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Het Konincrijck
V RANCKRYCK.

Äm ^^ Eele fyn van opinie, dat het deel
Europas, teghenwoordigh Gallia
ofte Francia, in voortijden wierd
genoemt TaXaria, van ydAct dat
melck te fègghen is; om dat het
menfchen voortbrenght van feer
witte ende melckachtighe kou-
leur;Diodorus ghetuyght,dat de-
fe naem komt van Galata, Her-

culis dochter: Ptolomseus ende andere Griecken noe¬

men't Celtogalatia ; fommighe vermoeden dat Gallia van
Gallatia gheformeert fy: doch is foo veel hier aen niet
gheleghen, dat men den lefer daerom des te langher
fonde ophouden, want Gallia by den latijnfchen fchrij-
vers feer breet ghenomen is, ghelijck dan uyt het ver-
volgh blijcken fal. Poftel ende Arias Montanus fchrij-
ven, dat dit landt van de Hebreen Tzarphat ghenoemt
wort;hedenfdaegs is het Francia geheeten,na de Franc¬
ken , Duytfche volckeren aen den Rhijn, die het met
ghewapender handt verovert hebben ; de Francoy-
fen in hare fprake noemen het la France ; de Nederlan¬
ders Vrancrijck 5 de Hoochduytfchen jKWcfmcfjj de
Griecken hebben alle de Gallos in 't ghemeyn Celtas en-
de Galatas ghenoemt, ende als Iofephus getuyght, heeft
men die eertijts oock Gomeritas gheheeten.

Falen, In 't noorden wort het door de Britannifche zee van

Engelandt afghefcheyden, en paelt voorts aen de Ne¬
derlanden, treckende een linie van Calis totStraes-
burgh toe,Iaetende aen de flincker hand,Artoys, Hene¬
gouw , Lutzenburgh, ende andere landen; aen de rech¬
ter zyde Picardyen ende Lothringhen;in 't weften paelt
het aen den grooten Ocean, die by Guienne eenen
grooten inham maeckt; van de Nederlandtfche fchip-
pers oock de Bocht ghenoemt ; in 't zuydweften daer
het aen Spaengien annex is, fijn de Pyreneifche bergen,
ende vorder naer het zuyden, daer het fich wijder uyt-
breyt,heeft het voor limiten den Middellandfchen zee;
endeio.'t ooftenwordt het door de Alpesvan Italien
afghefcheyden, met den bergh Iura van de Switfers,
ende van de Duytfchen door den Rhijn.

Lucht, Alhoewel dit landt met de noorde winden feer ghe-
quek wort, foo mach het niettemin, van weghen de ge-
fonde ende ghetemperde locht, ghereeckent worden
onder de befte ende treffelijckfte landen van Europa.
Claudianus feydt, dat het van weghen de fituatie het al-
dergheluckighfte is; Csefar noemt het, het alderghe-
fondfte,een vruchtbare teelfter van menfchen; ghelijck
oock Strabo,ende meer andere. De velden ende ackers
lijn meeftendeels effen, hier ende daer met ghenoegh-
lijcke heuvelen verheven, in haer befluytende feer lufti-

Vrrnhu gIie ende playfierghe, en over al vruchtbare valeyen,
haerheyt, veel tarwe ende ander koren voort-brenghende, alfoo

dat men daer nauwelijcx yet onbeplant ende onbe-
bouwt foude können vinden 5 ten ware de moraffchen
ende boffchagien. Van wijn is daer fulck een overvloet;
dat het daer mede fyne Britons, Normans, ende Picar-
denjae oock de Duytfchen,Engelfchen, Nederlanders,
ende andere Noordfche volckeren (aen wekken de
koude locht der druyven rijpigheyt weygert) genoegh-
faem verforght ende toe komen laet. Datter eertijdts
gout ende filver-mynen waren,betuyght,behalven Stra-
bo,oock Athenams,doch meent men datfè nu uyt-ghe-
putfijn.De velden die geen koren dragen,fijn bequaem
om beeften te weyden, waer van het komt, datter foo
groote quantiteyt melck,kaes,vleefch,wolle,ende dier-
ghelijcke andere nootwendigheden gevonden worden,

VranckrijcL

Vrancrijck ftrecktfich hedenfdaeghs niet foo wijdt Grootit
als in voortijden , want dat deel van Italien, tuffchen de
Alpes ende Ancona gheleghen, eertijdts Gallia Ci[alpina,
en nu Lombardyen ghenoemt, daer van als afgheruckt
is, ende het meefte deel der Nederlanden wordt onder
Duytflandt gherekent, 't welck eertijts nae de befchrij-
vinghe van Caffar, Ptolomasus,ende alle de 011de fchrij-
vers, onder Vrancrijck behoorde; want fy Galliam Trans¬
alpinam ('t welcke Plinius Comatam,t11de Ptolomasus Cel-
togalliam noemt) afdeelden in driedeelen, als Celticamy
Belgicam ende Aquitaniam; ende Ptolomasus in vier dee-
len, te weten, Aquitaniam, Lugdunenfem ('t welcke met
Casfars Celtica over een komt) Belgicam ende Narbonen-
fem; ende alle defe deelen hebben fy doemaels befloten
tuffchen het Pyreneifche gheberghte, den Rhijn, den
Ocean,ende de Alpes;daer ten huydighen daghe,al dat
van Calis af ooftwaerts ftreckt , niet onder Vranc¬
rijck, maer onder Duytflandt ghereeckent wordt; ende
de Duytfchen beyde de fyden des Rhijns, wijt ende fijt
fich ftreckende,voor het hare reeckenen.

Hier fijn oock veel meyren, ondeir welcke de voor-
naemfte is, dat men Lacus Lemanus noemt, van welck J
men breeder befcheyt fal vinden in de particuliere
kaerte daer van befchreven. Een vierendeel van een

myl der ftadt Beflb in Auvergne , is eenen bergh , ende
op den feiven een raeyr , 't welck foo wijdt, ende diep
is,dat men meent datter gheen gront in is, men kan niet
fpeuren ofdaer eenigh water in loopt, ende foo yemant
yets daer in werpt, foudemen ftracx een groot onweder
hooren van donder,blixem, haghel, ende reghen. Niet
verre van daer is een hol,wekkers inganck ront is, ende
wordt ghemeenlijeken Creux de Soulcis gheheeten, waer
van de diepte niet te doorgronden is; foo yemandt een
fteen daer in worpt, ende fijn oor daer nae toe hout, die
fal ftracx een gheweldigh rumoer ende gheraes verne¬
men, als ofhy van verre hoorde donderen; ende des fo-
mers, al is 't datter niet wort ingheworpen, foo hoort
men nochtans in de hollicheden fulck een gheraes, dat
de winden die daer in ghefloten fijn, met malkanderen
fchijnen te ftrijden.Het meyr Abitacum ofte Sorlieue, in
Auvergne by Clermont, wort van Sidonio, in fyn twee¬
de boeck fijnder Sendbrkven befchreven , even
ghelij ck men het felve nu ter tij t bevint. Van het meyr
Rubrefo, machmen lefen Pomponius Mela in 't tweede
boeck, Plinius noemt het Rubrenfem Lacum, Straho ende
Stephanus,Lacum Narbonenßm, nu heet het Vendres.

Vrancrijck heeft ontallijcke, foo groote als kleyne ri- Rivieran
vieren. Aufonius [in Eidyllio tertio,) noemter niet weyni-
ghe , alwaer hy van de Mofel in defer manieren
fpreeckt:

Non tibife Liger anteferet, non Axona praceps,
CMatrona non, Gallis, Belgifque interftafines;
Santonico refluus non ipfe Carantonus aßa
Amnis, & auriferum pofiponet Gallia Tamem:
Jnfanumque ruens perfaxa rotantia late
In marepurpureum, Tsomina tarnen ante Mofella
Numine adorato, Tarbellius ibit Aturmss.

Ende een weynigh daernaer:
Te Bruna, teJpar/is ineerta Bruentia ripis,
Alpinique colentflwvii, duplicemqueper urhem
jfui meat, & dextra Rh0dames dat nomina ripa :
Te Stagnis ego caruleis, magnumquefonoris
Amnibus, aquorea te commendabo Garumna,
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V R A N

De voornaemfte rivieren ende ftroomen lijn, de
Seine. Seyne, Loyre, Garonne ende Rhofne. De Seyne, ghe-

Üjck men die nu ter tij dt noemt, wort in 't latijn Sequana
gheheeten, van Ptolomseo van Strabo
j/(^,ende van Stephanus s^óaw©", Siban Benjamino; fy
neemt haren oorfpronck in 't Hertoghdom Bourgoig-
ne,niet wijt van Ayfé le Duc,ontrent een Franfche myle
noordwaerts van S. Sequano ofte S. Seyne, beginnende
met twee fpronghen ofte armen, tulfchen de welcke
ligghen de dorpen Billy ende Perriere, voorby loopen-
de verfcheyden plaetfen , als oock Paris (alwaer fy een
fchoon eylandt maeckt) ende Roan; valt fy eyntlijcken
meteenen breedenmont in de Britannifche olte Nor-
mannifche zee ; devloet, komtdaer metfulckeon-
gheftuymicheydt ende gheraes in , dat het water tot de
hoochte van een fpiefle wall; de Normans noemen het
La Bare ; waer door de fchippers die daer gheen
acht op gheven, dickwils groot ghevaer uyt ftaen. De
Seyne neemt onderweghen verfcheyden rivieren met
haer, van welcke de voornaemfte lyn de Marne, by den
ouden Matrom gheheeten 5 Eßa, ghemeenlijcken Oyfe
ofte Ayfe ; Axom ghemeenlijcken Ayne, Aifne ofte Eft

Loyre. ne. De Ligerls (door Caefar ende andere meer ver-
maert) wordt hedenfdaeghs Loire ende Leire ghe¬
noemt, fy ontfpringht in Velay , en wordt dieplaet-
fe ghemeenlijck le font de Leire ghenoemt: in de
breete gaet ly alle andere rivieren te boven, foo datlè
met recht een vader aller Franfcher rivieren ghenoemt
is-, het water daer van is fuyver ende klaer; loopende tuf¬
fchen verfcheyden volckeren, ende afdeelende nae de
rekeningh van Strabo, de Celtas van de Aquitanls, valt fy
eyntlijcken in de wefterfche-zee tulfchen Bretaigne
ende Poiótou,waer van denmont ofte uytganck,bykans
viermylen breetis, doch met eeniglie landen beloo-
pen, ende binnen-waerts op anderhalfmyle fyn fteen-
rotfen, die men Les Porceaux noemt. Sy ontfanght
onder weghen veeie groote ende vaerbaere rivie¬
ren, onder anderen , den Elaver ofte Allier, de Carus ,

nu Cher gheheeten , Vigennam, hedenfdaeghs Vienne,
Viane ende Vignane; Meduanam,nu ter tijdt Mayne ghe-

Garenne. noemt, ende andere meer. De Garumna , ('(epateren¬
de, nae Ctefars ftellingh, de Gallos van de Aquitanls,) van
Ptolomseo Garuna, ende van Frontïno Garonna genoemt,
vvelcken naem fy noch ten huydighen daghe behout,
van haer begin aftot het kafteel Blavia , alwaer de Ro-
meynfche fpraecke begint, want van daer afwordt fy
voorts Geronde ende Gironde ghenoemt; Gulielmus
Brito in fyn Philippeide, noemt die oock Gerumnam. Sy
ontfpringht uyt het Pyreneifche gheberghte, niet wijt
van de ftad Cadalup, ende loopende voorby verfcheyde
fteden, onder anderen oockToulouze ende Bordeaux,
menghtfe haer in de Aquitanifche zee, fynde in haren
uytganck wel twee mylen breet, in welcke legghen
de klippen , die men de efels noemt: de noordelijckfte
worden van deNederlandtfche fchippers noorder-efels,
ende de andere zuyder-efels gheheeten. Daer is een
hooghen toorn ofte vuyr-bake, die men ghemeenlijc¬
ken 2* Tour Cordan noemt. De rivieren die in de Garonne
vlieten, fijn de Tarnls, le Tarn ofte le Tar 5 Egercius ,die
de Gafcons Gers noemen 5 oldus, van die van Auvergne
ende die van Cahors, Ooidt, 1' Old , ofte 1' Ooit ghe¬
noemt; hedenidaeghs Ia Dordogne ende elders
oock Dordonne. De Iaetfte van de voornaemfte rivie-

Rhofne. ren van Vrancrijck is Rhodanus,by alle Grieckfche ende
Latijnfche fchrijvers bekent;Wort door gheheel Vranc¬
rij ck le Rhofne gheheeten, doch van hare bywoonders
lo Ros. Oppianus in fyn Halieuticis in 't vierde boeck,
ende Philoftratus in vitIs Sophiflarum, noemen die Erida-
num: Plinius feydt, datfe defen name ghekreghen heeft
van Rhoda, een Colonie der Rhodienfen, aldaer ghe-
plant. Sy heeft haren oorlpronck niet wijt van de begii>
felen van de Donauw, den Rhijn, Arola, Po, ende meer
andere, by den bergh Briga ; ontrent het dorp Neuf

C R Y C K.

ville, looptfe in den Genevér-meyr, ende komt weder¬
om daer uyt by de ftadt Geneven , welcken fy deelt
in twee deelen, van daer naer de heerlycke ftadt Lyon,
alwaerfe door de Saone vermeerdert,loopt voort voor¬
by de fteden Vienne, Valence, Viviers , Avignon, ende
valt beneden Arles, in den Middellandtfchen zee, met
feven uyt-gangen,ghelijck Appollonius in lijn Argonau-
ticis Ichrijftj doch ftellen Diodorus, ende andere, maer
vyf; Strabo,Plinius,ende Ammianus drie; Polybius ende
Ptolomasus twee ; Livius , om niet berilpt te worden ,

fchrijft van veel uytganghen: van de inwoonders wor¬
den nu ter tij t vyfofte meer ghetelt, die fy defe namen
gheven, Gras Neuf, Gras d' Orgon, Gras Paulet, Gras
Grand, Gras d' Enfer, Gras de Palfon, waer van Plinius
het Iaetfte MeJfaleoticum noemt , om dat het naer
Marfeillen ftreckt 5 Polybius heet het Maffaleoticum, de
welcke dit het eerfte leyt te lijn. De Rholhe ontfanght
in haer Arvam, Ararim, de Soane, ofte Sone , ifarim ofte
Ifere; Trunam, die nu Drona ofte Drofne ghenoemt
wortjDruentiam ofte Durance.

Vrancrij ck heeft verfcheyde groote inwij eken,1b aen Inwjcken.
de wefterlchen als den Middellandfchenzee; van welc¬
ke de voornaemfte is de Sinus Aquitaniens , van Lucano
Tarhellicm Ancon ghenoemt; Aen den Middellandtfchen
zee is de Galliern ofte Galaticus Sinus, welcke in den
Grooten ende Kleynen ghedeelt wordt; den Groo-
ten noemtmen dat deel des Middellandtfchen zees,

waer in de Rhofne loopt. M. Porcius Cato noemt
hem Angulum Gallicum, van Livius wordt hy door uytne-
mentheyt Galliern Sinus gheheeten, als oock van Iuftino
ende andere.Den Kleynen ftelt Strabo aen het voorge-
berchte der Pireneen, 't welck Aphrodißum ghenoemt
wordt,defen noemt Mela, den fouten inham;Antoninus
ftelt oock ontrent Galliam Narbonenfem, den Gambia-
cianum Sinum. Dit landt heeft treffelijcke zee-havens, Havenen.
befchreven in de Zee-lpieghel by ons uytghegheven.
De voornaemfte daer van fijn Staliocanus, Vindana,Briva-
tes,xm de ouden allo ghenoemt.De ghene die van Pto-
loma^o Staliocanus gheheeten wordt, meent men dat nu
ter tijtis S. Paul de Lyon ofte Rofcou;die veel fekerder
ende bequamer is als de andere, hoewel het eylandt de
Bas daer recht teghen over leyt,fo is hy nochtans feven
vadem diep, ende heeft aen beyde fyden een bequame
invaert. By S. Paul de Lyon,leyt het periculolè eylandt
Taurus, ghemeenlijcken LoTaureau genoemt, rontlom
het welcke veel klippen foo verheven als verborghen
ligghen. Niet wijdt van daer, in het felve Britan¬
nien zuydwaerts, achter de kromte des voorborghs
Gobai,vertoont fich de zee-haven Vindana, die men nu
Feneftiers ofte Conqueft noemt; Iovius dwaelt, als hy
hem den naem Breft gheeft. Hier ontrent ftelt Ptolo-
mams oock de haven Bg/xclnv, behoudende Breft by-
kans noch den (elven naem, volght by hem de haven
XtjToof, hedenfdaeghs Luflon ofte Luxon gheheeten.
Daernaer wort van Ptolomaso gheftelt Santonum Portus,
die Villanovanus meent dat nu Rochelle is,8tc.

Dit landt is op de eene plaetfe berghachtigher als Berghen.
op de ander, befonder Daulphiné, Provence, Savo-
yen, ende BurgondienJn Anjou fijn oock veel berghen,
welcke haer wijt ftrecken tot op de frontieren van Bre-
tagnien ende Poiótou,by de oude fchrijvers fijn dele de
vermaertfte, Cebenna, Vogefus ende lura. Cebenna is die
bergh, welcke Auvergne van Vivaretz fcheydt; Plinius
noemt hem Gebennam, Lucanus ende Aulönius Geben-
nas-, Gebennicos Mela,doch is fyn eygen naem Cebenna,ge-
lijck Scaliger wel gheoblèrveert heeft, ende wordt he-
denldaegsMontagnes de Cebenes en Cevenes genoemt
ghelijckle oock van Ptolomaeo en Strabo feer wel Cem-
meni,ende van lommighe Latijnfche Cebenna gheheeten
worden, als by Vinetum ende Nozorenum:Villanovanus
noemtle Montaignes d' Auvergne. Een deel van dit ge-
berghte is hedenfdaeghs Tarara, als Budaeus in fijn vier¬
de boeck de AJfe ghetuyght, over welcken die nae Lyon

willen,
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willen, hare reyfe moeten nemen. Boven op den top is
een fit-plaets in een fteen uyt-ghehouwen, in welcke de
kooplieden fetten die gene die noyt de Milïè ofte jaer-
marekt van Lyon befocht hebben: dele ftoel wort ghe¬
meenlijck La chaire de la verité ghenoemt; want ly aldaer
moeten fweeren, offy te Lyon fyn gheweeft, ende die
daer noyt gheweeft fyn , moeten yetwes ten beften

Vogefus. gheven,daer van fy goede ciere maken. De bergh Voge¬
fus wordt alloo van Caftar gheheeten in 't vierde boeck
de bello Gal. Lucanus in 't vierde,Plinius, ende andere, by
Tacitum qualijck Vocetus ende Vocetius; Strabo in fijn
vierde boeck, ftelt hem onder de Alpes: nu ter tijt wort
hy Montde Eaucilks ghenoemt, ende heeft noch ande¬
re namen. Hy fcheyt Burgundien ende Eifas van Loth¬
ringen; uyt hem vloeyen de Mafe (ghelijck Caefar oock
beveftight) ende meer andere rivieren, die meelt alle in
den Rhijn loopen. Dat deel daer de Mofel uyt ont¬
fpringht, wort bfe ghenoemt, 't welcke Ortelius
leyt ghelelen te hebben in een ghefchreven boeexken
van Magno Grubero , in het welcke hy den Rhijn be-
fchrijft; ende hy doet noch dit daer by, dat defe con-
treye Eflaye ende ghenoemt wordt in de
landt-tafel van Lothringen , afghebeeldet van ïoanne
Scyllio uyt lalt des Hertoghs,ende datter gheen andere
kruyden ghevonden worden fals de felve Scyllus ghe¬
tuyght ) dan Afarum. De bergh Vogefus heeft oock
puer filver in het £eNH§a(,doch niet feer veel,als Mun-
fterus ghetuyght.In voortijden als men Switzerlåndt on-

Iuu. der Nederlandt reeckende, hoorde de bergh lura by¬
kans gheheel onder Vranc rijck, hedenfdaeghs wort hy
meeftendeel onder Duytllant ghereeckent. Sijn begin
fteltmen in het ghebiet van Bafel, aen den Rhijn, tegen
over Waltzhut.Hy is hoogh,vol rotfen ende fteen-klip¬
pen : Ptolomteus noemt hem Iurajfus, Strabo Iurafsius
ende Ioras; by onfe tijden heeft hy by de inwoonders
verfcheyden namen , nae de plaetfen daer hy fich uyt-
ftreckt.Niet wijt van het Hot Habfburgh, by het ftede-
ken Burgis (welck foo ghenoemt is nae de brugghe die
met een boghe over het water Arola leghtj wGrdt hy
Botzbergh ghenoemt, van weghen het dorp Bötzen, 't
welck met noch eenighe andere aen den voet defes
berghs gheleghen is. Munfterus, Scudus, Lazius, ende
meer andere houden 't daer voor, dat dit deel des
berghs lura, is Taciti Vocetus ofte Vocetius, doch ghe-
iooft Ortelius vaftelijck, dat by Tacitum in plaetfe van
Vocetus,Vogefus behoorde ghelelen te worden. In het
felve deel defes berghs,is een groote valeye,nae het by-
gheleghene dorp jprirf$al ghenoemt, en de valeyen
&*Uffcn£§aÜ/0.3fflWfl6afen andere,van welcke ghene
door den bergh gaet, want over al daer men over defen
bergh wil reyfen, moet men met groote moeyte ende
hoogh daer over klimmen.Tulfchen de riviere Sone en-
de Farfpurgh,wordt defe bergh 0e§affmat gheheeten,
't welck foo veel te fegghen is, als fchaeps-weyde. Tuf¬
fchen het ftedeken Ölten ende de voochdye van Ham-
burgh wordt hy ghenoemt, omdat
de wegh aldaer door de fteen-klippen ghehouwen is.
Tulfchen Walnburgh ende Balftal, heethy lObttfycito
fötïï jïcitt/alwaer de gheladene waghens met groote tou¬
wen van boven den bergh nederwaerts ghelaten wor¬
den. Wat weftelijcker, wordt hy ^affcwal ghehee¬
ten ; ende , noch voorder, Iurten, van de Savoyaerts,
bykans nae fijnen ouden naem.Die arm, welcke fich on¬
trent een myle van der ftadt Bafel ftreckt, by het ri¬
vierken Byrfa, wort Blouwen ghenoemt,is tot Delfparg
toe fteyl ende rouw, alwaer hy wederom nederfackt in
een pleyn;ende wat vorders,naer het Franfche kloofter
Bellele, begheeft hy fich allenghskens wederom in de
hooghte, ende daernae verdwijnt hy ontrent een myle
weeghs; van daer ftreckt hy fich wederom in de hoogh¬
te van het ooften na het wellen , met fteyle ende vreef-
lèlijcke klippen,alwaer hem Iulius Caefar (lbo men feyt)
heeft laten doorhouwen in de ghedaente van een poor-<
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te,welcke fömmighe Pierreport, andere Pierre pertuls noe- Am,
men, 't welck foo veel te fegghen is als een doorghe- perïm.
houwen fteen. Delepoorte ofte fteen is curieufelijck
van Munftero ende Merula befchreven, die de felve
felfs doorwandelt heeft,ende ghetuyght dat 't opfchrift
over defe poorte noch klaer is om te leien, alleen, dat
de letters van het eerfte woort meer verlieten fyn als de
andere:Defe inghehouwen letters ofte opfchrift fijn,als
volght:

N.Angußi via duela per ardua montls
Fecit iter Petramfcindens in marginefontIs.

Door defe fonteyn wort verftaen het beeexken Byr-
la, welck aldaer uyt een fteenrotfe met groot ghe-
welt van water ontipringht; van daer ftreckt fich de
bergh Iura naer het zuydweften > tulfchen Switferlandt
Savoyen ende Burgundien (daerom ghetuyght Caftar
in fijn eerfte boeck, dat de bergh Iura op twee plaetfen
de Burgunjons van de Switfers affondert, langhs en-
de ontrent vele meyten > waer van het voornaemfte
is de Genever-meyr,) alwaer hy wijt ende fijt fich
uytbreyt met den naem van S. Claudii bergh, ende
eyndight ten laetften aen de Rholhe. Van het Pyrenei¬
fche gheberghte ('t welck oock onder Vrancrij c k kan
gherekent worden ) is mentie gemaeckt in de befchrij-
vinge van Spangien, en van de Alpes in de befchrij vin-
ghe van Italien.

De boifchagien in Vranckrijck, zyn veel in 't ghetal, Boffchem /u'e"
doch niet foo groot, dicht ende rouw van ftruyeken, als "
in vele andere landen. In de provincie Mans fijnder ver- aru »».

fcheyden,als Les Forefts de Verfay,Longoulney, Perfij
Sille, Charnay, Audani, Maine, Concife; die van Balfe
Bretagne fijn de Buftblanck, Toriant, Guierche; by de
Poiótevins,Les Forefts de Mouliere,Dine,Brefte,Ligne,
ende andere; by die van Bourges worden behalven het
bofch S. Robert oock andere ghevonden, by die van
Anjou is Lourläie ende Marlon: het gheheele landeken
van Boulogne is bykans doorgaens als met een bofleha-
gie bekleet, welckers belondere ghedeelten zyn, Les
bois de Surene,Celles,Hardelot,Dalles,Bourfin.In Ver-
mandois,niet wijt van Peronne,fyn de bolfchen Recoig-
ne ende Bouhan,in Picardien is Bois de Baine, de Beau-
lieu,de la Fere,de Couify: Lothringhen heeft oock fyn
belondere bolfchen, als Warnewalt, le Banbois, Bois de
Mondon,de Heyde,de S.Benoift,de la Voyge,Mortaig-
ne, Dolèyne; in Burgundien fyn veele boifchagien.
Het wout Ardenne, noemt Claudianus het Franfe bos,
ende Ctefar in fijn felle boeck van de Franfche oorlo¬
ghen, het grootfte wout van gantfeh Vrancrijck, om
dat het eertijdts in Gallia Belgica gheleghen was o

De Frangoyfen fyn rafch ende veerdigh, gheneghen Inmm*
tot de wapenen, in de religie altijt leer aendachtigh ge- ^eren aert-
weeft, ende hebben het Chriftelijcke gheloove alder-
eerft aengenomen , 't felve oock meer als andere natiën
behouden ende in weerden ghehadt, ghelijck fulex ge-
tuyghen niet alleen de oude fchrijvers, maer oock de
menichte van kereken, ende andere huyfen ten dienfte
Godes ghedeftineert.

Vrancrijck grenft in 't ooften aen Savoyen, 't Graef Palml
fchap Burgundien,Lothringen,en Neerlanden 't wellen
aen de zee;in 't noorden aen Neerlandt;in 't zuyden ten
deele aen de Middellantfche zee,ten deele aen Spanjen;
waer van het door de Pyreneen afghefcheyden wordt.

De voornaemfte landen in dit Cooinckrijck ghele- jyei^£.
ghen,fijn: Bretagne,Normandie,Picardie, Champagne,
la France, Beaulfe, Berry, Blaifois, Vendofine, Perche;
Gaftinois, Senonois, Valois, le Maine, Touraine,Anjou,
Poicftou, Xaintogne, Perigort, Limofin, Bourbonnois,
Lyonnois, Foreft, Beaujolois, Auvergne, Angoulefme,
Auxerre, Nevers, het Hertoghdom Bourgogne,Quer-
cy, Guafcogne, Languedoc,Provence, Dauphiné,ende
Bearn.Oniancx iffer la Brelfe oock byghekomen,welck
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Hertogh.
dommen,

Stedeti,

Staten.

I. Adel.

II. De
voornaem-

fie van't
volck.

III. Het

ghemeene
volck.

«en deel van Savoyen is. Ontrent eenjaer gheleden
heeft de Coninck heel Lorreynen inghenomen. Het
Graeffchap Avignon, het Hertoghdom Savoyen, 't
Prinfchap Orangien, de Graeffchappen Burgundien en
Charlois fyn oock in Vrancrijck, maer ftaen onder den
Coninck niet.

De vermaerfte Hertoghdommen fyn, Orleans, Bur-
gogne,Narbonne,Bretagne ,Ånjou, Berry,Normandie,
Auvergne, Gnyenne, Touraine, Barleduc, Valois, Ne¬
mours , Ålencon, Reims, Laon, Långres , Bourbon-
nois,Limofin,Nevers,ende le Maine.

De voornaemfte fteden van Vrancrijck fijn,Paris ge-
Jeghen in la France. Amiens in Picardien. Rouen,Caen,
en Diepe in Normandien.Renes en Nantes in Bretagne.
Angiers in Anjou. Bourges in Berry. Tours in Tou¬
raine , Blois in Blailbis. Chartres en Orleans in Beauf*
fe. Reims, Chaions, en Troyes in Champagne. Dijon,
Chalon,Mafcon, Beaune, en Autun in Bourgogne. Mo¬
lins in Bourbonnois. Limoges in Limoiin. Poiótiers in
Poidtou. Saindtes en la Rochelle in Xaintonge. Bor¬
deaux in Guafconien. Toloufe,Narbonne,Montpellier,
enNifinesinLanguedoc. Marfeille, Arles, Aix, ende
Avignon in Provence.

In Vrancrijck fyn drie voornaemfte Staten vanper-
loonen, by welcken wel eer gheweeft is het recht van
Concilia ofte Rijcx-vergaderinghen uyt te fchrijven,
Coninghente ftellenendeafte fetten3 te weten, de
Edeldom, de voornaemfte van 't volck, ende't gemee-
ne peupefi een yeder van defe heeft na fijn conditie en-
de gheleghentheydt, fijn eyghen wetten ende rechten,
daer hy nae leeft, ende fijn foo valt aen een verbonden,
dat gheen van alle de macht heeft den ander te onder-

drucken,ofte teghens den Coninck op te ftaen. Van de
Gheeftelijcken ftand, die men rekenen mach voor den
vierden, ende hedenfdaeghs van weghen fijnegroote
macht wel voor de eerfte, lullen wy daernaer handelen.

De Adel ofte Ridder-ftandt heeft groote privilegiën
ende vryheden,waer door fy den Coninck foo feer aen-
hanghen ende carelferen, oock voor den lelven ende
des landts welvaren haer leven waghen; want fy gheven
gantfch gheen fchattingh , moghen over al ghewapent
gaen,ende hebben veelderley middelen tot haer onder¬
hout , foo datfe niet en behoeven haer te begheven tot
eenigen handel ofkoopmanfchap die teghens de weer-
digheyt des edeldoms ftrijt: maer die den Coninck vol-
ghen, worden met goet onderhout verfiem wanter veel
dienften ende officien in 't hof fyn, waer mede men al¬
leen de edelen verliet, met welck een yeder een deel
des jaers overbrenght, en den overighen tij t tot fyn ey¬
ghen faken magh belleden. De vorftelijcke perlbonen,
ende andere groote Heeren,welcke des Conincx mild-
heyt oock ghenieten,ende een ghedeelte des Rijcx ad-
miniftreren, onderhouden oock dickwils de Edelen die
niet feer rijck fijn. De Coninghen gagieren oock een
groote ruy terye, om daer door den Adel in wapenen te
oeffenen 3 defe ruyterye beftaet uyt vele ende verfchey-
den officien,die onder haer verdeelt worden,ende diele
behouden foo wel in vrede als oorloghe.

Tot den anderen ftandt hooren principael de koop¬
lieden , wiens ghewin en profijt te grooter is, om datfe
vry ende vranck, door geheel Vrancrijck, haren handel
moghen drijven,eenfdeels oock, om dat de Edelen fich
des koophandels niet onderwinden. Onder defen ftandt
worden oock gherekent Richters, Rechts-gheleerden,
Advocaten,Procureurs,Schrijvers ende dierghelijcke.

Onder de derde ftandt wort begrepen het ghemeene
volck ende peupel, welcke haer begheven tot den ac-
kerbou,ende alderley hantwercken. Defe,behalven dat
hun ghelijck ende foo goet recht wedervaert als den
machtighften , ghenieten oock de vryheden, diefe van
hare voor-otiders ontfanghen hebben, ende worden tot
veel ampten ende bedieninghen toe-ghelaten. Wt dele
Rijcx-ftanden wierden eertijdtsjaerlijcx op den TMay

ende fo dickwils als daer eenighe wichtige faken voor- Af¬
vielen, een ghemeyn concllïum ofte parlement ghehou- mnt> h°e-
den, alwaer de Coninck felfs in een vergulden throon €ev'
placht te prefideren , naeft den welcken faten de Vor- ^
ften ende Rijcx-Raden, ende wat lagher, de Ghedepu-
teerden van een yeghelijcke ftadt. Als dan wierde de
Coninck daer ghebracht, op eenen waghen, vanoften
ghetrocken. Ende als de Coninck op de faelvan'tpa-
leys ghekomen was, fetten hem de Princen op fijn Co¬
nincklijcke ftoel, ende voorts nam een yeder fijn plaet-
fe3 ende in dien ftaet wierde hy gheheeten de Coninck-
lijcke majefteyt. De authoriteyt defes Concilii oft ver-
gaderinghe is ten allen tijden hoogh gheachtgheweeft, t^ont^t
ende plachten ghemeynlij eken defe naebefchreven fa- vm t 'e"
ken daer in verhandelt te worden : Eerftelijck, van
een Coninck te kielen,te confirmeren,ofte afte fetten,
daernaer van vrede ende oorlogh , van de ghemeene
wetten, van de hooghfte digniteyten ende officien 3 aen
des verdorven Conincx kinders haer wettelijck erfdeel
uyt te reyeken, des Conincx dochters met houwelijcx
goet te verfien,ende eyndelijcken van alle faecken den
ftaet des landts betreffende 3 nadien het niet gheoorloft
was van eenighe dinghen concernerende 't ghemeene
befte te handelen, als alleen in defe vergaderinghe der
Staten. Soo een Prince, ofte ander perloon,van eenigh
quaet feyt over-tuyght wierde, riepmen hem te recht
in dit Concilie, om fijn fake aldaer te defenderen 3 inf-
ghelijck, als de Coninck begheerde eenighe groote
koften te doen, loo in kereken te bouwen , als kloofte¬
re 11 te fliehten, dede hy foodanigh Concilium by een
roepen. In fomma , dit parlement is by uytheemfche
volckeren in fulcker aenfien geweeft, dat oock fomtijts
vreemde Princen, hare ftrijdige faken ende verfchillen,
in handen van 't felve plachten te Hellen, ende recht
daer van te verwachten.

Dit Concilium noemen de hiftory-fchrijvers het hof,
Convent,ofte Parlement3en Placitum,om dat de faecke,
daer men in 't Concilio over gedelibereert hadde,eyn¬
delijcken wel uytghevallen was, behaeght, ende belieft
hadde3 daerom worden by Cicero ende andere, fodani-
ghe believinghen ,placitaphilofophorum gheheeten 3 hier
van fchijnt defe clatifule, die men hedenfdaeghs in des
Conincx edidten Helt, ghekomen te fijn : Jßuoniam ito,
placitum efi, in 't Franfch , Car teleB noBreplaifir 3 ende
op Duytfch, want het ons alfoo ghelieft.

In defe vergaderinghe der Staten plachten oock ge-
koren te worden de ftadt-houders van deghemeente,
welcke ten tijden der Merovingen OMajores Dornte,
Maires, ofte cMagißri Palatii gheheeten wierden. Defer
macht ende authoriteyt,is by denConingen van Vranc¬
rijck foodanigh gheweeft,als eertijdts by de Roomfche
Keylers PrtfeBomm Pratorii,diQ men oock AuU pr&feBos
ofte hof-meefters noemde 3 welcke, met Conincklijcke
authoriteyt verfien lijnde, door onachtfaemheydt ende
traegheyt der Coninghen,hebben met verloop van tijt,
de felve gheheelijck aen fich ghetrocken 3 want naer-
dienfyover't gheheele Rijck 'tghefegh, ende in de
oorlogh 't gheheele bewindt hadden, en de Coninghen
onder-tuffchen t' huys bleven, fich verghenoeghende
met den blooten Conincklijcken tijtel, ende haer leven
in ledicheyt ende welluften toebrenghendc, heeft on¬
der de regeringh Childerici, achthiende Coninck,Pipi-
nus dehof-meefter, die indes Conincx naem langhen
tijdt groote ende langhduerighe oorloghen ghevoert,
en de Saxens overwonnen hadde,defe gheleghentheydt
waerghenomen,en fich felfs Coninck ghemaeckt.

Soodanighe macht der Conincklijcke ftadt-houders
ofte hof-meefters, heeft begonnen ten tijden van CIo-
tharius de tweede,ontrent het jaer Chrifti 588, 't welck
is ontrent het 13 o j aer, naer dat het Rijck Franco-Galiia
eerft opgherecht is.

In 't lèlve jaer (leydt Trithemius) hebben de voor¬
naemfte Heeren des gantfehen Rijcx, by een vergade¬
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rende,raet gehouden over de affettinge des ondeuch- meerderen,altoos,ghelijck te voren,gliebleven is by de
delijcken Conincx Childerici, ende alle voor goet er- ghemeynte. Ende is die oorlogh ghedenckwaerdigh,
kent, dat men den Coninck Childericum foude affet- welcken de machtighfte van 't Rijck,van weghen 't ge-
ten , als gheen wetenfehap ende authoriteyt hebbende meene befte (ende door veelvoudich klaghen der ghe-
om te regeren, ende Pipinum (by welcken alle de Co- meente daer toe bewoghen) teghens den Coninck Lo-
nincklijcke macht ende authoriteyt beruftede) tot een dewijck de XI ghevoert hebbemonder wiens regerin-
Coninck verheffen. Doch heeft Pipinus om ghewich- ghe een ghemeen Concilium ofParlament te Tours is
tighe redenen fulex niet willen foeftaen , eermen uyt-ghefchreven,in 'tjaer 1467 op den eerften April,in
des Paus Zacharias raet ende advijs daer van ghehoort 't welcke belloten wierde, dat xxxvi deghelijcke vro-
hadde. me mannen,uyt yeder ftant, fouden ghekoren ende ge-

Conefuihles. Het fchijnt dat daernaer in ftede van defe hof-mee- Helt worden tot Curateurs van 't ghemeene befte,wek*
Hers ghekomen fyn Comités ftahuli ofte Conneftables, ke recht fouden pleghen, ende 't ghemeene befte hei-
want alle die in 't Conïncklij cke hof, als oock in 't rijck, pen bevorderen,namelij eken x 11 uyt de Gheeftelijck
eenighe hooghe bedieninghe hadden, wierden eertijdts heyt (die doen ter tijt een orden of ftant alleen rnaeck-
Comités ofte Graven geheeten 3 ende was Comes Stabuli ten) xn uyt de Ridderfchap, ende foo veel Rechts-
bykans, ghelijck als by de Romeynen Magifler Equitum, gheleerden uyt het ghemeene volck,ende wat defe fes-
't welck lbo veel te kennen gheeft, als een die over de endertich mannen fouden befluyten, beloofde de Co-
ruyterye't ghebiedt hadde, ende van de Duytfchen ninckby Conincklijcker eeren te ratificeren ende voor

ghenoemt wort, die nu ter tijt fulcken au- goet te erkennen. Defe wijfe van regeringhe in 't ghe-
thoriteyt heeft,als eertijts Prnfecli Pratoni,Magißri Pala- meyn,heeft gheduert tot de tijden der Capevingiorum.
tti,ofde groote hof-meefters hadden. Onder hem ftaen Behalven defe officien; den Admirael, Cantzler, ende
hedenfdaeghs noch vier Marefchals, aen welcke alle Rentmeefter generael van Vrancrijc,&c. fijn de Raets-
ftrijt ende twiftighe faken, onder ruy teren ende folda- heeren ende andere officieren des Conincx, die der fei¬
ten ontftaen,ghebracht worden. ver eyghen faken verrichten en bedienen,als de Camer-

Pairs Daerna heeft men,ten tijden van Hugo Capet (hoe- linghen ende meer andere hoffofficieren.
ofte Ghe- wel de hiftory-fchrij vers niet accorderen in den oor- Met verloop van tijt fijn meer andere Rechts-Parla- Meet
neten. fpronck daer van) opghericht de Pares Francis, ofte Pairs menten op-ghericht,waer uyt men fpeuren kan, dat by- Parlemen-

de FranceIW&nt als de voorfeyde Hugo fich het Coninc- kans tot de tijd der Capevingiorum, weynigh ftrijdighe tcn\
rijck toegheeyghent hadde, verftootende de wetteiijc- faken fijn voor-ghevallen,ende alles flecht toeginck,foo
ke erf-ghenamen,heeft hy de voornaemfte Heeren van in 't pleyten ais in 't recht te (preken: 't welck men hier
't rijck, met defe nieuwe eere begift ende verbonden, uyt kan mereken,dat de Coninck S. Louys,die ontrent
ghelijck alle hiftory-fchrij vers ghetuyghen. den jare Chrifti 1230 gheregeert heeft, (ghelij ck Ioni-

Doch fchijnt, dat om tweederley oorfaken wille defe veile, die fyn leven belchreven heeft, te verftaen geeft)
Pairs ofte Ghenooten fyn ingheftelt, eerftelijcken, op alle twift-laken felver flichtede, ofte liet het ghelchie-
dat fy fouden teghenwoordigh fijn in de huldinghe des den door die in fyn ghefelfchap waren.Sulcx wort mede
Conincx, ende hem in de by-een-komfte der Princen van Carolo Magno verhaelt, die , als hy hem klee-
ende grooten des R ijcx, met de Croone , ende andere de,ende fijn fchoenen aentrock, partyen verhoorde,en-
Conincklijcke ornamenten verderen; ten anderen, dat, de fcheyde 3 in wiens Capitulari defe wet ghefchreven
foo wanneer een Prince, ofte een van de Grootfte van ftaet 3 Dit lullen onfe Af-ghefanten te kennen gheven
Vrancrijck, een groot delidt ofte capitael crimen be- den Graven ende 't volck, dat wy alle weke eenen dagh
gaen hadde, fy daer over Richters fouden fyn 3 want willen verkiekn,ende fitten om de klachten te hooren,
naerdien foodanighe gherichten van outs in 't gemeyne ende de felve te fliehten.Maer als daernaer,door de ver-
Concilio plachten ghehouden te worden, als ghefeydt keertheyt der tijdt, de twifteu vermeerderden, wierde
is, ende defe maniere van doen allenghskens door der eerftmaels dat voortreffelijeke paleys ende raethuys
Capevingiorum aengheven aen het Parlement begon ghebouwt, onder de regeringhe des Conincx Ludovici
ghetransfereert te worden,en de Princen des Rijcx ha- Huttini, ofte,als fommige willen feggen,onder Philippe
re faken niet gheern en vertrouwden aen 't Parlement, le Bel,in 't jaer 12923 doen fynder drie gherechten ge-
foo namen de Coninghen fodanighe gheleghentheydt Helt, een dat men La grand1 chamhre noemt, dat des En-
waer,beneffens het Parlement,dit Convent van de Pairs queflespnde des Requeßes. Coninc Francifcus de-1, heeft
op te richten, die Partum Curia , ofte het hofder Pairs daernae, in 't jaer 15-21, de vierde kamer van twintigh
ghenoemt wierde 3 doch is in 't begin gheen feker getal nieuwe Raets-heeren daer byghevoeght: ende weder-
der felven gheweeft, want daer niet altijdt juyft twaelf omin't jaer 15-43 andere twintigh ghekoren. Doch
waren,maer fomtijts meer,fomtijdts weynigher,nae dat was defe vergaderingh niet gheduerigh, gelijckfe nu is,
de Coninck goet vondt, door wien defe eere verleent maer wierde uyt-ghefchreven, met bevel des Conincx,
wierde, tot een teecken van 't grootfte benefiet ende pp S. Martins dagh , ende de Rechters van de Co-
kan ghenoegh met verfcheyden exempelen bewefen ninck gheauthorifeert, om het Parlament te beginnen«
worden, dat met defe digniteyt oock verfcheyde Prin- Defes Parlaments authoriteyt heeft allenghskens
een ende Heeren begifticht fijn gheweeft, in wekkers lbo toe-ghenomen, dat oock gheen Conincklij cke wet
Concilie fomtijdts oock andere groote Heeren ende oft eenigh ediót van waerde wierde ghehouden, dan als
Biffchoppen byghevoecht fyn, jae oock uytheemfche de Raets-heeren die hadden beveftight, ghelijck door
Coninghen ende Princen. gantfch Vrancrijck in borgherlijcke ofte krijghs-faken,

Hoewel door defe inftellinge der Pairs , Hugo Capet ghene Magiftraet gheftelt wierde, ofte die moefte in dit
(om de gemoederen der grooten aen fich te treckenlal- Parlement beveftight worden , ende aldaer den eet
le digniteyten ende officien,(die fomtijts,na den tijt ver- doen. Van dit Parlement en mochte men oock niet ap-
eyfehte,verandert wierden,) tot een geduerighe poflef- pelleren , maer voor goet houden, 't ghene by 't felve
fie ghebracht heeft , als de Hertoghdommen ende beflotenwas.Eyndelij eken,wat de ghemeene Raet met
Graeffchappen, ende daer door niet weynigh de pub- het Parlement der Staten, (wekkers naem ende macht
lij cke authoriteyt der alghemeynen Conciliën ghe- het heeft) oyt voor authoriteyt,refpebt ende macht ge-
fwackt ende vermindert, hoewel met oogh-luyekinghe hadt heeft, is nu aen defèn raet ghetransfereert 3 maer
van 't Concilie3 fo bleven nochtans alle de andere faken hedenfdaeghs, wanneer de Coninck alleen na fyn ver¬
onder den Concilio beruften: Alfo dat oock, ghelijck ftandt ende oordeel, met fynen fecreten ende ghehey-
Budasus ende Carolus Molinseus ghetuygen , de macht men raet yetwes decerneert,fulcx is gheheelijcken ver¬
ende 't recht van de munte te verminderen ofte ver- ändert in een ordinaris gherichtelijck Concilium, ende
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feliift derhalven de Coninck voortaen ongliemoeyt met Francifco de waerdicheydt des Cantzlers tot het Prefi-
de faken des Rijcx ende des ghemeenen beften, heb- dentfchap is verheven , ende defe Raedt voortaen niet
bende eene vafte ende gheduerighe refidentie te Paris meer te doen hadde , als alleen met extraordinarife la-

1 tenomen. ken lieh te bemoeyen,welcke haer van den gheheymen
Tade- ^ Dit voorghefeyde Parlement ftreckt fich feer verre, Raet wierde overghedraghen, ende bykans ordinaris,

menten, eode heeft voor alle andere ordinarife Hoven ofte Par- met de affdktiombm TrVfecü hojpitalü.
lementen (welcke feven in Vrancrijck ghetelt worden; Behalven de voorverhaelde (even Parlementen , Ghehey-
een wijde ende grootejurifdi&ie. Defe Parlementen ende den grooten Raet , heeft de Coninck noch men raedt.
handelen ende nemen kennifle, van borghelijcke ende een gheheymen Raet, welcke den Coninck altoos
hals faken , ende wat by eenyeghelijck der felverghe- verghefelfchapt, ende meeftendeel gheoccupeert is
decideert wort,daer by moet het verblijven. in Rij cx-faecken, hoewel de felve nu oock als in een

Van Tori*. Het Parlament van Parijs heeft dit noch boven de ordinaris Raet verandert is, naerdien oock de faec-
anderen in 't befonder, dat in 't felve fomwijlen de Co- ken van de fteden ende Parlamenten, ende oock an-
ninghen plachten te verfchynen, als fy eenighe wichti- dere privé faecken, daer niet veel aen gheleghen is ,

ghe faecken,concernerende vrede ofte oorlogh, onder daer in verhandelt worden ; alfoo dat defe aenlienlijom¬
handen hadden : hedenfdaeghs worden daer noch de ke ende voortreffelijcke mannen (lijnde met andere
verbonden ende handelinghen der Coninghen, ende dinghen befigh en onledighj de kennifle van faken,con-
wat voorts hoort tot des rijcx conftitutien, ghelefeo, cernerende den ftaet des Rijcx, bykans gheheelycken
gheregiftreert, ende bewaert. 't Glieene van ondts, fijn quyt gheworden,ende 't fchijnt,dat de gantfche ad-
't Rij ck belanghende, op de ghemeene Rij cx-daghen miniftratie des Rij cx ende alle de forghe hedenfdaeghs
ende vergaderingen plachte gherefereert te worden , aen den Coninck ende eenighe weynige Raden is over-
ende, naer af-fchaffinghe van de felve , aen het Parle- ghedraghen, welcken Raet men nu noemt le CenfeilSe- Secreten
ment van Parijs5 is nu ghetransfereert op den Coninck, cret,ofte den fecreten Raet, in den welcken men van de Raedt.
ende de gheae,die hy in fyn raet begheert. ghewichtighfte faken des Rij cx delibereert, over welc-

Gmten In dit Coninckrijck is oock noch een ander Confi- ke van te voren van den gheheymen Raet,van definan-
raedt. Hum ofte Raet opghericht, welcke men den Grooten cien gheraetflaecht was.-doch by foo verre het foodani-

noemt,ende beftaet alleen uyt Princen ende voornaem- ghe faecken fijn, die des Conincx particuliere kennifïè
fte des hofs ende des rijcx; welcke raet ten tijden van vereyfehten. In defen Raet worden oock alle benefi-
Coninck Karei de fevende ende de achtfte plachte cien, brieven ende Conincklijckebevelen verfeghelt,
vergadert te worden, alleen in faecken, betreffende de andere Princen, Ambafladeuren, Prelaten, ende Capi-
Staten desRycx ende het ghemeene welvaren 5 doch teynen brieven gheopent,beantwoort, ende den Secre-
is de felve daerna met fo veel twiften ende ftrijdt-faken tarifen der Staten overghelevert.Daer is oock noch ee- Raedt
overvallen ende bemoeyt gheworden,dat Coninck Ca- nen anderen raet ? die men noemt den raet van Finan- van Finan-
relde VIII, daer van een ordinaris Raet maeckte, cien, de welcke 'tbewindt van des Conincx ende des den.
beftaende in feventhien raets-perfoonen, welck ghetal Rijcx fchat-kamer heeft, by welcke noch ghevoeght
namaels Coninck Lodewijck de XII, tot twintich fijn de Surintendans, de Secretarifen der Financien, en-
vermeerdert heeft, daer byvoeghende denCantzler dedereecken-raeefters»
als een Prefident over den felven raet, alfoo dat onder
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De Graeffchappen
B o v L o G N

ende

G V I S N E S.

Nama

Steden.

Boloivne.

Et Graefichap Bouiogne,
heeft een wijdden omloop,
is leer zandtachtigh, en van
die loorte, datmen 't bran¬
dende ofte ziedende zandt
noemt ,• uyt welcker oorla-
ke lommige Boloniam deri-

veren willen van het woordeken Bouiller ofte
zieden, 31 welck belachelijck lchijnt y want het
lynennaemna de hooftftadt heeft.

Het begint by het gheberghte van S.Ingel-
bert, en ftreckt tot aen de reviere Cauche,
t welck lijn rechte lengte is; De breedte ftreót
tot aen den Turnohenler bolch.Onder Carolo
Calvo Köninck van Vranckrijck,is het tot een
Graefichap verheven: als S.Faul,Öye,Guines,
ende Artoys, oock den lelven titel ende ftaet
verkregen 5 en heeft veel fteden ende dorpen,
waer van de Hooftftadt verdeylt is in hoogh en
iaegh Bouiogne, van eickander verlcheyden
ontrent 100 treden. Het hooghfte deel was
maer een Burgh ofte Veile, eer het van de En-
ghelfchen beleghert wierde y het andere deel
light op het vlacke,ende wordt met de Zee be-
fpoelt. Dele ftadt wort van velen Bononia ghe-
neeten; in een lèker Panegyrico aen den Key-lèr Conftantinus, wordt ly ghenoemt Bononien-
fi oppidum > Notitia Prolpinciarum noemt haer Ci-
rvitatem Bononienfem , die Hellende onder de
fteden van Belgica Secunda; De Fran^oilenhee-
tenlè hedenfdaeghs Bouloigne, ende de Ne¬
derlanders (naerder komende aen hare oude
benaminghe) Beunen. In ouden tijden was het
Gejforiacum ghenoemt, gelijck lulcks betuyght
lolèphus Scaliger in fijne brievë aen Merulam,
(wanthy Ichrijvende over Aulonium, bewijftdat ontrent defen llreeck landts het lledeken
Geffoire noch dien naem foude behoudë heb¬
ben) Papyrius Malfonius,Lelandus,Ortelius, en
andere, gelijck oock de Tabula Peutingeriana, al-
waer men leeft Gejforiacum , aen die plaetlè
daer nu Bolonia gelegen is; Antoninus noemt
het oock Gejforiacum, Hellende aldaer de iy
Legioen ,• elders wordt ghementioneert Gejfo-
riacenfis portus , en Gejforiagenfis portus in Mariti-
misPtolemams noemt het Gejforiacum Nasale
Morinorum ; Sommighe willen dat Gefforiacum
ende Natale Bonomenjiim niet een louden zijn:
Joannes Talbot maeckter Calis van , andere
S. Omer 5 Turnebus Vicum &wci,Boëtius Sluys,
Hermolaus Barbarus Brugghe, ende Bilibab

Vrancrijck.

dus Ghent -9 Robertus Csenalis maeckt onder-
lcheydt tuflehen Gejforiacum portum ende Geffo¬
riacum Nasale, houdende het eerfte voor Bo¬
nonien, ende het ander voor Cafletum ofte Cal¬
le! 3 Van Bologne is gheboortigh Godefri-
dus, fbne van Euftachius, Grave van Boulog-
nen, Hertogh van Lothringhen, eerfte Chri-
He Köninck van Ierulalem. Niet wijdt van
Bouloigne was Icius portus, waer uyt dat lom¬
mige Calis willen maecken,doch worden ly ge-
noeghlaem wederleght van Ptolem^o, die na
de mondt van de Seyne Icium Promontorium
Helt, daer naer Gejforiacum NaVale Morinorumy
waer van dat Calis wel meer als twintlgh duy-
lent treden ghelegen is. M. Vellerns meynt dat
Gejforiacü ende Icium een zijn ,• Sommige houden
Iciumportum voor S. Omer, en willen lulex be¬
veiligen met den ouden naem der lèlver ftadt,
Sitiem, 3t welck loo veel loude beduyden als «Si-
nusltiiy brengen oock noch dele reden by,dat
dele plaetfe leer nederigh ghelegen is,en daer-
om met hooghe oevers bewalt ende omcin-
ghelt,een klaer teecken,dat alhier eertijts een
grooten inham gheweeft is. Camdenusin fijn
Britannialchrijft, dat Jtius Portus langhen tijdt
is geweeft op die plaetlè, die men hedenlHaegs
nochWithlannoemt, niet wijdt van Blaneft,
daer over wy anderen laten dilputeren.

G V I S N E S.

NAeft aen Bouiogne, light het GraefichapGuifnes, van welck het Graefichap Oyé
ghelcheyden wort door het gr00te Ca-

nael,loopende voorby de ftadt,ende derhalven
die bykans onwinbaer maed; Guines de hooft- Gaines.
ftadt, af-ghedeylt in twee deelen, waer van het
eene in moralfen leght, het andere aen het
vafte landt, is van weghen fijne lituatie leer
fterek, enwierd anno 1558 van Henrik de II
Coninck van Vranckrijck, door fijnen Lieute¬
nant Fran^ois van Lothringhen, Hartogh van
Guyfe , inghenomen. Wat pretenfien ende
recht de Denemarckers in vorighen tijden op
dit landeken Guilhes hadden, is van Meiero
belchreven in fijne laer-boecken van Vlaende-
re. Daer zijn noch de ftedeHartincourt,Peup- ^ .

linge, Conquelle, Portus Nbellitius • Onderst,
dit Graefichap zijn oock de Baronnijen van
Ardres eiide Courtembroun, welcke van hare
fteden die namen draghen; eynddijeken lbo

C gehoort
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B O L ö N Ï A en G V ï S N E S.

gehoorfc oock noch daertoe de Baronnije van fy wilden leggen, Terra 'vana, bedoydende fulcx
Fiennen. Twee mylen van Ardres, na de Zee een aertrijck dat ydel ende ledigh leyt, fonder

fok toe, leyt Calais, een ftadt foo van weghen fyne cenigh profijt. In Notitia Provinciarum, alwaer
gheleghentheyt,als oock van gemaeckte forti- alle de fteden van Belgica Secunda verhaelt
ficatien,feer fterck, die men altijdt ghehouden worden, wordt oock ghewach ghemaeckt van
heeft voor een fleutel van Vranrijck; Philips Cbitas Morinorum. In een oude fteen , voor
van Bouloigne, Oom van S. Lodewijck, foude eenighe jaren in Gelderlandt, een halve .mijle
die eerftmaels bemuyrt hebben,* daer is een van Nieumeghen ghevonden, wordt fy Colonia
Kafteel met een ftercken Toren,die lichtelij ck Morinorum geheeten.
beletten kan den invaert van de Haven. Defo Hetghebiedt van Oye, oftt la tern dVye, oy'é
Stad wierde ingenomen van Eduard de V Co- ftreckt lieh tot aen Duynkercken in Vlaende-
ninck van Enghelandt, in Augufto, inde ii ren, ende heeft behalven Oya oock noch an-
maendt na die flacht, die hy in het jaer onfes dere kleyne ftedekens*
Heeren 1347 by Creffy gewan,tegens Philips Het landt van Boulogne wort met veelder-
den VI Köninck van Vranckrijck, wijdtloo- hände revierkens ende beecxkens bevochtigt,
pigh van Paulo dvmylio in fijn pboeck ver- als van Arche, hetwelcke door de ftadt Ren-
haelt ,* Ende hebben de Engelfohen defo Stadt ty ende S. Omer loopt, en te Grevelinghen in
wel 211 jaerbefoten (want Philips de Goede, Zee. Niet wijdt van daer is Scalenfe afharium,
Hertogh van Burgundien,die felvighe in't jaer ?t welck ebt ende vloeyttot aen het flot Ar-
1431 te vergheeft belegherde, doordiende dres; noch fo zijnder twee zee-revierkens of
Vlaminghen hem geen byftandt deden) ende fcheurkens, als die van Maquifin ende Boulog-
alfoo den fleutel van Vranckrijck als in haer nais $ ende Hantia ofte Hefdyn een beecxken,
tafifche ghedragen, tot dat fy in ?t jaer 1558 in waer van de ftadt Hefdin fynen naem heeft 5
Februario, van de Francoyfen, door den Her- volgen de broecken ende 111 oeraften van Pon-
togh van Guyfo verovert is. Even verre van thieu, ende de reviere Cauche* Veele van

Ter0uane. Calais ende Bouloigne, light Teroana Morino- defo voorghefoyde Revierkens veroorfaecken
wtë,ghemeynlijckenTerouane, welckeStad, vifch-rijcke vivers ende mereen , die vande
alhoewel die van Carolo V verdeftrueert is, naeft-ghelegene Steden haren naem voeren,
ende de Biflchoplijcken ftoel naer Boulogne als die vanHames,dJAndré,ended'Ardres.Defo
ghetranftereert, foo behoudt die evenwel ha- geheele ftreeck,is met duynen langs de ftrandt
ren naem, wordende van die van Vlaenderen becinghelt ,* binnenin 't landt zijn oock fom-
Terrennenbergh, van Antonino Teruanna of- mighe Berghen, als les Monts de S. Ingebert,
te Taruenna , in Tabula Dineraria Teruanna, en- de Neufcafiel ende Dalles 5 Boflchen endebem-
de van Prolem^o Taruanna gheheeten, ende den zijn het gantfche landt door verlpreydt,
van eenighe, ghelijck Boviilusfeydt,Taruba- welcher deelenzijnlesBoisde Surene, Celles, 8cc.
num. Trithemiusin fijn Hiftorie der Francen, Deinwoonders van defo contreyezijn foer kor-
maeckt oock mentie der Terrubancrum; Van zei ende eygen-finnigh,zich folfs alte veel toe-
fommige wortfe oock Teruäna genoemt, als of ghevende.

Het Aertz-Bifdom

CAMERYCK.

Amerijck leydt,tuffchen de heet, te Camerijck was, ende verwittight dat
Seine en de Rhijn, in Gallia het leger-quartier van Cicero in Nerviis, dat is
Belgica, een ftadt met wallen in Wals-Vlaenderen, bevochten wierde, heeft
ende kafteel foo verfterckt, hy terftont M. Craflo in Bellovacos,oft in 't landt
datmenfo houdt voor een van Beauvais een bode gefonden,wiens winter-
van de principaelfte der fel- quartier 25000 treden van hem was.Hier moet
ver provincie. Eerfo tot defo men bemercken dat de ftadt Beauvais wat ver-

heerlijckheyt ghekomen is,heeftfo groote fwa- der van Camerijck leydt, maer dat het winter-
righeden uy tgeftaen. De oorfaecke is,om dat quartier van Crafliis niet gheweeft is in de ftadt
de vermaerde en treffelijcke Nederlanden van Beauvais, maer ten deel in haer frontieren, foo
over veel eeuwen altijt hoogh gheacht zijn, fo dat defo verfoheydenheyt van de mylen, onfè
dat veel Princen,Coningen,en volckeren ghe- opinie niet tegen is. Hy heeft oock eenen an»
tracht hebben de felve onder haer gebiedt te deren bode gefonden aen C. Fabius,in het lant

Der ouden brengen* Men meynt dat het der ouden Sawa- van de ZEffuen,dat hy een regiment in de fron-
Samarobri- robrina is,daer Caftar placht te leggen de macht tieren der Atrebatium,ofte die van Atrecht,foude
mis Came- van 't Roomfoh leger, om als in een ftercke en brenghen, waer langs hy Caftar moeft komen.njc fokere plaetfo te bewaren de gyfolaers der fte- De jEffui waren die ontrent Aets wonen, welck

den, publijcke befoheeden, kooren, en andere deHooghduytfche 2(e$ noemen. Fabius bleef
faken daer hem veel aen ghelegen was. Goro- niet lange onder weghe,maer quam C^färi met
pius Becanus in fijn aerdige vonden, die hy uyt- .een regiment, foo hem bevolen was, in't ghe-
leyt in fij n boecken Originum, dat is,van de oor- moet,het welck nootfakelij ck doen moeten die
Jprongen,is, nae fijn ghewoonte, tegen 't ghe- van de JEßuis oft Aetz na Atrecht willen gaen.
meyn gevoelen van die foggen, dat Camerijck Hy hadde oock aen Labienus gefchreven, dat
is de ftadt die Caelar en de oude fohryvers Sama- hy in de frontieren van Wals-Vlaenderen fbu^
robrina heeten, ghemerckt Bellovacum oft Beau- de komen,foo verre het felve konde gefohieden
vais, driemael verder daer van leydt als 20000 met profijt van ?t gemeyne beft. Marcum Crafi
treden. Tot noch toe worden van Beauvais tot fum heeft hy te Camerijck tot Gouverneur ge-
Ambianum oft Arnims 25000 treden gherekent, ftelt. Naedat hy Cicero verloft hadde, heeft
dat is foo veel als Cxfar gheteeckent heeft,foo hy die regimenten ontrent Camerijck gehou-
dat ick niet twyfele (feyt Becanus) oft Amiens den, want hy konde gheen bequamer plaetfo

mie™ ^ *s Samarobrina Ambianorum.Dk van contrarie opi- hebben. Niemandt moet meyn en,dat Came- £efi 0!de
nie zijn, verdedighen haer met de authoriteyt rijck een nieuwe ftadt is, oft binnen luttel jareni^»
van Hubertus Leodius, een goedt fchryver,die tot lilleken heerlijckheydt ghekomen. Want
aldus foyt: Om dat ick hoor datter fommighe het is dat edele Samarobrina, waer van Cicero
twyfelen, ende meenen dat Samarobrina niet en vermaent, als hy aldus aen Trebatius fehrijft:
is die Keyferlijcke en luftighe ftadt Camerijck, Een t'fomenlprekinge van ons, fal van meerder
fegghe ick dat folcke grootelij ck dwalen,en dat waerde wefen,als alle die van Samarobrina. Den
gheen ander ftadt is. Ende hoewel Ptolemams naem folfs beneemt alle twyfelinge. De Fran-
Samarobrinam een ftad der Ambianorum ftelt, daer fehen heeten Camerijck, Cambray; de Italianen
uyt volght niet, dat Samarobrina het Ambianum Samberey.; merckt hoe lichtelijck datmen hier
folfs is : want de volckeren van Amiens mo- van Samarobrina kanmaecken. Want maeckt-
ghen doen noch andere fteden ghehadt heb- men van Amiens Ambianum, van Beauvais Belb-
ben, daer Ptolemaeus niet van vermaent: ende ï>acum waerom foudemen van Samberey niet
Amiens was doe ter tijt foo groot niet, als 't nu Samarobrina können maecken ?
is, ghelijck de oude mueren te kennen gheven. Camerijck light 7 mylen van Valencijn,aen^^
De folve Ptolem^us heet de ftadt Reimseen de Schelde,die midden door de ftad loopt. Sy is * "'ej f"
ftadt der Durocotorum> ende Caforamagum een ftad verciert met fchoone gebouwen,fo publike als Ghebou**
der Beauvaifins, al is 't dat in die tijdt Reims en particuliere, heerlijcke kercken en kloofteren,^-
Beauvais de hooftfteden van die volckeren wa- waer onder de voornaemfte is,de hooft-kercke
ren. Suejfonesoft Soifons,is oock de naem van van de H. Maghet Maria, daer de Aertz-bif
een volck en ftadt. Bratujpantium was een ftadt fehop fijn palleys naeft heeft, wiens gebied foo
van de Beauvaifins: daerom arbeydenfe te ver- in 't wereltlijck als in 3t geeftelijck verre ftred.
geeft,die van Samarobrina Amiens maecken. Het is een rijcke ftadt, vol koopmans enae am-HandeL

Als Chefer te Samarobrina, dat is, foomen't nu bachtflieden. Daer worden alle jaer ten min*
Vranckrijck. ^ ften
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GAME
, RYCK.

^fonder m ften 60000 ftucken fijn lijnen doeck geweven, den manhaftighen Balduwijn de Godtvrachti-
ünnen. datmen gemeynli jck Camerijcx doeck noemt, ghe,Grave van Viaenderen, in de oorloghe die

waer van elck ftnck ghefchat wordt op 40 gul- hy en Godefrid Hertogh van Lorreynen voer-
dens , foo dat de heele Ibmme beloopt 240000 den tegen Keyler Henrich de in: inaer als de
gulden. pays ghemaecktwas,ifle deKeyfer weder ghe«

Camhefts. Onder Camerijck is een caftellanie met een geven. Ten laetften heeft Keyfer Henrich de
grooten ftreeck,gemeynlijckCambreli,in'tla« v daer van erf-befcherm-heer ghemaeckt Ro~
tijn Cameraßum geheeten, daer veel dorpen en- bert van Ierulalem, Grave van Vlaenderen en 0n^den
de voorname vlecken in liggen 5 onder andere, Prince van Aelft,die eerft befchermer van defe '
fes mijlen van de ftadt, dat beroemde kafteel, heerlijckheyt geweeft isj welcken tijtel Keyfer Mc-
daer de pays belloten is tuffchen de chriftelijc- Frederick de I daernae in eyghendom gh.cge~fch§mk*r*
ke princen Henrich de 11 Coninck van Vranc- ven heeft de Graven van Vlaenderen, ten tijde
rijck,ende Philips de 11 Coninck van Spagnien Theodori van Eifas,ontrent 'tjaer 1164. Al dit
den 3 April 1 j 59. In dit kafteel is geboren Mi- niet teghenftaende, hebben de Franlchen altijt
chael Efhaeus, Heer van Betencourt, een goedt ghemeynt datfe daer recht op hadden, diefè
edelman en wel geleert, principaelin depoely, oock dickmaels ingenomen ende manlij ck be-
dat is,konft van veers-dichten. fchermt hebben, principael ten tyde van Cc-

Bifdm. Camerijck is een oude Bifdom, want men ninck Philips de vi, als Camerijck met twee
vint in de hiftorien, dat in de tyden der Wen- ftereke legers omringt was,te weten,van Key-
den hier Biffchop gheweeft is de deughtfame fer Lodewijck van Beyeren, en Eduard de 111
en godvruchtigne martelaer Diogenes. Daer- Coninck van Engelant,dewe!cke tegen Vranc-
nae anno 595- de H.Gangericus,ende naer hem rijck een verbont gemaeckt hadden,doch Ca-
veel andere lofwaerdige mannen,onder welcke merijck niet konden winnen.Defè oorloge tuft
is gheweeft de gheleerde Petrus Aliacenlis, die Ichen de Keyfers en Coninghen van Vranck-
om fijne groote gheleertheyt eerft geworden is rijck,heeft lange tijt geduert,in welcke nu defe
Cancellier der Vniverfiteyt van Parijs, Trelo- nu die deoverhant hadden. Als Keyfer Maxi-
riervan de H.Capelle, Groot aelmoefenier van miliaendel, met Lodewijck de xi Coninck
Vranckrijck,daernae Biffchop van Camerijck, van Vranckrijck hardt oorloghde, hebben de
ende Cardinael. hy is geftorven in Augufto an- borghers van Camerijck het Franfche guarni-
no 1425. Als de nieuwe Bifdommen in Neder- Iben, waer van ly qualijckghehandelt wierden,
lant ter begeerte van Philips de 11 Coninck van uyt-gedreven,en Keylers Ibklaten ingenomen,
Spagnien, van Paus Paulo de 1111 op-gherecht 'twelck die van Bouchain oock ghedaen heb-

Aertzbtf wierden, is Camerijck tot een Aertz-bildom ben.Op de felve tijt heeft de Keyfer hem dap-d°m. verheven,ende eerfte Aertzbiffchop gheweeft per ghehouden,en de ftadt Querci met ande-
Ludovicus Barlamontius; de tweede, Ioannes re nabuerige plaetfen, den Fran^oyfen gheno-
Sarracenus Abt van S. Vedaft binnen Atrecht,* men. Hoewel die van Camerijck onder de be¬
de derde, Guilielmus de Bergis , te voren Bift fcherminge van Vlaenderen ftonden,hebbenlè
fchop van Antwerpen,- de vierde,Francilcus nochtans altijt hare oude wetten endeprivile-
Richardot,te voren Biffchop van Atrecht. De gien gehouden,ende hadden gheen fchade oft
vijfde, Francilcus Buifferet, te voren Biffchop ongemack van wegen de oorlogen tuffchen de
vanNamen; de lefte,Henricus Francilcus van- Franlchen ende Burgoignons,maer handelden
der Burght, is hier Aertz-biffchop gheworden met beyde partijen vriendelijck ende beleefde-
anno 1 bib,die te voren Biffchop van Gent was. Jijck, foo dat in dele ftadt dickwils gehandelt is
Onder dit Aertz-bifdom ftaen de Bifdommen van vrede;namentlijck,van diegemaecktis an«
Doornick, Atrecht, Sint Omer, ende Namen, no i jo8 tot der Venetianen, en 152b, tot der
Haren tijtel is defe:Aertz-bifïchop en Hertogh Florentinen fchade. Daernae Keyfer Carel de
van Camerijck, Prince van 't heylighe Room- v niet betrouwende de Franlchen, die in't jaer
fche rijck, Grave van Cambrefis. 1543 te Landreci vergadert waren ende raedt

Dit is de eerfte ftadt geweeft van Gallia Belgi- hielden, is terftont na haerlieden vertreck met
ca,welcke in't jaer 445 Clodius Capillatus Prin- een deel van lijn leger binnen Camerijck geko-
ce der Franlchen inghenomen heeft,lange nae men, ende heeft daer een fterek kafteel doen
dat de Denen de felve met de kereke ende het bouwen, om de ftadt ende Nederlanden tegen
kloofter van S. Gangeric berooft hadden Na- lijn vyanden beter te bevryden,latende de ftad

Eenijts derhant weder opgekomen,ende onder het ongequetft,ende in hare vorige ftandt. Hier na
onder He- Graeffchap Henegou gherekent, van welck ly iffein de Nederlantfche oorloge van de Her-
negottwen, daernaer ontnomen is met de caftellanie van toghvan Alen^on ingenomen,maer korts daer

Cambrefis, en van de Keyfcrs onder de vrye naer van de Grave van Fuentes belegert, wc-
rijex-fteden gheftelt, Sy is oock gewonnen van der onder de Coninck van Spagnien gekomen.

P I C A R D I E N.
Lhoewel de naem Picardyen niet mentarien oft uytlegghinghen op de boecken van Ci-
oudt fchijnt, nochtans weetmen cero ende andere gheleerde mannen ghemaeckt heeft,
den rechten grönt ende oorfake De eerfte fundateur van Amiens is gheweeft, ghelijck
daer van niet, want de fchryvers verfcheyde fchryvers ghevoelen, een fraey knjclifman
heel divers daer van fpreken.Ro- Pignon ghenoemt, die onder Alesander de Groote ge-
bertus Cenalis feyt.niet te weten' dient hadde. In -tjaer i J97, den 11 meert, is defe ftadt
ofde Picardi defen naem van de met een ftratagema, dewijl een hoywaghen, het fchof
ketters Begardis hebben, om dat van de poorte ophiel, ende de wacht beligh was, om

het cenoech kenbaer is, dat de Picardi ouder fijn als de de noten op te rapen, die van de Spaenfche als boeren
Begardi. Eenighe meynen dat defe naem komt van de gekleet zynde gheftort wierden,verraft ende verovert,
landen oft piecken,diemen daer eerft gemaeckt heeft, onder 't beleydt van Harnendello de Porto carera,
fo zy fegohen. Andere trecken defen naem van de ftadt Gouverneur van Dorlans. Maer is korts daernaer weder
Pequi°*ny,ofte van een doorluchtich Chevalier ofte E- beleghert, ende den 24 September aen den Coninck
delman ghenaemt Pignon, die de ghemelde ftadt Pe- van Vranckrijck met accoortoverghelevert.
qnignv ende Amiens i'oude ghebout hebben,ende, naer De Vidamye van Corbye heeft den naem van Cor- Corte,
de doot van Alexander de Groote, met zyn heyrleger bya, 't welck is een ftadt aen de Somme, waer neffens
verfcheyde landen verovert. noch een kleyne rivier loopt,die fich in de Somme ont.

Crmfm. Dit landt is in 't weften bepaelt met een ghedeelte laft. Corbie is in dit gheweft de fleutel van Vranck-
van Normandyen, endedeBritannifchezee;in'tnoor- rijck, moghelijck is het Antonini tuffchen
den ligghen de landtfehappen van Gallia Belgica, die- Samarebrim welck Amiens , ende C<efaromagum dat
men ten huydighen daghe Artoys ende Henegouw Roye ghenaemt wordt.
noemt; in 't ooften is Lutzenburgh ende Lothringhen; Peguignya ofte Pehigny, heeft defen naem van Pi- Tcqügny.
ende in het zuydenleydt Champagne, met de gantfche gnone voornoemt; deleplaetfeis inde hiftorien feer
contreye.die met haren byfonderen naem la France ge- vermaert,om dat Wilhelm Hertoch van Normandyen,
noemt wordt. met den toename Longa Spatha, door lifticheydt ende

v ? Het is een feer weeldefigh landt,vol koren,fo dat het bedroch van de factie oft partye des Graven Balduini
h-rZT een kooren-fchuyre van Parijs ende la France ghehee- van Camerick (die hem onder fchijn van vrede, der.

ten wordt. Het draeght ghenen wijn,'t welck fals fom- waerts ghelockt hadde) daer vermoordt is.De franfche
miehe meynen) fo feer niet en komt door de onfaequa- hiftorien verhalen oock dat alle de Engelfchen die in
me locht ofte lant,als door der inwoonderen traegheyt. de flagh niet ghebleven waren, fijndootghefiaghen, die

Dtlhae Picardyen wort in drie deelen gefcheyden, als in het het woordt Pequigny niet te degen konden uytfpreken,*

rechte oft eyghene, het hooghe ende laeghe. maer in plaets van't felve Pequeny feyden, -
Ficardü Le vrayeofteygen Picardye neemt zyn begin te Cre- Het Graeffchap Vermandoisft welck noch fijnen ou- Vamm-

evgentlijck. veceur, als men van Parijs komt, door het ghebiet van den naem behout,begrijpt in fich, nae t getuyghenifïe
Beauvoys , ende begrijpt onder fich de Vicedamies of der Franfche hiftorylchrijvers 3 de landen van Soiffon,
heerlijckheden van Amiens 3 Corbye, ende Picquigny 3 Eaon 3 ende Tartenois, als oock de fteden Noyon end6
de Graeffchappen van Vermandois, ende Rethelois,het S.Quintin.

Armens. Hertoghdom van Tiraffe, De Vidamye van Amiens Het landt van de Suejfones wordt ghemeenlijck Sofons.
heeft haren naem van Ambiano, eertijts na veler ghe- SoifTons ofte Soiflonnois gheheeten , daer Antoninus
leerder opinien Samarobrim, ende van Ptolomseo Sa- oock van vermaent. De hooftftadt daer vanisSoif-
marobrha gheheeten, fommighe exemplaren van An- fon, die Ptolomeus Augufia Sueßbmm noemt, en ver-
toninus hebben Sdmavobvivd , ofte Sawarahviga , want fterekt is met een kafteebHet is de eerfte van de fteden
jBriaa in de fpaenfche, ende Bria in de tale van Thra- van Gallo belgica, behoorende onder Rheims , welcke
cien beduyt een ftadt 5 fommighe fchryven oock So- Caefar den naem van Coninckrijckgheeft. Sy is onder
monobriva \ vaneen hrngghe, dieover derivierelagh, het gebiedt der Romeynen geweeft,maer Clovys heeft^
welcke door de ftadt Amiens loopt; welck de oorfake fe daernaer befeten, ende fijne nakomelinghen na hem*
is,na 't o-hevoelen van fommighe,datfe van Keyfer Gra- foo datfe het hooft van 't Coninckrijck gheweeft is.De
tiaen Ambianum ghenoemt is, om datfe met water om- Soifïons fijn altijdt voor kloecke ende dappere mannen
rino-ht is, oft, foo de Latiniften fpreken , ambiatur. ghehouden.De kereke ende abdyeder Religieufen van
Defe ftadt is eene vande fterckfte van Vranckrijck, onfe lieve vrouwe aldaer is ghefticht door Ebroyn*
zy heeft diepe grachten , hooghe wallen, ende is in dat Maire oft Opperhofmeefter van het Hof van Vranck-
crewefte de fleutel van Vranckrijck. Aldaer is een fchoo- rijck. Van S. Sixtus eerfte Biffchop van Soiffons tot den
ne kereke * met konftighe architedifche wereken foo teghenwoordighen Symon le Gras van Parijs incluys,
koftelij ck ghebout als eenighe in Europa, daer nu noch fijn daer vierentachtich Biffchoppen gheweeft.
het oheheele hooft van S. Ian de dooper bewaert wort. Laudunenfmm Jger, ofte 't landeken van Laonnois , Lammit.
Het^landt van Amiens is een Baillinfchap, alwaerde heeft defen name vande ftadt Lauduno , van welcke
prefident, ofte provinciael van de plaetfen daer ontrent, mentie ghem^ckt wordt in 't leven van Carolus Mag-
woont ten huyfe van de Majeur der ghemelde ftadt: nus, hedenfdaeghs Laon ghenaemt, gheleghen aen een
zijne guarde leydt daer binnen, ende de guardevan bergh tuffchen de rivieren de Ayne endeOyfe, ïsde
Bufiroy , met de wacht van de burgheren, waeckende hooft ftadt van het ghemelde landt,en ghebout, foo Sl¬
op de gheeftelijcke plaetfen. De eerfte Biffchop de- gebertus feyt, vande Hertoch Clovis, in 't jaer 50c, die
fer ftadt was S. Firmin, gheboren te Pampeluna, de te- daer den eerften Biffchop gheftelt heeft Genebald,
ghenwordighe Biffchop Frangois le Febvre is de drie nu ter tijt is Biffchop Philibert de Brichanteau de vijf
en feventichfte. De inwoonders van Amiens worden en feventichfte. Laon is heden een Balliufchap,hebben¬
van wephen härer ghetrouwicheydt ende vromigh- de onder fich de fteden Soifïons , Noyon, S. Quintin,
heydt Ler gheprefen, waerom fyoock vry fijn van Rigabemont, Coucy, Chauny, Guife, Peronne, Mon-
belaftingh der garnifoenen en foldaten.Hier fijn ghebo- didier, ende Roye. ^

ren de feer vermaerde medicijns Sylvius en Fernelius, Compiegne is een woort dat in het latijn Compendium Compegne.
en de ^roote Orateur Svlvius, die verfcheyde com- te feggen is, andere noemen het Carolopolis van Char-

hmekrijek.' E ,cs
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P I C A R
leste Chäuve,åie defe plaetfe vergroot ende verfterckt
heefqnade maniere van Conftantinopelen,die oockde
Abdye van S. Cornelius en Cyprianus aldaer ghefticht
heeft in 't jaer 876. De jonge dochter Ieanne,diemen k

yucelle noemt, is van Compiegne door de Enghelfchen
wech ghevoert, aen welcke fy verkocht was door haer
eyghen volckjdat voorwaer een leelijcke vergheldinge
was } voor de groote weldaden die fy aen Vranckrijck
hadde bewefen. Sy heeft een jaer lanck met groote el-
lendicheydt ghevanghen ghefeten,en is eyndelijck in 't

, jaer 143o,inde may-maent,totRoan,ter plaetfe,daer nu
de kerck van S. Michiel ftaet, verbrant 5 fy was onrecht-
veerdich befchuldicht en veroordeelt van ketterye en-
de facrilegie,door Peter Cauchon van Beauvois^die een
Enghelfmanvangheboorte, ende een groot vyant van
de Franfoyfen was: waerom hy oock van de Paus Ca-
lixtus is in den ban ghedaen. Nae de doot van de ghe-
melde Ieanne, is Guillaume Flavy Capiteyn van Com¬
piegne , diefe verraden en vervoert hadde, van zyn ey¬
ghen vrouwe Blanche, met hulpe van zynen barbier,
door Gods toelatinghe ghewurght. Defe heeft pardon
van de Coninck verkreghen, aifoo fy konde hewijfen
dat haren man haer hadde willen verdrincken. Coninck
Louys heeft te Compiegne de kerck der Iacobiner
Monicken,en die van de Minnebroeders doen bouwen.

Tardenois, De hooftftadt der Tartenorum, ofte van Tartenois, is
Fera, ghemeynlijcken laFere gheheeten, een welbeve-
ftichde ftadt,ligghende aen een feerbcquame plaets,by
de t' famen-loop der rivieren Oyfe ende Serve , met
een fterck kafteel verfien.

Noyon. j)e fPadt nu ter tijdt Noyon ghenoemt, gheleghen
aen de Oyfe, is een van de oudtfte van Vranckrijck,
wordt van Antonino Novlomagw gheheeten, die de fel-
vighe ftelt tuifchen de Sueffones ende Ambianos, ende
aldaer logeert het achthiende legioen oft regiment :
vanPtolomseo wortfe Noviomagm Vadecafforum ghehee¬
ten, van de Gheeftelijcke Noviomm. Defe ftadt toont
noch veel teeckenen ende overblijffelen harer outheyt,
De eerfte Biflchop van Noyon is gheweeft S. Hilarius,
de teghenwoordighe Biflchop Carel de Balfac, is de
achtentachtichfte. Defe fchrijven haer Graven van
Noyon ende Pairs de France.

Veman- Sint Qiiintin,het hooft ende de woonplaetfe der Gra-
dois. ven van Vermandois , heeft den naem van S. Quintino,

welcke daer martelaer geftorvenis. Defe ftadt was eer-
tijdts Augußa Vermanduorum ghenoemt,ter eeren Keyfer
Odtavianus Auguftus. Sy is gheleghen aen de Somrae
tuflchen veel moraflen ende poelen, foo datfe aen die
zyde de fleutel van Vranckrijc is, en in tijden van oor-
loghe den eerften aenloop lijd. In 'tjaer 15-5-7,heeftde
Coninck van Spanien Philips de 11, defe ftadt doen
belegheren, onder 't beleydt van Emanuel Philibertus,
Hertogh van Savoyen. Waer op den thienden Augufti
een groote flagh ghefchiet is , tuflchen de Francoyfen
die de ftadt meenden te ontfetten , ende de Spaenfche
die de vidtorie hadden. Daer wierden fommighe
groote van Vranckrijck verfiaghen , veele ghevan¬
ghen , alle het ghefchut, vaendelen, ende ftandaer-
den ghenomen , ende korts daernaer aen Co¬
ninck Philips gheprefenteert, als hy voor Sint Quintin
in 't legher quam,die oock,tot danckbaerheyt van defe
groote vidtorie, ter eeren Godts ende S. Laurens, op
wiens dach de flagh ghewonnen was, dat wijtberoemde
kloofter 1' Efcuriael, feven mylen buyten Madril, heeft

D ï E N.
ghefticht, daer hy oock den veerthienden September
15-98 gheftorven ende begraven is.De vidtorie van defe
flagh, wiert meeft toeghefchreven de kloeckheydt van
1' Amorael van Egmont. Daernaer den 27 Augufti is de
ftadt aen vier zijden beftorrnt, ende de foldaten fijn
heymelijck door een thooren, daer de brefle verlaten
was, in de ftadt gekomen, ende hebbenfe vermeeftert,
doch is,door hetaccoort ghemaeckt tuflchen de Fran¬
coyfen ende Spaengiaerden,aen Henrick de II, weder¬
om ghegheven,anno 15- ^9.

Rethe!ois,is gheleghen tuflchen Henegou, Lothrin- Rethelois.
ghen,ende Bar,waer van Rethel de hooftftadt is.

De voornaemfte ftadt van laTirafche, is Guife, heeft Trajfe»
een kafteel, 't welck is als een bolwerck tegens Luden-
burgh. Sy is een oudt Patrimonie van den outften foon
van de Hertogh van Lothringhen.

Neder of Bafle Picardie heeft verfcheyde deelen,als Neder
Santerre , de Graeffchappen Ponthieu , Boulogne , ardte.
Guifnes, en Oye. Santerre is befloten van den Bergh
van S. Defiderius in't Francois Mont zWatghenaemt,
van Perone,Roye,ende Nefle.Mont Didier is een fterc-
ke plaets.Perone een frontier ftadt,is gheleghen aen de
riviere de Somme: in defe ftadt heeft Hebert Grave
van Vermandois, den Coninck van Vranckrijck Carel
de Simpele ghenaemt, ghevanghen ghehouden 5 die
aldaer ftervende, fijn Coninckrijck vol troubelen ende
onruften liet. Roye is oock een fraey ftedeken,aldaer is
een kafteel dat heel fterck is. Cafaromagus is bekent
in Antoninus reyfkaerte. Nefle is een fterckte, ende
bolwerck van die fijde van het Coninckrijck,ende heeft
oock,ghelijck bynae alle de plaetfen daer ontrent ghe¬
leghen,een fterck kafteel. Inde gliemelde ftadt fijn veel
vermaerde mannen gheborenjde Marquifen van de fel-
ve fijn uyt het gheflachte ende huys van Courtenay
ghefproten, 't welck zynen oorfprongh heeft van de
Coninghen van Vranckrijck.Ponthieu is een Graeflijck-
heyt, alfo genaemt van de menielite der brugghen, die
daer fijn,want het is een landt tuflchen de Somme ende
Authy, daer veel ftaende wateren en moraflen ghevon-
den worden. De principaelfte ftadt van de ghemelde
Graeflijckheydt is Abbeville , gheleghen aen de riviere
Oyfe , alwaer een Prefidents-ftcel ende Balliufchap is ,
dat onder Parijs forteert. De andere plaetfen fijn Cre-
toy,Pvue,Treport. Crefli vermaert door eenen onghe-
luckighen flach, in de welcke al de Adel van Vranck¬
rijck is verftroyt, ende wel 36000 menfehen ghebleven
fijn: dit is ghefchiet ten tijden van Philips de Valois, die
overwinner was in 't jaer 1346. Alhier ligghen noch de
twee Graeflijckheden Monftreul en S. Paul, de welcke
beyde haren naem hebben van de voornaemfte fteden
Monftreul en S.Paul gheheeten.Monftreul is foo veel te
fegghen als Mont Royal,fo fommighe ghevoelen^ande¬
re meynen dat het fe> heet van een feker monfter,welck
men feyt dat aldaer fijn plaets ghehadt heeft.Neder-Pi-
cardien begrijpt oock het Graeffchap van Boulogne,
welex befchryvinghe wy neffens zyne particuliere caer-
te ghevoeght hebben.

De voornaemfte rivieren van Picardien fijn de Som- Rivieren.
me , daer langhs rnen naer Amiens ende Abbeville
vaert; de Oyfe by welcke la Fere leydt, met de Marne,
Ayne, ende Scarpe; ende de riviere 1' Efeault, dat is, de
Schelde.

Alfoo het Hooghe Picardien nu meeftendeel in Ne- Noogb
derlandt leytjulien wy het hier voorby gaen. Ttcardtm

VERMANDOIS.
Ermandois leydt in dat deel daer van verhaelt wordt in de hiftorie oft leven
van Picardien,het welcke wy van Carel de Groote. Papirius Maflbnius meyntEsn ded Fy aen Picardien,en de Fran- dat defe ftadt ghebout is van de Prcxftdent Ma-an Fkar-
coyfen La <vraye Picardie no e- trobius. Sy leydt op een heuvel. Carel Her¬
men. Crfar enPlinius ftellen togh van Lorreynen , Oom van Lodewijck,de Veromanduos onder de volc- de laetfte Coninck van Vranckrijck , uyt dekeren van Gallia Belgica 5 Pto- ftam van Carel de Groote, heeft dele ftadt in-

van

dien.

lomsus heetfe Romandïi. ghenomén3alshymöeyelijckwas,om dat HugoEmijdts £ertijts was'teen Graeffchap: de eerfte Gra- Gapet hem het recht van fucceffie ghenomen•

^ Y t_ r___
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een Graef-

Soijfom,

J E X " " 7 ~ : * ^XIWIIV/XUVJve is Hugo fbne van Henrick de I Coninck in hadde. DeBiffchoppen fthryven haer Fierto-Vranckrijck, en broeder van Coninck Philips, ghen en Pairs de France. De eerfte Biflchop wasDefe, lbo de Hiftorien fchrijven, was in'tjaer S. Genebaldus, de 75,Philibertus de Brichan-
1099, met Godefroid Hertogh van Boulion in teau, ghewijdtinde väften ib2o,van Franciftde oorloghe van Paleftina. Hem zijn ghevolght cus Cardinael de la Rochefaucaud.
twee Rudolphi, fijn fbne,en fijns foons fbne,dia De hooftftadt van Tartenois is la Fere,fterck 7^ h»,fonder kinderen gheftorven is, en daer door en wel gheleghen, op den t'famen-loop van de"t Graeffchap aen de kroon ghekomen. Als de Oyfe en Serve, met een kafteel verfien.Wenden met de Burgoignons Vranckrijck De ftadt Noyon wordt van AntoninusNorio-jsroyo/,ftroopten, hebbenfe dit lant deerlijck ghequelt. niagus ghenoemt, en fteltfe tuflchen Soififons enDit Graeffchap begrijpt 'tlant Soiflbnnois, Amiens, legert oock daer het 18 regiment. DeLaonnois, en Tartenois, met de fteden Noyon, geeftelijcke heetenfcgemeynlijckNömw^,omen S. Quintin. kortheyts wifghelijckmen Treffesfcyt in plaetfcCatfar verhaelt dicmaels van de Soiffonnoifcn, van Tricaffes.Die meynen dat dit de felfde is met
en noemt haer Eleutheros,dat is,vrye.Strabo heet- NoPpiodunum, dwalen. De fchryvers ftellen vierfe zmTimtsy daer Ifacus Cafaubonus leeft, verfcheyden Novioduna,maer geen van alle heeftPtolomaeus èiorms. Ten tyde van Gaefar was Co- yet ghemeynsmet Noyon, daer wy hier vaaninck Divitiacus de machtigfte van heel Vranc- Ipreken.Defc ftadt heeft veel kenteeckenen van
rijck, die een groot deel van defe landen ende haer oudtheydt ,• en is een Bifdom, wiens BiftBritannien belat. Naer wien Galba regeerde, fchoppen Graven ende Pairs de Trance genoemtHoedanigh dit rijck geweeft is,kanmen hier uyt worden. Waer van de eerfte gheweeft is Hila-verftaen,dat de Soiflbnoyfcn broeders en bloet- rius, de 8 8 Carolus de Balfac, onder wien zijnverwanten waren van die van Rheims, en de de Minimi en Capucinenin de ftadt ghekomerifelfde rechten, wetten, regeringe en Magiftraet anno 1610.
met haer hadden. S. Quintin heeft defcn naem van den H. 5 ^De Soiflbnoyfcn hebben een groot lant ghe- Quintin, die daer Martelaer geftorvenis. Eer¬had t, en 12 fteden, onder welck een is van Cx- tijdts was 't de wooninge der Graven van Ver¬lar Noviomagum,nu Noyoqs genoemt: welck hy, mandois, en is de hooftftadt van defe ftreeck»
van de Belgen treckende, in het reyfen proefde By de oude fchryvers heetfe Augußa Veromandu-
te beftormen, maer kondfe niet winnen van we- orum, ghelijckfe oock expreflelijck in 't leverlghen de breede graft, en hoogen muer, hoewel van S.Quintin ghenoemt wordt.Robertus Cx-
datfe van weynighe befchermt wierde. nalis fchrijft dat dit Augußa t'eenemael verde-

Clodov^us heeft de ftad Soifons genomen van ftrueert, ende, niet daer van overigh is, als hetSiagrius, fbne van Gib,Praefident van Roomen: kloofter, dat mén ghemeynlijck Vermand-AbbayeNaer de doodt van Clodovaeus , hebben de noemt. S.Quintin is verfterckt meteen kafteel,kinderen haer de Conincklijcke heerlij ckheyt heeft veel gheleden in de oorloge tuflchen Phi-weder ghegeven, diefe ten tyde van Caefar had- lips de 11 Coninck van Spagnien, en Henrick dede. Daernae ifle tot een Graeffchap verheven. 11 Coninck van Vranckrijck. De reviere Som-
Carel de fbne van LodowijckPrince van Con- me loopt voorby de ftadt, en onfpringht 011-dé,is Grave van Soiflbn gheweeft. Louys de ee- trent drie mijlen boven de felve.
nighefone van Carel voorfz, is tegenwoordigh In Vermandois ligghen oock Chaftelet, endaftekGrave van Soiffon &c. Pair en Grand Maiftre Beaurevoir,niet verre van S. Quintin naer den
de Fränce, Ridder van beyde de ordren, ende noorden, ende Han op de Somme nae het zuy- Hm.Gouverneur van Dauphiné,&c. Liet is een Bifi den. Perona light op de frontieren na weften
dom, waer van de eerfte Biflchop gheweeft is als een fterck bolwerck van 't lant.
S.Sixtus, ghefonden van S. Peter, en de 84 Si- Petrus Bertius in fijn boeexken van de werelt-
mon 1c Gras, ghewijdt te Parijs den 17 Novem- befchryvinge, fpreeckt aldus: Defcn ftreeck,diëber 1624. D eertijts de Veromandui bewoont hebben, heeten

Loens. Laonnois heeft den naem van de ftadt Laon, de Francoyfen noch met de oude naem Ver-
Vranckrijck. F mandois^

iiintnn.
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VERMAN b O. I S.
mandois. Het is een lant met floten, dorpen,en Sabus en Samara ghenoemt ,\vaer van SamaraniM
fteden wel verflensen het bohverck van gantfch oft Sdmarobrina, dat is, Camerijck, den naem
Picardien. De hooftftadt is S.Quintin,foo ghe- heeft. Sy heeft haer begin op eenberghsken
noemt naer Quintinus een Patritius van Roo- neffens de ftadt Beauvois. De Schelde van Pto-
men, die onder den Keyfer Diocletianus,de in- - lonmis TA^genaemt, ontlpringht hier me-
woonders tot het Chriften gheloofghebracht de, en loopt voor-by de fteden Valengijn,S.A-heeft. Hier was eertijts Augufla Veromanduorum, mand,Doornic,Oiidenaerde,Gent, Dermonde,
nu t'eenemael vervallen, op wiens oude over- Rupelmonde, en Antwerpen, enontfanght on¬
blij fielen het kloofter, dat de inwoonders Ver- derweghe eenighe revieren,de Scarpe by S. A-mand-Abbaye noemen,ghebout is. Hier was eer- mand, de Leye en Lieve te Gent, de Denner te
tijdts een Biflchoplijcke ftoel, die ten tijde van Dermonde , en de Rupel te Rupelmonde ; metde Biffchop Medardus te Noyons geftelt is, nae welcke vermeerdert, ftort fleh met twee uyt-de ghetuygenifte van Carolus Bovillus. So is S. gangen in de zee.Dit Graeflchap begrijpt SoiffQuintin dan,Augufla Veromanduorum niet. Twee fonnois, wiens ftadt Soiflons is: Laonnois, en
vermaerde rivieren hebben in defe ftreeck ha- Tartenois,waer onder hooren de fteden La Fe-
ren oorfpronck, de Somme en de Schelde. De re,Noyon, en S. Quintin, welck fommige mey-Somme wort van fommighe Samona,van andere nen dat Augufla Veromanduorum is.

Het Gouvernement van

LA CHAPELLE.

Trnjjem|^f| Et recht Picardien,behalven de Vi- tieren in't weft leydt de ftadt Guife, fco bovenTicmktt. m OMM ■ damien Amiens, Corhy enPequi- gefeyt is,als een bolwerck tegen Luxenburgh,
ny,ende het Graeflchap Verman- een oudt patrimonie van deoudtfte fcon des
dois en Retelois, begrijpt oock het Hertoghs van Lorreynen. Wiens afcomfte vy
Hertoghdom Tirafle. hier by fcllen ftelien :

g$"' In dit ïeYdt de vermaerde ftadt Guife,en, on- Claudius van Lorreyne, Hertogh van Guife
der andere meer, la Chapelle, daer van defc en Aumale.
ftreeck den naem heeft. Defe wordt ghemeyn- Francifcus, Hertogh van Guife is geftorvenchttpeUe. ijjck Chapelle en Tiraffe gheheeten,tot onder- in de belegeringe van Orleans anno i jdj, den
fcheyt van Chapelle in Henegou. Sy1 leydt aen i 2 Februarius. Sijn broeder was Claudius Her-
het zuydt-cynde van Henegou, tulfchen Guife togh van Aumale: Sijn fcfter was Maria,die na
een ftadt in Picardien, ende Chimay een ftadt de doodt van haer eerfte man de Hertogh van
ia Henegou. .. Longeville, ghetroutis metlacobusde v Co-

Fakn. In't weftpaelt het aen Picardien, in 't noor- ninck van Schotlant,uyt welcke geboren is Ma¬
den aen Henegou,in't ooft aendeMafe, in't ria Stuarta Coninginne van Schotlant, moe-
zuyden aen Laonnois. Het is 20 Franfche mij- der van Iacobus de vi Coninck van Engelandt,len lanck tuflchen Boncourt en Roquigny, en Schotlant,Yrlandt,en die na een lange gevanc-
13 mijlen breedt. keniflb door bevel van haer nichte Coningin-

ch<tpeiie de De hooftftadt is la Chapelle, ftercken Iu- neElilabeth onthalft is, anno 1 y 87 den 12 Fc-Heofiftadt. ftjgh.Vcrvins leyt fes mylen van daer,en Merle bruarius.
Vervins. verre van Vervins.op den t'famen-loop van Henricus Hertogh van Guife,door bevel van

twee rivieren. Op de frontieren nae den ooften Coninck Henrick de n 1 omgebracht,in de ver-
jiubanton. light degroote enfchoone ftadt Aubanton. De gaderinghe tot Blois,in'tjaer 1588 in Decem-

Oyfe bewatert dit landt, die 12 mylen boven ber.Ludovicus,broeder van Henrick,en Cardi-
Gnife ontfpringht, en midden door het landt nael,is op den felven tijdt in de prcfentie van de
loopende, komt by La Fete, daernae by Gom- Coninck, in de voornoemde vergaderinge om-
piegne, Pont S.Maixence,en andere fteden,tot gebracht. De andere broeder van Henrick, is
dat hy beneden Pontoife fich met de Seyne gheweeft Carel Hertogh van Mayenne.
menght, eerft mede nemende fommighe rivie- Carel van Lorraine, teghenwoordighe Her¬
ren,onder andere deAifiiebovenCompiegne. togh van Guife,is Ghenootvan Vranckrijck,
In defe ftreeck zijn veel dorpen, floten, en Ab- Ridder van beyde de ordren des Conincx, en
dijen.Aen de noordt-zyde leydt het bofch, La van wegen fijne Majefteyt Gouverneur enLieu-
Foreß de Noyon ghenoemt; naer den ooften is tenant Generael in Provence, ende Adrrirael
het mede met veel boflchen befet. Op de fron- van de Middelantfche Zee.

/

Het Gouvernement van

L' I S L E de FRANCE
En byfonder van

H V R E P O I S .

y

France

driederley*

Corbeil.

Poijfy.

pi

Uurepols.

Grenfen.

S. Germain,

E naem Francia, ofte Trance, wort

op driederley wijfe verftaen.Eerft
beteeckent het 't gantfe Coninc-
rijck van Vranckrijck 3 ten twee¬
den, wat nauwer ghenomen,wort
daer voor ghereeckent een kleyn
deel des rijcx, eyghentlijck U Ifle
deFrance ghenoemt, en is Paris
met het landt daer om. Ten der¬

den wort daer by verftaen,het gouvernement van L' Ifle
de France, welck behalven het tweede, noch onder hem
heeft het Hertoghdom Valois, de landen van Beauvoi-
fis, Hurepois, en Gaftinois, alle inde byghevoechde
kaerte afghebeelt.

Van de landen om Paris, en van Valois,Beauvoifis, en
Gaftinois, volghen de byfondere Caerten en befchry-
vinghen daer neffens, fullen derhalven die hier voorby
gaen,ende alleen verhalen 't ghene in Heurepois ghele-
ghen is.

Het landeken Heurepois neemt zyn begin aen de
Seyne, onder de kleyne brugghe van Paris,ende ftreckt
fich langhs de felve riviere tot voorby Corbeil, Melun
ende Moret, alwaer het door de beke Verine ('die al-
daer met de Loing fich vermenght) van Gaftinois on-
derfcheyden wordende het grenft met Brye ontrent S.
Colombe grande, aen de Senonoifen: voorts heeft het
in 't noorden de Seyne , in'tweften Normandie, in't
zuyden Beauftè, welcken het in vruchtbaerheydt ghe-
lyckis. Het begrijpt het Vicomté ende Bailjoufchap
Melun, welckers hooftftadt Melodunum by Caffar , en-
de oock Metiofedum ghenoemt wordt, ende hedenft
daeghs Melun, gheleghen in een eylandt van de Seyne,
even ghelijck de ftadt van Paris,met een fterck kafteel.

De ftadt Corbeil wordt in het leven van S. Peter
vanTarentaile , Corbolium gheheeten , ende is ver-
maert van weghen de delicate viffchen ende foete
kreeften, die daer ghevanghen worden; fy is oock met
een kafteel voorfien.

Pofsiacum, ghemeynlij eken Poifly gheheeten, is oock
een fraeye ftadt, met een kafteel, in 't welcke de Fran¬
fche Koninghen haer dickwils plachten te vermaken,en
de Coninginnen in 't kraem te ligghen, eer 't llot S.
Germain gemaeckt was: Aldaer wierden oock der Ko¬
ninghen kinderen opghevoet, ghelijck nu teBloys ende
Amboyfe ghefchiet.

Tuflehen Poifly ende Paris light Fanum D. Germani,
ghemeynlijeken S.Germain en Laye ghenoemt,een fte-
deken,reprefenterende noch zyne outheyt.

Daer is in heel Vranckryck,oft by nae in heel Europa
niet luftiger ais de floten San Germain en Laye,en Fon¬
taine Belleau. San Germain en Laye leyt niet verre van
de Seyne, vol van boomen, door haer groente ende
fchaduwefeer vermaeckelijck. Hier fijn wondere en
konftighe ghebouwen , groote en wyde plaetfen, heer-
lycke en Conincklycke paleyfen , fchoone hoven, kon-
ftelyck met prielen, haghen , en dierghelijeke wereken
verciert, boomgaerden met pijn-boomen op de rye
naer de konft der Geometrie gheplant. Daer fijn oock
klare en fpringhende fonteynen: konftighe ftatuen oft

Vranckrijck•

ghehouwen beelden,ende andere wereken,onder welc¬
ke is een marmore tafel, die van alle kanten fchoon wa¬
ter ftort,welck kruyeken en Heffen van verfcheyde fat-
foen ontfanghen. Het beelt van de Nimphe, dat is wa¬
ter Goddinne,isoock wonderbaer, defe fpeelten finght
foe telijck op een orghel. Men fiet hier oock nachte ga¬
len, die door feker waterfluyten hetghefangh van de le¬
vende naervolghen. De andere foudemen naulijck
können befchryven oft uyt fchilderen. Coninck Karei
de V, heeft de eerfte fondamenten van dit kafteel ge-
leyt. Daernaer ten tijde van Karei de VI, is 't geweeft
onder de macht der Engelfchen: tot dat Karei de VII,
het felfde met groot ghelt ghekoft heeft van een En-
ghels Gouverneur. Nu ter tydtis't noch een aenghe-
naem vertreck der Koninghen, foo om den gheeft als 't
lichaem te vermaecken , ende wel beforght van alle
nootdruft: daer de teghenwoordighe Coninck Lode-
wijck de XIII, een deel van fijn kindtfche daghen o~
verghebracht heeft.

Fons BelU Aqu^e, ghemeynlij ck Fontaine-Belle-eau, is Fonta^
een feer plaeyfierlij ck paleys, lüfthuys, ende vertreck ns
der Franfcher Coninghen; eertijts was het de wooninge
van S. Ludovic, daernae van Philips ende Frangois van
Valois 3 het is foo gheheeten van de fuyvere en klare
fonteynen: Behalven de felve is hier over al menichte
van levende wateren. De bouw van 't gheheele flot is
heerlijck, ende een Conincklyck Paleys; daer veel Co-
ninghen bequamelyck in können logeeren, ende na ha¬
ren ftaet getrabteert worden. Lodewijck de Heylighe
hadde defe plaets feer befint, en noemdefe fijn' Eremi-
tagie ende vertreck. Als dit flot begoft te vervallen
heeft Coninck Francois de eerfte,uyt heel Europa kon¬
ftighe boumeefters ontboden, ende het felve doen ver¬
maken, ende het principaeifte flot van gantfch Vranck¬
rijck ghemaeckt, foo dat fijns ghelyckniet lichtelyck
te vinden is. Ende ghemerekt defe Coninck een groot
liefhebber der gheleertheyt was,ende als een vader der
gheleerde,heeft hy hier een fchoone Librarie ofBiblio-
theke ghemaeckt. Het is foo luftighen plaets alfmen
kan bedencken. Daer is een hofmet alderley feldfame
vruchten, bloemen en kruyden beplant, met bequame
wandelinghen. Hier is foo grooten ende fchoone vo»
ghel-vlucht, dat de aenfehouwers doet verwonderen.
Over ai fijnder oude opfchriften en meer andere
Roomfche antiquiteyten. De naeftligghende boflchen
fijn bequaem totjaghen,ende voghel-vanck, de beecx-
kens, meeren, ende rivieren om ghemackelijckende
overvloedelij ck te viflchen.De locht is hier open en ge-
fondt. In heel Vranckrijck iflèr gheen bequamer plaets
tot vermaeck der Princen, principael in de fomer. Hier
ontrent fijn veel floten en fteden, daer de Hovelinghen,
ende die te Hove te doen hebben haer können onthou¬
den. Devorighe Coninck Henrick de IV, hadtdefe
plaets meer als eenighe andere befint, ende heeft daer
deGhefanten van veel Coninghen en Princen ontfan¬
ghen, namentlijck als hy zynen foon Lodewijck nu
Coninck van Vranckrijck, ende fijne dochters, daer
door denH.Doop, Chrifto endeHeylige kereke heeft
doen inlyven.

G Ruel
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L8 I S L E de

RneL Ruel leydt ontrent drie mylen van Parijs, daer is een
Paleys van de Heer Moifet, met tuynen, en fonteynen,
en vyvers verciert, en diepe grachten, ende twee val-
brugghen;alfmen over de eerfte is, fietmen twee kope-
re honden, die door haer fchamelheyt water in de graft
ftorten. Daer nae komt men tot de fonteyn de R oofe
ghenoemt, daer Hercules, de draeck met veel hoof¬
den, en dehondt Cerberus, en dierghelijcke van metael
ghemaeckt,water fpouwen. Neffens de vyver onder d,e
aerde is een grotte van fchoone waterwercken, welcke
belien hebbende ahmen wil uytgaen, wort men van alle
kanten met water befpat; die de trappen weer wil op-
loopen, wordt van twee metale mufquettiers niet min
befchoten met water.Een myl van daer is het Coninck-
lijcke lufthofS. Germainhier voor befchreven.

S. Clou, Sainót Clou is een Conincklijck Hot en plaets, heeft
den naem van Clodovseus de vierde, foon van Coninck
Clodovseus de Groote, die monick gheworden en hier
begraven is, ende lijn graft in de kerck ghemaeckt van
fwart marmer , ruftende op vier pilaren van porphier
fteen. In de rechte fyde van 't choor is 't marmoren
graft,oft ruftplaetfe van 't hert van Coninck Henrick de
III, vanFrerelaques Clement vermoort den I Au-
gufti 15*89. Dit ftedeken leyt aen een berghsken aen de
Seyne, daer een fteene brugh overleyt. Het Hot en ka-
fteel ftaet onder de Heer Gondy; op de hooghte is een
ghebou , van waer een luftich uytlicht is naer Parijs en
naeftligghende vlecken. In de faletten lijn de conter-
feytfelen van groote Heeren en haer Ghemalinnen. De
tuyn is verciert met bofachtighe wandelinghen, hooge
ende laeghe , welcke alle onderfcheyden worden met
fonteynen , fteene beelden van boeren, boerinnen, en
andere.Hier is oock een ghewelfde chroech,op de ma¬
nier van een capel, daer een tafel in ftaet van fwart mar¬
mer,die door verfcheyden buyfen water Ipout.

FRANCE.
Arcueil heeft defennaem van de Arcubus, dat is, bo- Arcueil,

ghenoft watergangen , welcke de Romeynen in de
voorlieden pleghen te maken. Eertijdts heeft deMagi-
ftraet defe waterloopen tot profijt van 't volck ghe¬
maeckt ende met ghewelfde buyfen in de ftadt geleyt,
om haer heerlij ckheydt te toonen , en der ghemeynte
gonft te verkrijghen. Defe klare en ghefonde wateren
heeft Iulianus de Apoftaetin fijn Paleys gebrocht door
loode canalen , het felve verwarmt ende tot zijn baet-
ftoven ghebruyckt. Nu ter tijt fijnfe met groote koften
van Henrick de IV, en fijn Ghemalinne Maria de Me-
dicis nieu opghebout, ende onder de brugh met ghe¬
welfde buyfen gheleyt tot het Conincklijck Paleys van
la Reyne Mere, inde voorftadt van S. Germairi, en van
daer op verfcheyde plaetfen te Parijs in de Vniverfité.

Het dorp Gentilly is nu fo vermindert,dat men daer Gentillj,
by komende met recht mach lègghen, waer is 't ? Eer¬
tijdts zyn hier les Ajfemblees, dat is de vergaderingen der
Staten ghehouden,welck alles van de Normannen met
andere antiquiteyten verwoeft ende belet is. Midden
door het dorp loopt de riviere Bieure,wiens water goet
is om fchaerlaken te verwen.

Ifïy hebben de Romeynen allïè Parijs belegher-Tgj'.
den, Iciacum ghenoemt. Hier wierdt eertijdts de afgo-
dinne Iiis aengebeden,als mede te Parijs in de voorftadt
van S. Germain,daer nu de Abdye is. Hier fijn klare en
ghefonde fonteynen op den wech die naer Parijs leyt.

Bilfeftre heeft defen naem van 't Conincklijck Hot Blffeflre,
Winceftre, ghebout van Ian Hertogh van Berry, onder
Coninck Karei de V. Ten tijde van Karei de VI, is't
vande vleeshouwers,en huyvetters van Parijs, berooft,
ende omgheworpen met ghewapender handt,ter liefde
des Hertoghs van Burgundien, Soo dat hier niet te fien
is als een hoop oude fteenen.

Het Hertoghdom
v A L O Y s.

Et Hertoghdom Valoys is kent onder de Graeffchappen van Vranck-
mede een gedeelte van TKle rijck, en heeft eertijdts haer eyghen Graveri
de France : men meyntdat gehadt, maer door huwelijck is'tghecomen
het den naem heeft van de aen Willem Hertogh van Normandien. Als
lchooneghenoeghlijcke va- Coninck Philips Auguft met een duyfter pla-
leyen, met welcke dit landt caet alle de landen die de Engellche in Vranc-
over al verciert is : andere rijck belåten confiskeerde en verbeurt maeck-

het willen van elders deriveren. te > heeft hy dit Graeffchap oock aenghetaft,
Gnnfen. jn het ooften paelt het aen Champaignê , in hoewel dat naderhandt véle delen titel ge-

71 zuyden aen Parifis, in 't wellen aen Beauvoi- Voert hebben.
fis, en in het noorden aenPicardijen. In vori- Onder de priïicipaelfte Heden van dit Her-
ghe tijden was't maer een Graeffchap , is daer toghdom isRetz, nu genoemt Villers Cote-teretx"
naer tot een Hertoghdom opgherecht.De eer- retz, thien mijlen van Parijs, onder wiens Par¬
ite Grave van Valoys ende Alen^on is geweeft lement fy hoort, ende in 't geeftelijck onder
Carel , lone van Philips de III Coninck van het Aertsbiidom Rheims.
Vranckrijck, broeder van Philips de Schoone. Crelpy is mede een van de voornaemfie 11e- Crefy.
Dele heeft door fijn loon Philips de VI, den den. De Prevofdie van Senlis heeft dit Her-
Conincklijcken Ham van Valoys in Vranck- toghdom vermeerdert met de Heerlijckheden Heeriijå-
rijck voortgheplant. Pierrefons , Bethifi, ende Verberie, de Heden ^

hooftjladf6 hooftftadt is Senlis, in 't latijn Sibane- d'Angy, le Pont S.Maxence, welck met morat
Bum, lbo ghenoemt, lbo lommighe meynen, lchen omringht, Icheydt lllle de France van
om datle aen de bolcagien als gehecht is. Sy Picardien, Pongoing, Brenouville, &c.
leyt thien mijlen van Parijs, en behoort onder Dele Prevoldie begrijpt oock de fladt Cóm- Comfleg^
des lelfs Parlement. Het kenboeck der Fran- piegne, welck eertijdts was de woonplaetlè der
Iche Provinciën, in de befchrijvinghe van het Coninghen , van lommighe Carolopolis oft

1 ghene men Belgica fecunda eertijdts noemde, Charle-ville genoemt, naer Coninck Karei de
vermaendt mede van Senlis, nu tEvefchéde Sen- Caluwe, die men leyt datle vergroot en ver-

ém*B^~ geheeten-klet: ls een ou^e endeBiflchoplijc- flerckt heeft.DehiHorienfchrijven dat delelvem°J ke Hadt, Haende onder den Aertsbiflfchop van Karei hier vergaderinghe gehouden heeft van
Rheims, heeft een Prevoflie ende een Baliöu- de Staten van Vranckrijck, ende een nationael
Ichap. Behalven de hooftkercke ter eeren de lynode van de Bilfchoppen en Prelaten der
Maghet Maria ghebout, fijnder noch leven Franlche Kercke. Dele Hadt grenfl aen Picar-
parochie kercken. In 3t gheheel Bifdom fijn dien, Soifonnois, en Laonnois. Het is noch die-
ontrent leflich parochiën, met de naevolghen- wils een vertreck voor de Coninghen van
de Abdijen: S.Vincent, in de fladt, Vidorius, Vranckrijck, lbo om de vermakelijcheyt endé

- Charles, S. Remy een abdije van vrouwen, die lufligheyt van de plaetle, als bylonder om dé
ter begeerte van Coninck Lodewijck de XIII, goede gelegentheyt van de jacht, dieindefé
van Paus Gregorius de X V , geflelt is onder quartieren lbo groot is allmen loude können
het Bifdom Soiffons. Vyt Demochares en an- wenlchen. Onder Compiegne flaen Magny*
dere Schrijvers teltmen tachtich Bilfchoppen, Thorette, en Creil. Niet verre van Greil is een
waer van de eerfle geweefl is S.Regulus,mede- lac ofte meer, ontrent een half mijle groot,
gelèl van de H. Dionyfius, ende luccelfeur van ende een oudt Hot, oft flerekte, van Iulius Cx~
Trophimus in het Bifdom Arles. Coninck Ro- far, lbo men meynt, ghebout.
bert heeft hem ter eeren hier te Senlis een Onder de Prevofdie van Senlis hoort oock Tonoifi-.
Kerck ghebout. De tweede was Nicenus , de de Hadt Pontoile, welck is een Prevoldie, Bal¬
derde Manluetus,de vierde Venuflus, ende lbo joulchap, en Vicomté, daer onder flaen Ville-
voorts: nu ter tijdtis daer Bilfchop Nicolaus neufve le Roy,ende lille Adam. Sommige meï-
Sanguin , te voren Canoniek en Raedtsheer nen dat Pontoile de lèlve fladt is,die Antoninus
van Parijs, die gewijdt is van Francifcus Car- Brbaifara noemt, en de reyfeaerte Brbifara;
dinael de Sourdis , Aertsbilfchop van Bor- is 't de lèlve niet, lbo ilfe ten minften geweeft
deaux, in de Kercke S. Louys, binnen Parijs, ontrent die ftreeck van Pontoife. Hieronymus
in't jaer 1623. Defe ftadt wordt oock gere- Surita, fchrijvende op het Reysboeck van An-

Vranckrijckt kï toni-
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VÄL

toninus, lèydt, dat in alle de boecken ftaet Bri-
vanifare, maer dat in het exemplaer van de Li-
brie van Blandin , delen naem foo van een ge-
deylt ftaet, dat Brba fchijnt een ftadt te wefen,
en haren toenaem te hebben van de reviere
Ifara,a\s oftmen wilde fegghen Brba Ifara. Maer
in dit quartier is gheen Ifara: foo datmen niet
fonder fundament loude moghen ftellen Brba
Afia. Gregorius noemtfe fimpelijek fonder ee-
nigh byvoechfel Briva , als hy in fijn fevende
boeck feyt,dat de Kerck van S.Marten,by het
dorp Brive,van de vyandt afgebrandt is,en dat
Avirus naer fijn doot gebrocht is in het dorp.
De lèlve maeckt mentie van de Diocelè Brive.
Boven Pontoilè leyt Normandien.

Beaumont. Het Graeflchap Beaumont op de Oyle light
mede in 't ghebied van Senlisj onder dit Graef-

O Y S.

fcliap ftaen Perlang en Metu. Beaumont kent
voor fijn eyghen Heeren, de Princen van de
Conincklijcke ftam Vendolme. Ontrent dele
ftadt over de reviere d'Oyfe begint Beauvoifis.
Beaumont fchijnt de lèlve te fijn met Augufto-
magus van Antoninus, en dat Ptolomams qua-
lijck noemt Rotomagus. Sommighe meynen
dat het de lèlve is, die Celär in fijn tweede
boeck van deFranfche oorloghen belèhrijft,
enfeyt datlè fterck van naturen is,rondom met
hooghe rotfen befet, ende maer eenen fteylen
opganck.

Ten laeften begrijpt het ghebied van Senlis Beauvoifis.
oockhet Graeflchap Beauvoifis, oft Beauvoi-
fin i waer van een bylondere Caerte is, en daer
beneffens fijne belchrijvinghe.

Het Graeffchap

beavvoisis.
Bcllovaci. Eaüvoifis leydt in het deel

van Vranckrijck , datmen
Hflede France noemt. Eer¬
tijdts was ?t bewoont van de
Parifiens en Beauvoifihs, die
van Cselar en Plinius Belloc

_ci> van Strabo bsaaocLkoi , van
5 tolemams eAAx'ciKöi geheeten worden. Grego¬
rius Turonenfis, Ado Viennenfis, Regino, Ai-
monius,en andere, noemenlè Belgbacos. In het
regifter ofte kenboeck der provinciën,wordtlè
Cbitas Belloyacorum genoemt, nu ter tijdt, Beau¬
voifis, l'Evefché de Beauvais. Hier van Ichrijft
Cadar aldus in fijn z boeck: Nae dat Cadar dé
voornaemfte der ftadt ende twee lonen van de'
Coninck Galba tot gylèlaers gekregen hadde,
ende alle de wapenen der ftadt hem over-ghe-
levert waren, heeft hy die van Soiffons be-
machtight, ende fijn leger in Bellovacos, dat is,in
Beauvoifin gevoertj van welcke naer datlè met
alle haer goederen in de ftadt Bratufpantium ge¬
vlucht waren, ende Cadar met het legher on¬
trent vijf duylènt treden van daer was, zijn
al de bejaerde perlbonen uyt de ftadt gheko-
men, ende gaven met uyt-gheftreckte han¬
den ende woorden aen Cadar te kennen , datlè
haer in fijn belèherminge ende macht ftelden,
ende teghen de Romeynen niet begeerden te
ftryden. In het 7 boeck Ichrijft hy aldus: Bello-
<vaci(dat zijn,de Beauvoifins) verftaende,dat de
jEduiy (dat zijn,de Burgognons) afgevallen wa¬
ren,die te voren ontrou waren, begoften volck
te vergaderen,en openbaerlijck haer ter oorlo¬
ge bereyden. Door loodanighe veranderinghe
heeft Labienus anders hem beraden, als hy te
voren ghedaen hadde,ende docht, niet hoe hy
eenighe plaetlè bemachtighen loude, maer op
wat manier hy fijn leger fonder Ichade weder
te Agendicum brenghen. Want van de andere
zyde praemden hem de Beauvaifins,van welc¬
ke ftadt een groote opinie was,ende die naem
van kloeckheydt in Vranckrijck hadde. De
autheur van 't 8 boeck der franlche oorlo-
ghe fchrijft oock, dat de BelloVaci, dat is, de
Beauvoifins,alle de andere Franlchen ende Bel¬
gen in eere ende lofvan wapenen en ftrijtbaer-
heydtverre te boven ginghen. Strabo Ichrijft
vande lèlfdein fijn 4 boeck: Men lèydt de
Beauvoifins de befte en fterckfte van al de Bel¬
gen zijn,ende naer haer de Suefsiones, dat is, de
Soiffonnoilèn. De maniere van de republijcke
der Beauvoifins, belchrijft Cadar ten deele,als
hy lèydt, datlè ghewoon zijn haer Princen uyt
haer eyghen volck te kielèn:ghelijck onder an¬
dere dien Corheus, die naer denederlaghe van

Vranckrijck.

fijne borgeren door geen tegenipoet beweeghè
is können worden uyt denftrijt te lèheyden,of£
naer de bollchen vluchten, oft den Romeynen,
die fulcx aenboden, hem overgheven $ maer
heeft met kloeck vechten,en velen te quetlèn,
de gramme overwinners ghedwongen op hem
met de wapenen te vallen. Inlghelijcx verhaelt
Cadar van de Magiftraet, ende groote authori-
teyt der ghemeente: lo dat de Raet van Beau-
vais fich by Cadar ontfchuldight heeft, lèg-
ghende,dat ly in 't leven van Corbeus loo veel
vermoghen niet hadden, als de onverftandighê
gemeente. Van delèlfde fchrijft Ado Viennen-
fis aldus: de Beauvoifins, die de andere in me-

nighte en fterckte lèhenen te overtreffen,had¬
den 40000 uytgelelèn gewapende mannen.

Dit Graeflchap , oft Comtéde Beauvois, ftaet Onder Sen^
onder het Balioulchap van Senlis, welcke is in
?t Hertoghdom Valois, datmen noemt, le Bais
de Valois*

De boeren van Beaüvoifiü hebben ten tyde oproeK
van Coninck Ian een oproer ghemaeckt, die-
men laquerie noemde, principael teghen den
Adel,daerfe veel van doodt Imeten. Ten laet-
ften zijnlè gheftilt door den Dolphin Carel.

De hooftftadt is BelloDacum, dat is, Beauvais. jj00ftfa$
Iolèphus Scaliger meynt dat delè het Bratu- Beamrfo.

Jpantium van Cadär is,ende onder de volghende
Keylèren Cafaromagus geheeten. CarolusBovil-
luslèyt ter contrarie,dat Bratufpantium een dorp
is, Granviller oft Grattepance ghenoemt: An¬
dere léggen,dat hetClermont in Beauvoifin is.
Vigenereus maeckter Beaumont afgelegen by
de Oylè. Van Bratulpant leeftmen in 't leven
vanS.Guibert, enby Sigebertusinde hiftorié
van Anfrid Biffchop van w trecht. Maer wat is'c
van noode uyt BratuJpanto Bellovacum te maken,
ghemerckt Cadar lèlve op de plaetlè hier bo¬
ven ghemelt Bellovacum een ftadt noemt ? waef
van het volck Bellovaci genoemt zijn. De lèlvé
maeckt van Bratufpantium eiide Bellovacum twee
verlcheyde fteden , hoewel hy die beyde in't
ghebiedt van Beauvoifis fielt.

Beïgium was eertijdts oock een groote ftadt Beigimk
in Beauvoifin, ende onder de Belgen van groot
aenfien en volckrijck,daer Cadar en lommighe
van fijn regimenten Ibmwylen haer Winter¬
quartier hadden.Guicciardin,die de Nederlan¬
den belèhreven heeft, lèydt datlè Beauvais irl
Picardijen is,niet Beyacum, dat is, Bavais in He-
negou.

De ftadt Beauvais leydt in een luftighe coh»
treye, aen d'een zijde heeftfe vruchtbare ber-heydtvZ'
ghen,die niet heel hooghe zijn, aen de andere
zyde goedt zaeylant. Hier waftoock wijn. Dé

I vrou-
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Trivile- vrouwen hebben hier fchoone privilégiën haer

bouwen verleent: van Lodewijck de xï Coninck van
Vranckrijck) in 't jaer 1472; om datfè oorfaeck
waren dat Carel de Stoute, Hertogh van Bur-
gundien, fonder yets uyt te rechten moede
vertreckèn , naer dat hy de ftadt een maendt
hadde belegert.

Rivieren. In de ftadt wort een revier door een kanael
gheleydt, welck door de felve loopt. Daer on¬
trent vloeyt de Thare,Therain. Over de Tha-
re leydt een fteene brugh niet verre van de
plaetfe daerfe in de Oyle valt> van welcke brug
de fchepen met fout en andere fware vracht
geladen, met paerden lichtelijck tegen ftroom
opwaerts ghetrocken worden. Sy heeft een Bif-
fchoplicken ftoel,ende haer Biflchoppen fchry-
ven zich Graven en Pairs de France. Hier zijn
ontrent 3 2 kercken, waer onder 13 prochie en-
de 6 collegiale. In de principaelfte, S.Peter toe-
gheeyghent,zijn 42 Canoniken. In't heel Bit
dom worden 400 parochi-kerckengetelt,in 10
Decanijen ghedeylt, behalven de Abdijen en
vijftigh Priorijen. De eerfte Bifïchop alhier was
S.Lucianus ten tijde van Domitianus,ghewijdt
van S.Dionyfius Areopagita,- Delaetfte ende

is Auguftinus , broeder van Renatus de
voorgaende defe Auguftinus is eerft canoniek
gheweeft ende cantor, en daernäer aelmoefe-
nier gheworden van Anna van Ooftenrijck,
Coninginne van Vranckrijck.

Niet verre van Beauvais is de ftadt Cler-
mont, die den tijtel van een Graeffchap voert,

O l S I R
ende met een kafteel verfterekt is. Lodewijck
de ix, diemen de Heylighe noemt, heeftfe fijn
foon Robertjure apafiagü, dat is,tot onderhoudt
ghegheven. Wiens fbne Lodewijck dé Groote,
de 11 Grave van Clermont, ghemaeckt is eer¬
fte Hertogh vanBorbon anno 13 29,van Phi¬
lips de viConinckvan Vranckrijck. Van de¬
len is ghekomen de Conincklijcke ftara van
Borbon, die nu de kroon befit.

V E V X I N.

TLJEt landt Veuxinis,als wy voren ghefeydt
-*• ^hebben, een gedeelte van l'Ifle de France,
doch aldaer niet befchreven om dat het in die
kaerte niet vervaet is, maer den lefer tot hier
ghewefen ,• fegghen dan tot voldoeninghe, dat
het heeft in 't ooften Beauvoifis, in 't weften
een deel vän Hurepois,ende in31 noorden Nor-
mandijen,en leght benoorden deOyfe door de
felve reviere van de andere deelen van Plfle de
France afghelondert.In dit quartier is de voor-
naemfte ftadt Pontoife feven franfche mylen
van Parijs,in foo goeden oort, dat de vrouwen
van defè ftadt voor een fpreeckwoort hebben,
dat fy haer dochters aen gheene zyde van de
Oyfè niet willen uythylicken: dat is,fo fy uyt-
legghen,buyten de palen van alleghemack.

De andere ftedenzijn Maigny,ende Meu-
lan, eertijts Mellentum ghenoemt, ghelijck oock
het eylant in de Seyne dat aen defè ftadt light*

LISLE de FRANC
Fränes

êrkderley.

Falen.

Naem.

Delinae.
O

Farißs.

N de befchryvinge van het Gou¬
vernement van L' iße de France
hebben wy ghefeydt, hoe dat het
woordt France op driederley wij-
fe verftaen wordt hier fullen wy
befchryven dat deel van Vranck¬
rijck, welck eyghentlijck V Iße
de France is.

Dit France is bynaer befloten
tuffchen de Marne, Seyne,en Oyfe: niet dat alle de lan¬
den tuffchen die rivieren daer onder ghehooren, maer
de naefte aen Parijs gheleghen.

De oorfake van defe naem en deylinghe halen fom-
mighe van de tijden van Clódoveus, bybrenghende 't
ghene Belleforeft ghefchreven heeft, dat aldus Iuydt:
Naer de doot van de groote Coninck Clovis,is Vranck¬
rijck op een nieuwe manier ghedeylt, alfoo uyteene
meer Coninghen gheboren waren ende is die alleene
Coningh van Vranckrijck ghenoemt, die te Parijs re-
fideerde. Van daer komt het, dat ld Ifle de France is het
ware ende oude domeyne van de Coninghen , hoewel
fulcx niet gheobferveert in de (tamme van Pipin , maer
dat daernaer dit gebiet en Graeffchap van Parijs als erf¬
deel aengenomen is van de Coningen van Vranckryck.

ld Ifle de France, eyghentlijck foo ghenoemt, zynde
La Prevoftê & Comtê de Paris, wordt in vier deelen af-
ghedeelt,als in het Parijfche, Goelle, L' Ifle de France,
ende Vexin.

Het Parijfche, gemeynlijcken le Parifis, begreep eer¬
tijts onder fich alle 't gene dat van de poorte van Parijs
ftreckte tot Pontoyfe, ende voorts tot Claye toe, nae
Brye.De naem hier van is bykans in vergetinghe geko¬
men , alleen datter noch eenighe memorie is overghe-
bleven in fommighe dorpen, als Louvre, Cormeille,
Efcouan, ende andere, die den toenaem van en Parifis
hebben: als oock in ettelijcke munten ende pennin¬
ghen , die men Sols ende Deniers Parifis noemt, ende in
fommighe taxatiën ofte fchattinghen des Parlements
van Paris. Scmmighe meynen, dat een poort te Paris,
die men noch de poorte van Paris noemt, nerghens el¬
ders van defen naem draeght, als, om dat men van de
felve ginck recht naer Parifis.

Van dit Parifis, als oock van gheheel Vranckrijck,
is Paris ofte Lutetia de hooft-ftadt , welcke alfoo van
Caefar ghenoemt is , ende van Ptolomasus Leucotetia,
van Iulianus Leneetia , van Marcellinus Lutetia ende
Caftellum Parifiorum,ende van Zozimus Parifium:hedenf-
daeghs wortfe Lutetia Parißorum , ende ghemeynlijcken
Paris gheheeten,na de volckeren defes landekens. Som-
mighe gheven haer de naem Lutetia,a lutoit welck is van
de flijck , van weghen de naeft-gheleghene poelen
ende moraffen : andere willen het deriveren vande
groeven van de gyps, dat feer witachtighe kalck ofte
een fpecie van kryt is, als AivKowxßa, om dat de felve
ftadt bynae gheheelijckenuytfulcke materie opghe-
bout is. Defe gheweldighe ftadt is eertijts veel kleynder
gheweeft, als nu teghenwoordigh: fijnde doenmaels
maer op het eyiandt gheleghen, in de Seyne,ende heeft
alfoo eerftmael een feer kleyn begin ghehadt •, doch de
aenwas van 't volck daghelijcx grooter wordende, ende
dit eyiandt alle defe menichte niet konnende begrij¬
pen, heeft menbeydede zyden van de riviere begin¬
nen te bebouwen ende te bewoonen, ende allengskens
voor-fteden daer aen te maecken, waer deur dan defe
ftadt alfoo vergroot is, dat fy nu ter tijt de grootfte van
gheheel Vranckrijck, en in drie deelen afgedeelt is^van
welcke het grootfte,gheleghen aen de rechter zyde der
riviere, het laeghfte ofte nederighfte is,fich ftreckende
naer 't ooften ende noorden,ende ghemeynlijcken Villa

Vrancknjck«

ofte la Ville ghenoemt wörtj het kleynfte deebghelegen
aen de flincker zyde der riviere, naer het zuyden ende
weften, begheeft fich meer in de hooghte, van weghen
de heuvelkens ende berghskens,ende wordt gheheeten
1 VniverfitéfiiSX middelfte, is 't eyiandt,'t welcke men na
zynen ouden naem la cité noemt, en is gheheel met de
riviere omcingelt,ende aen het kleynfte deel met twee,
ende aen het grootfte met drie brugghen vaft^behalven
de Pontneuf, die de Vniverfité, over het eylant la Cité>
aen la Ville voeght. Architremus een Enghels Poëet »
heeft defe ftadt eertij ts met defe veerfen verheerlij ckti

Fxoritur tandem locus, altera regia Phazbi
Parrhifii, Cyrrhaa Viris, Cbryfiea Metallis,
Crma Libris, Indafludiisb Romana Poetis,
Aïtica Philofophis. Mundi roßt, balfamus Orbis3
Sidonis ornatu,flua menfis, &fita fotu,
Dives agris,fcecunda mero, manfiueta colonis,
Mefieferax, Fortis Domino, Pia legibus, aura
Dulcis, ammafitu, bona-yaolibet, omne venufium,
Omne bonumfififiola bonisfortunafaveret.

Defè ftadt is een van de treffelijckfte in Europa, want &°fi
fy is het ordinaris hof der Coninghen van Vranckrijck,
een Aertz-bifdom , Vniverfiteyt, heeft het grootfte Aertid
Parlement van 't heel Coninckrijck, ende is een koop- bifdom.
ftadt.Voor defen was 't maer een Bifdom, ende is ter be- ^arfimenj-
gheertevan Coninck Lodewijck de XIII, van Paus
Gregorius de X V, anno 1622 , tot een Aertz-Bifdom -
verheven, welcke digniteyt eerft bedient heeft Ioannes
Francifcus de Gondi, fijnde de 108 Biffchop. De eerfte
was S. Dionyfius Areopagita , aldaer ghefonden van
Paus Clement de I.

Aen die fyde van de ftadt die men la Ville noemti fijn v 1 l l &
vyf voorfteden> te weten van S.Martin, S.Denis* Mont¬
martre, S.Honoré, S. Antoine. FW-

In dit deel is het Chaftelet dicht by Pont Marchant ^Z^
en Pont de Change, ghebout van Iuliaen de Apoftaet,
tot een kafteel ende plaetfe om de tollen te ontfan-
ghen. Nu is het een van de voornaemfte Hoven van ju-
ftitie.

De Louvre is de ordinaris woonplaetfe des Conincx, Louvrh
ghemaeckt van Philippus Auguftus : Francois de I,
Henrick de II, Karei de IX, en Henrick de III,
hebben dit werek veel vermeerd,maer Henrick de IV,
die men de Groote noemt, heeft het noch heerlij cker
ghemaeckt, ende met fchoone galderyen foo verciert,
dat qualyck naer fijn weerde befchreven kan worden.
Sijn foon Lodewijck de XIII doeter daghelijcx noch
aen arbeyden > om metter tijt tot een volkomen werek
te brenghen.

LesThuilleries, welck de Conincklijcke hofoft tuyn Tbiiüh
is, wierde begoft van la Reyne Mere Catharina de Me- rtes*
dicis, ende volbracht met groote koften van Coninck
Henrick de IV, die een langhe gaelderye ghemaeckt
heeft, door welcke men naer les Thuilleriesgaet.

Het ftadthuys begoft men te bouwen in 't jaer 1 f33 , Stadt«
wiens fondamenten gheleyt heeft Francois de I, doch hnys.
is langh onvolmaeckt ghebleven , tot dat Francois
Miron , Raetsheer des Conincx ende Lieutenant Civil,
het felve heeft doen opmaeeken door den konftighen
boumeefter Marin de la Vallée, Hier houden de Pre-
vooften en Schepenen der kooplieden haer recht-
banck,en oordeelen over de ghefchillen der koopman-
fchappen van koorn, wijn,hout, hoy,ende andere die te
water en te lande aenkomen. Defe ftellen oock ordi¬
nantie op den prijs van die dinghen.

De Fonteyn die voor het ftadthuys fpringht tot ghe- Fonteyn,
riefvan de ghemeynte, is begoft in het jaer 1624, den

K 28 lunii,
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L'ISLE de F RANCE.
28 Iunii,endevolmaecktin'tjaer 1625". Coninck Lo- Francoisde I, endeHenrickde II heeftfe vermeer-
dewijck de XIII heeft daer van den eerften fteen dert. Eertydts woonden hier de Religieufen van deOr-
gheleyt. Daer fijn naderhant in verfcheyden quartieren den der Premonftraten.Hier achter is een groot kerck-
van de ftadt noch meer fonteynen ghemaeckt. hof, daer begraven worden die van Ï Hoßelde Dien, en

BafiiUe. La Baftille light op 't eynde van de ftadt,by de poort alle die gheen middel hebben om haer begraeffenifle re
S. Antoine, is een groot fterck ghebou, ghemaeckt van bekoftighen.
Hugo Abriot Prevooft van Parijs, en niet van de Engel- Sainót Martin des Champs was eertyts een Abdye, is
fche foo fommighe meynen 3 dient tot een ghevanghe- nu eenPrieurie, diebegheven wordt by den Abt vantl^*
nilfe van Princen,Graven,en andere Heeren. Hier is de Cluny. Dit is aitydt het Paleys gheweeft van Coninck
Marefchal van Biron onthalft. Henrick de I, en was doen buyten Parijs.

.Arfemd. Hier ontrent is het Arfenael, oft huys daer de wape- Sainót Nicolas des Champs, fo genoemt, om d at het • iC°'
nen bewaert worden, dit is van alderley amonitie wel buyten de ftadt was, is ghefundeert van Robert, loon
verfien. Daer neffens is de Palemaille tot exercitie van van Hugo Capet. Hier leydt begraven Wilhelmus Bu-
yeder een. deus, door zyn uytnemende geleertheyt ghenoech be-

Tlace La place Royale, te voren ghenoemt ld Hofiel de Tour-* kent. In't jaer 1576 heeftfe feer toeghenomen, en is
Boyde, mnes ? is ghemaeckt van Coninck Karei de V,ende daernaer noch vermeerdert.

daernaer afghebroken, om de ongheluckighe doot van Het Paleys oftHofvan Burgundien, heeft den naem L' Ho-
Coninck Henrickde II. Daer fijn nuaen elckefyde van den Hertogh die het toebehoorde, nu fpeeltmen
fesendertich nieuwe huyfen heerlijck van fteen opghe- hier comedien. ^

boutjuyt eenderhant,van Henrick de Groote,daer veel Het Paleys van Bourbon is ghebout ten tijde van Co- De Bom-
Adel woont. Hier fijn twee pavillons de een voor de ninckS. Lodewijck, van Lodewijck de III, Hertogh kw.
Coninck, de ander voor de Coninginne. In't midden is van Bourbon.
een groote plaetfe,om te tournoyen,ring fteken,8tc. In Het Paleys van Mercoeur is heel hooghe. Men ar- De Mer-
't jaer 1612 is hier het fchoonfte tournoylpel van alles beyt noch daghelycx om 'tfelve te verderen. coeur'
ghehouden , ter eerenvan de twee houwelijcken die Het Paleys van Guile,nu genoemt dela mifericorde, De GAß.
belloten waren tuflchende kroonen van Vranckrijck heeft toebehoort Olivier deCliflon, Coneftabel van
en Spanien. Vranckryck, ten tijde van Coninck Karei de VI, nu

Marefh, De Mareftz de Temple hadde Henrick de IV oock komt het toe de Hertoghen van Lorrainen.
de Tempie. voorghenomen te maken, maer is door zyn doot belet, Niet verre van hier ltaet het Paleys van Mont-mo- De Mont-

doch naderhandt opghebout , maer niet metlulcke rency. morency.
heerlijckheydtals hy beworpen hadde. Dentoorenis Daer fijn noch de Paleyfen vanSoifions , Longe- Soifons,
volmaeckt in't jaer 1306. ville, de Långres, nu toebehoorende de Hertogh van^^

Tempk. in het Hofdat men de Tempie noemt, hebben eer- Mayenne,de Sens, de la Mark nu toekomende de Heer
tijts fommighe Coninghen gewoont, daernaer de Tem- Cancelier, de Nemours,d* Elpernon,de Sau,de Luflan,
pliers,en nu de Ridders van Malte. ende in 'tFaubourgh van S. Germain het heerlyck Pa-

Sïnt De kercke van S. Germain de Lauxerrois is van leys van Gondy.
Germain de Childebert, foone van Coninck Clodoveus, ghebout, Niet verre van 't ftadthuys is de brugh van onle L. L.Vrom
V Auxer- ter eeren s yincent. daernaer heeftfe de naem ghekre- Vrouwe,die eerft van hout was tot hetjaer 1499* doen- wen orillh-
rm- ghen van S. Germain,Bilfchop van Auxerre. Het is een fe in 't water viel. Doen gafeen Minnebroeder van Ve-

Parochie kercke ende collegiate, dat is van Canonic- rona, lucundus ghenaemt, de inventie om de felve te
ken 3 binnen het kloofter van defe kercke wordt den maecken op houte palen in 't watergheheyt, op welcke
grooten R aet ghehouden. gheleydtfijn de fundamenten van ghehouwen fteen,

Saints De kerck Saints Innocens is ghefticht in 'tjaer 118 7, daer de brugh met ghewelfde boghen op ftaet , aen
Innocens. xvyt de gheconfiskeerde goederen der loden , die uyt elcke fyde van defe brugh ftaen achtendertich huyfen.

Vranckrijck verdreven wierdenrop 't kerckhof van Sint Hier is oock le Pont au change, dat is de wilfel-brugh,
Innocens, dat is, van de onnofele kinderen, worden alle foo ghenoemt om den wiflel die daer ghefchietvan 0
lborten van menfchen begraven. ghelt dat te licht oft niet ganckbaer is.

Ferronerie. Naeft dit'kerckhofis la Ferronnerie, dat is de ftrate Pont Marchand light hier mede over de Seyne, te vo- Pont
der imeeden, foo ghenoemt om dat S. Lodewijck Co- ren wiertfe gheheeten de molenaers brugghe , om dat
ninck van Vranckrijck defe plaetfe eertijts aen fommi- daer by veel meulens waren: in 'tjaer 1596 den 22 De-c Mn '
ghe fineden hadde ghegheven. In defe ftrate is Coninck cembris 's avonts te feven uren vielfe in,waer door veel
Henrick de IV, anno 1610 den 14 May , wefende menfchen verdroncken, ende goederen verfonckem
vrydach,ontrent vier uren naer middach,deerlijck met Daernaer is fy weder opghebouwt van Carel Mar¬
een mes vermoort, fittende in zyn karos, tuflchen den chant,daerfe den naera van heeftrwelcke mede te ken-
Hertogh van Efpernon, den Marefchal Laverdin, van nen gheven defe twee veerfen, die in een marmeren ta-
Roquelaure , den Hertogh van Monbafon en la Force, fei op de brugh ftonden teghen een van de huyfen:
out J7 jaer. Wiens doodt niet alleen Vranckrijck,maer Ä aquis> mnc mok refurg0 .
oock veel uytheemfche Pnncen ende volcken groote- lernen & ipfe
lycx bedroeft heelt. v "

Croix de In de ftrate oft Rue S. Honoré is een kruys opghe- Daernaer ilfe jammerlijck gheheel verbrant, wantle
Tiroir. richt, dat men la Croix de Tiroir, dat is, van trecken van hout was.

noemt, omdat onder Coninck Clothaire de II, de Over defe brugghen gaetmen naer het deel van de c i te.
Coninginne Brunehaut alhier met vier peerden van een ftadt la Cité ghenoemtJn dit is 't Conincklijck gefticht
ghetrocken is. oft Paleys, welck byna altijt gheweeft is de woonplaets P*kF°

S Em Sainót Euftache is de grootfte Parochie van Parijs, der Coninghen van Vranckrijck, principalijck ten tijde
flache. men feyt datter 30000 communicanten onder hooren, van Lodowijck de Heylighe, die het felve vermeerdert'

te voren was 't maer een kapelle ghebout ter eeren Sint heeft, ghelijck noch ghetuyght de kamer na hem ghe-
Agnes, van Ian Alais Borgher van Parijs. noemt. Philips de Schoone heeft hier gheftelt de vafte

La Drinite. La Trinité is een Godtshuys voor de arme kinderen, plaetfe van t Parlement, welck te voren de Coninghen
die van haer ouders niet können onderhouden worden, over al volghde. In dit Paleys fijn oock andere ver-
Sy worden ghekleet met biaeu laken, en hebben bonet- fcheyden kameren van juftitie,als de Grande Chambre,
ten van 't üelfde , men leertfe alderhande ambachten, de Chambre des Enqueftes, twee van des Requeftes,
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die Van /' Edict, het Hot van de Beden,ghenaemt des Ge-
ntraux, opgherecht van Karei de VI3 de Threforie,
die oordeelt van de Domeynen, Leenen , Aubaines,
Baftardien, onterffeniffèn, &c. La Table de Marbre,
daer 't Conneftabelfchap ende Maerfchalcfchap recht
doen. De Admiraliteyt heeft hier oock haer recht-
banck, als oock de kleyne Cancellarye. In de faie van
dit Paleys is de plaetfe van de Prsefidenten en Raets-
heeren des Parlements. Het gebou van defe is feer uyt¬
nemende. In 'tjaer 1617, in de Meert,is een groot deel
van dit Paleys afghebrant, ende korts daerna van Co¬
ninck Lodewijck de XIII heerlijcker opghemaeckt.

Heyüoe De Heylighe kapelle van't Paleys is ghefticht van
kapelle, $ Louys, na het oordeel der Boumeefters, het fchoon-

fte werek van heel Vranckrijck 3 het fijn twee kapellen3
die boven op malkanderen ftaen. In 't midden fijn geen
pilaren, maer alleenlijck aen de fyden, welcke hoogh,
recht,en fo dunne fijn, dat wonder is datfe lo langen tij t
defenfwaren Iaft londer eenich letfel hebben können
draghen. Men feydt dat hier bewaert wordt de doorne
kroone , purpere rock, riet, Ipongie, het ammelaecken
van het laetfte avontmael, en andere reliquien, welcke
altemaelomdennootdesRijcx van Keyfer Balduinus
aen de Venetianen verpandt waren, ende S. Louys daer¬
naer ghekoft, ende hier te bewaren ghegheven heeft.
De Canoniken van defe Capelle hebben de felve pri¬
vilegiën , ghelijck die van onfe Lieve Vrouwe kercke,
ende ftaen onder niemandt als den Paus, ■ de Coninck
gheeft de prebenden die 't hem belieft.

Place Place Dauphine is een van de fchoonfte plaetfen van
Dmphme, Parijs,gebout ten tyde van Coninck Henrick de Groo¬

te, op 't fatfoen van een driehoeck, daer alle de huyfen
ghemaeckt fijn uyt eender-hant.

Kercke De kercke van onfe lieve Vrouwe is van de voor-
wn onfe L. naemfte werpken in heel Vranckrijck, fy is 174 treden
Vrouw. langh, 60 breet, 100 hooghe, ende ftaet op 120 pyla-

ren. Daer fijn binnen rontom de kercke 45- kapellen,
belloten met yfere traliën. Sy heeft elfpoorten,en twee
hooghe toorens, groote kloeken, waer van fommighe
toet achthien en twintich mannen moeten gheluyt wor-
den; de grootfte,Maria ghenoemt,kafi men met ftil we¬
der feven mylen verre hooren. Defe is begoft te bou¬
wen van Cerasaus de 25- Bilfchop van Parijs, ten tyde
van Karei de Groote: Mauritius de Soliac de 70 Bifi-
fchop heeft den bou vervordert, onder Philips Augufts
Odo heeftfe volmaeckt.

Petit Het Petit Chaftelet is ghebout van Hugues Auriot,
Cmfltlet. Prevooft Van Parijs, teghen de moetwiliicheyt der ftu-

denten,en andere,die onder haren naem veel quaets de¬
den; Het ftaet by Petit Pont,ende is niet altyt van fteen
gheweeft,ghelijck 't nu is.

Brugh De brugh van S. Michiel is driemael opghebout,eerft
^ƒ•Mt- van fteen, dieisinghevallenin'tjaer 1299, ende we¬der van hout opghemaeckt 3 maer is wederom gheval-

len anno 15^7, ende opghebout: als de felve de derde-
mael inghevallen was, in 'tjaer 1616 , ilfe heel van fteen
ghemaeckt anno 1624 , ende aen beyde de fyden met
fchoone huyfen verciert, malkanderen gelyck in ghetal
en hoochte. ƒ

Dlfm- Het derde deel der ftadt is L'Vniverfité, foo ghe-
verjite. noemt,om dat in de felve vierderhande wetenfehappen

gheleert worden, te weten, de H. Theologie,de Paule-
ïijeke rechten,de Medicine,en vrye konften.Defe Vni-
verfiteyt is de moeder van alle andere hooghe fcholen
in heel Vranckrijck, en fommighe andere landen. Haer
fundateur is Keyfer Karei de Groote 3 Philips Auguft
haer vermeerder3 en Francois de I haer Voltoyer. De
Redor is het hooft van de Vniverfiteyt, en wordt alle
drie maenden een nieuwe gekofen.Hier fijn ten minften
20 publijeke, ende 30 particuliere collegien, waer on¬
der het fchoonfte is dat van Navarre, gheboudt van
loanna Navarrsea, Ghemalinne van Coninck Philips de
Schoone. Het collegie van Sorbona is ghefundeert van

Vranckrijck,
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Robert de Sorbona Theologant; daer inne wocnert,dié
men de Sorboniften noemt , mannen cm haer groote
wetenfehap in de fcientie der Godheydt door de heele
werelt beroemt. Onder andere ontallijcke gheleerde
Dodoren uyt defe Vniverfiteyt ghelproten,zyn Alber¬
tus Magnus, D. Thomas de Åquino , S. Bonaventura,
Joannes Scotus, Petrus Lembardus, Petrus de Aliaco,
Iohannes Gerfon,Guiljelmus Budasus,en andere.

De nieuwe brugh, begoft ten tijde van Coninck Pont muf
Henrickde III, in'tjaer 1578 , die den eerften fteen
daer van leyde, is nu volmaeckt. Den 23 van Au-
guftus 1614, wierde daer gheftelt het kopere beelt van
Henrick de Groote 3 Iwaer 3000 pondt. Dit fchoon
werek is ghemaeckt te Florencen, door meefter lande
Boulogne uytnemende beeltfnyder.

Coninck Lodewijck de XI heeft in'tjaer 1482 aen Foireê:
de Religieufen van de Abdye Saint Germain privilegie Saint Gsr~
ghegheven, van een jaermerekt te hotiden des anderen ma*n-
daeghs nae onfe Lieve Vrouwe Lichtmis. Defe wordt
ghemeynlijck la Foire de Saint Germain ghenoemt;

Het Paleys van de Coninginne Margriete is teene- Paleys.
mael afgheworpen, ende de plaetfe bebout met huy¬
fen van particuliere perföonen.

Daer eertijdts het Hofvan Luxembourgh was, is nu Het Hof
het heerlij ck Paleys van la Royne Mere Marie devan Lïi-
Medicis, onder andere rariteyten verciert met kofte- xa?}boMrg.
lijcketapilferyen , reprefenteerende alle de vidfcorien
van Coninck Henrick de Groote, alles ghemaeckt nae
de teeckeninghen van den vermaerden fchilder Petrus
Paulus Rubens , die oock het leven van de voorfchre-
ven Royne Mere feer konftelijck in een gaelderye des
felven Paleys uytghebeelt heeft. Dit werek is bynaer
volmaeckt 3 men doet daghelycx neerfticheydt om de
fbnteynen te voltoyen , die het volkomentlyck füllen
verheerlycken.

Niet verre van Paris , light le pont Charenton, daef - Pont
de Marne fich met de Seyne vermenght. Alhier is een Charenmh
Echo ofte wederklanck , die tot derthien reyfen de
menfehehjeke ftemme navoïght,ende wederhaelt,ende
kan een woordt van vier fyllaben, vier of vijfmael nae
malkanderen perfe&ehjck pronuncieren. Flier hebben
de Ghereformeerde een kerck ghebout;

Van het landeken Goella, ofte la Goelle, zyn de oude La Gaeilèi
limiten onbekent, alleene hebben tot ghedachteniiTe
noch eenighe plaetfen den naem van Goéile behouden.
Hier light het Graeffchap Dam Martin , defen iiaem
hebbende van Dam Martin, wel eer een voornemen

ftadt,nu ter tyt is 't een dorp ghelegen op een hooghde.
Infula FrancüyoftQ 1' Ifle de France,begrijpt (na de be- nifle de

fchryvinghe der Franlchen) alle den ftreeck landts, die Frame.
men van S. Deiiys afreeckent, tot PoyfTy ende Mont-
morancy, ende oock alle 't ghene, dat tuflchen de in¬
hammen ende kromten van de Seyne gheleghen is, foo
naPicardien, als na Normandien toe; fommighe ftellen
de palen wat anders.

Twee mylen van^a^js light het ftedeken S. Denys, S. Deajs;
foo ghenoemt naer denJL Dionyfius Areopagita, Di-
fcipel van SfPaulus, ende Apoftel van Vranckrij ck, die
met Rufticus ende Eleutherius de voickeren van Parijs,
ende daer ontrent, tot het Chriften gheloofeerft ghe-
brach't heeft , ende onder Keyfer Domitianns onthalft
is. Men feydt dat hy zyn hooft ghedraghen heeft van
Montmartre,tot defe plaetlè,die doen Catuins hiet.I-Iy
is hier begraven, ende daernaer met een heerlijck graft
vereert van Coninck Dagobert, die defe kercke ghe¬
bout heeft.De lichamen van de felve S. Denijs,Rufticus
Eleutherius, Dionyfius Bilfchop van Corinthen , en de
reliquien van andere, worden hier met groote eerwaer-
dicheydt bewaert. Defe kercke is nimpiernieer van de
Normannen., oft in de inlantfche oorloghe berooft oft
verftoort,foo dat de Coninghen van Vranckrijck mey¬
nen datfe merckelyck van Godt bewaert wortrdaerom
allfe ten oorloghe, oft verre van huys trecken, befoec-
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L' I S L E de FRANCE.
ken fy eerts defe plaetfe,ende doen eenighe belofte .De Rheims moet brengen, als de Coninck ghefalft en ghe-
overfte van de kerck is een Abt, die ghenoemt wordt, kroont wort. In 't kloofter is een ghefonde fonteyn, uyt
de Heer in 't Parlement van Parijs. Lodewijck de 11 eenen fteen ghehouwen, daer rontom veel onde beel-
heeft den felven vry ghemaeckt, van 't ghebiedt van de den van afgoden ftaen, waer uyt men meynt dat defe
Biflchop van Parijs,om dat fekere Abt hem ghefchonc- fonteyn daer gheweeft is, voor dat Vranckryck Chri-
ken hadde het hlveren dack van defe kercke , om in de ften was.
dieren tyt aen de armen uyt te deelen. De bergh van Mercurius oft Mars, wiens beelden de Mom

■Abdye. De kerck van defe Abdye ruft op 60 columnen, Heydenen daer eerden, wordt nu Mont Martre, dat is Mann.
en heeft drie metale poorten ; de choor is in drien ghe- de Martelare bergh ghenoemt, om dat men gelooft dat
deelt; het eerfte deel is de plaetfe daer de Religieufen de H. Dionyfius Areopagita, met fijn medeghefellen

Begraef- fingen,ende haren Godtldienft doen.In defe drie choo- Rufticus Priefter en Eleutherius Diacon hier van de
feniflen det ren fijn de begraeffeniflen en graf-dichten van de Co- Heydenen ghedoot fijn: ghelijck de oude befcheeden
Coninghen. ninghen: in het eerfte light Coninck Karei de Caluwe, van Vranckrijck ghetuyghen met defe woorden: Alle

rnetÜit opfchrift: de heylighe Martelaren fijn op haer bloot lichaem ghe-
Imperio Carola Calvm revnome fotitm ^ghen > ende, wederom haer kleederen aenghedaen

Gallorum meet btcfob breviutefim. hebbende > gheleydt teghen over het beek van denafgodt Mercur naer de gheltelde plaetie, en haer is be~
Aen de rechte fyde ruften Coninck Lodewijck, en volen te knielen om onthalft te worden.Men meynt dat

Dagobert: aendeflincke , Coninck Hugo Capeten de H. Dionyfius fijn afghehouwen hooft vanhier ghe-
Odo; tuflehen beyde ftaet de caflè met de reliquien draghen heeft tot ae plaetfe die nu S. Denys heet, ghe-
van den H. Ludovicus. In het tweede choor fijn de be- lijck S. Albaen te Mentz gedaen heeft.Op die wegh fij n
graeffeniflen van elffoo Coningen als Coninginnen: vijf vier fteene heuvelkens, met cruycen daer op gherecht,
aen de flincker fyde, te weten van Philips de 111 dien ghemaeckt om te ruften; de Franfche noemenfe Mont-
men den ftouten noemt, van Philips de Schoone, met joyes. Men is ghewoon aen elck wat ftil te ftaen in de
fijn Ghemalinne Coninginne Ifabella van Aragon, van begraeffeniffe der Coningen. In de begraeffenifie van
Coninck Pepin, ende Coninginne Berta: aen de rechter Coninck Lodewijck de IX, fijnfe hier eerft gheftelt,
zyde ligghen Lodewijck de foon van Philips de Schoo- verciert met drie Conincklijcke beelden, en in 't top
ne met fijn foonken lohannes , Ioanna Coninginne van met een crucifix. Op dit berghsken heeft Lodewijck
Navarre, ende Karei de V111 van koper ghegoten en de VI, en fijn Ghemaelinne Adelheida, een Maeghden
knielende. In het derde choor is het grafvan Sint Lode- kloofter ghebout van S. Benediófus Orden anno 1134.
wijek. Tuftchen het tweede en derde choor, aen de Hier wordt veel ftof ghegraven om pleyfterwerck te
rechte fyde, fiet men de begraeffenis van Coninck Da- maken: waer van het Ipreeckwoort comt: Daer is meer
gobert, ftichter van defe kercke; fy is van fteen fonder van Mont Martre te Parijs, dan van Parijs te Mont Mar-
eenigh cieraet. Aen de flincker fyde,van Philips de Lan- tre. Dit berghsken is foo hoogh dat men van daer over
ghe ende fyn Ghemaelinne Iohanna, noch van Karei de heel Parij s kan fien.
Schoone en fijn Ghemaelinne Ioanna, en van Philips en Niet verre van defe bergh is het Hofpital, dat is gaft- ffofiital.
Iohan. Buyten het eerfte choor is het grafvan Coninck huys , welck Coninck Henrick de Groote daer heeft
Francois de I, uyt albafter fteen, ende fijn oorloghen doen maecken ter eeren van Sint Louys, ghelijck het
en viétorien aen de flincker fyde: hier is oock de begra- opfchrift van de kerck te kennen gheeft.
fenifïe van Coninck Lodewijck de X11 met fyn Ghe- Mommorancium wort nu Mommorency gheheeten. Mom-
maelinne Anna van Bretagnien: defe is de heerlij ckfte Het heer lij ck Paleys Madrid leyt een myl van Parijs morency.
van alle. Catharina de Medicis heeft een ronde Capelle in een vlackte. De Coninghen vermaken haer fomwijl Madrid.
aen de noort zyde van de kerck begoft , in 't midden, hier met de konijnjacht. Francois de I heeft dit doen
van welck is de begraeffenifle van haren man, Coninck maken naer Madrid in Spanjen, daer hy naer den flagh
Henrick de 11, aen de fyden van haer fonen Francois van Pavien vierjaren ghevanghen was. Henrick de IV
de II, en Karei de IX, uyt albaft. Defe Capelle ver- heeft het Margareta de Valois ghegheven, nae dat hyfe
valt daghelij cx meer en meer door den reghen. verlaten hadde.

Schat, ^en ^eelvan fchat wort binnen, een deel buyten Le Bois de Vincennes light op de Seyne,een myl van Bols de
de kerck bewaert. In de kerck fyn de reliquien, als het Parijs, is met hooghe graften , én acht vier-kante too- Vincennes.
hooft van den H. Dionyfius in gout befloten , en met rens verfterekt. Philips de Valois heeft het begoft te
perlen verciert,een naghel van 't kruys Chrifti, een arm bouwen , maer Coninck Karei de V heeft het vol-
van de H. Simeon, het hooft van Sint Benedikt, de win- maeckt. Hier is eenbofch bequaem tot vermaeck
dels Chrifti, de reliquien van de H. Efaias en Nicolaes. der Coninghen, daerfe oock veel tijts plachten te we-
Hier fijn oock autaren en cruycen blinckende van gout fen. Lodewijck Huttenus, Karei de Schoone, Karei
en gefteente, een eenhooren fevendehalfvoeten langh, Dauphin, Karei de IX fijn hier gheftorven: het wort
en vijfentwintigh pont fwaer; een vont van Porphir, die nu veel ghebruyekt tot ghevangenifle van groote Hee-
Coninck Dagobert tot een badt ghebruyekte, van Poi- ren.
£tiers hier ghebrocht, daer eertijdts een vont was van Saincft Maur leydt feer luftich opeen heuvelken by SamB
50000 croonen : in defe fteen oft vont van Porphir een boflehagie. Coninck Francois I heeft dit Paleys Maar.
wordt noch te Paeflchen en Pinxteren het water gewyt, begoft,maer niet volmaeckt. In 't midden van de plaet-
om te doopen. Daer is oock de lanteern van de verra- fe is een fteene pilaer met yferwerek befloten, daer een
der Iudas,op de oude manier ghemaeckt, en fijn Iwaert. koperen beelt op ftaet van Köninck Francois de I.
TotdekamerdaerdeConincklijckejuweelenbewaért Dit flot heeft Henrick de IV aen den Prince van
worden , gaet men uyt de kerck aen de rechter fyde, Condé ghegheven.
met een trap. Hier fijn vier threfooren, vol Coninck- Naer 1* ïfle de France volght Veximm Frmcicum, te- Vulxin
iijeke goederen , alle van heerlij ck en wonderlijck ghenwoordigh Vexin,ofte foo fommighe fegghen, Vul- le Francis»
werck,fo dat men meynt datter in heel de werelt gheen xin le Fra»fods7 begrijpende alle het ghene, 't welck fich
capel is, daer men fülcken menichte van uytghelefen ftreckt van de riviere Oyfe tot Clermont na Picardien.
koftelijckheyt vint; welcke te kennen gheven de groo- Alfo dit ghedeelte is aen ghene zyde van de Oyfe,
te Godtvruchtigheyt der Coninghen van Vranckrijck. ende in de Caerte van Beauvoifis begrepen, heeft ons
De Abt bewaert de Conincklijcke kroone , beyde de goet ghedacht dat aldaer te befchryven»
fcepters, ende de ampulle van de H. Olie, welck hy te

Het Graeffchap
BRIE.

Tulen-

Noem.

Brie de

hoofiftadt.

Rivieren.

Et Graeffchap Brie leytinft
ooft dicht aen Champaigne,
in ft zuyden wordt het ghe-
fcheyden van Gaftinois en
Heurepois door de Seine, in
ft weften paelt het aen 1'Ifle
de France, en een deel van

de Seyne,in ft noorden aen Yalois, en een deel
van Champaigne.

Nithardus vermaent van Brie in fijn eerfte
boeck van de ghefchillen tuffchen de lonen
van Coninck Lodewijck de Godtvruchtighe.
De Franfchen noemen't Pais de Brie. De oor¬

lpronck des naems is onfeker. Onder andere
bedoyd Abri in't Franfcheen fchaduwe,donc-
kerheyt,- ende plaetfe daer de windt niet deur-
waey t. Ghemerckt dan dat alles hier duyfter
is, en met vruchtbare boomen beplant, waer
door de boer en reyfende man teghen den re¬
gen en hette hem kan berghen,welck de Fran¬
fchen fe mettre a Fabri noemen, meenen fommi¬
ghe dat het hier van den naem heeft. Andere
treckenfe van de Sicambren, diefe, teghen de
waerheyt der hiftorien, fegghen dat hier ghe-
woont hebben. Dit Graeffchap begint by
het dorp Cretel, niet verre van Pont Charea-
ton,daer de Marne in de Seyne loopt. De Mar¬
ne fcheydt Campagnien, en de Seyne Gafti¬
nois van Brie. Het ghene tuffchen defe twee
revieren tot aen ft Hertoghdom Burgundien
leyt, hoort by-na altemael onder ft Graeffchap
Brie.

De hooftftad Brie,oft Braie,light op de Sey¬
ne , en wordt oock ghenoemt Brie Comte Robert,
nae GraefRobert Heer van ft landt, die hier
meeftendeel woonde. Dit Graeffchap is gheko-
men op ft gheflacht van Britannien deur Pierre
de Dreux,en deur Blanche dochter van Ian de
nHertoghvan Britannien aen Philips van Ar-
tois,van wien gheboren is Margariet Gemalin-
ne van Louys Grave vanEvreux.Naer de doot
van Philips Hertogh van Orleans, die de erf-
ghename ghetrout hadde, heeft Coninck Ca-
rel de mi ftfelve ghegeven aen fijn broeder
Louys Hertogh van Orleans, ende is allo,door
Coninck Louys de XII, aen den Croon van
Vranckrijck ghekomen.

Dit Graeffchap heeft vele revieren , als de
Vree,die door het dorp Affy loopt, ende eyn-
dight ontrent Monceaux, een Conincklijck
palleys,loo luftigh en vermakelijck als eenighe
plaetfe in Vranckrijck,ligghende een myle van
Meaux. Aimon fchrijft in fijn 4 boeck in ft. 41
capit. aldus: Audoenus heeft een kloofter doen
bouwen in het bofch van Brie, welck hy ïeru-

Vranckrijck.

lalem ghenoemt heeft, maer wordt nu Resbac
gheheeten, nae het revierken daer't opleyt.
De revier Morin loopt voor-by Colummiers,
Creflï, en le pont Couilly van de religieufe
ïonckvrouwen van S.Bernards orden,en begint
by de haven Condé fchepen te dragen, en wat
vorders oock redelijcke groote, die vijftigh
tonnen wijn,ofandere waren laden könne.Defe
rivier bevochtight oock en maeckt vruchtbaer
de lantdouwe gheleghen by de ftadt Pruvin,
en valt ontrent Lagny in de Marne. De Seine
vloeyt van Conflans nae Parijs, maer belpoelt
eerft het palleys ontrent de plaetfe, daer die
wonderlijeke Echo oft wederklanck is.

De Bievre menght haer met de Seyne,heeft
defen naem van het dorp Bievre, gheleghen in
ft ghebiedt van Paris. Dit kleyn revierken is
naderhant Gobelin ghenoemt, nae eenen Ian
Gobelin, die aen defelve woonde. Het heeft
fijn oorlpronck by het vermaerde dorp lan-
court,onder ft ghebiet van Paris, en neemt fijn
loop tuffchen Trappes en Caprofe, niet verre
van Montigny, daernae door Buty, gheleghen
anderhalfmyle van den oorlpronck defes re-
viers, ende voorts nae een molen in de valleye
Betune, ende mede nemende een kleyn revier¬
ken , valt in de Orge, en maeckt door de me-
nighte van fijn water, demeyr van Bouvery.
Ontrent een myle van hier, onfanghende an¬
dere revieren, loopt nae de dorpen Igny en le
Pont Anthony, krijght hier den naem BievreJ
Daernaer fijn cours nemende na Bourg de la
Reine, en vermeerdert met veel beeexkens,
komt tot Gentilly, roebehoorende de Biffchop
van Paris, daer eertijts een Synode ghehouden
is.Ten laetften doorlhydende het Faubourg S.
Marceau,maeckt daer een bequame plaetfe om
purper en karmofijn te verwen, en valt in de
Seyne. In defe revier is menighte van goede
kreeften, maer gheen vifch, ft en ware dat de
graften van ft flot overliepen, of het meyr van
Bouvery.

Behalven andere fteden zijn in dit Graefe Meam
fchaple Chafteau Thierry, Meaux, en Pro¬
vins. Ptolomasus heet Meaux latinum Meldarum.
Sy light op de Marne, en voert de tijtel van
Provoofilije,Vicomté,en Bailioufchap van No-
gent.Haer merekt is ghelijck een Fort,enis met
de Marne omringht: Een deel van de ftadt
hoort onder het Graeffchap Brie, ft andere on¬
der Valois. Hier is een oudtBifdom, wiens eer¬

fte Biffchop was de H.Sanétinus,difcipel van S.
Dionyfius Areopagita, ende 57 in ft jaer 1624
Joannes de Beileave. Provins is een vermaerde Provins
ftadt door haer welrieckende roofen, die over
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B R

al in de apotheken tot hulpe en vermaeck van
de krancken geconfijt, en op verlcheyden ma¬
nieren toe-gemaeckt worden.

Lijfle wande oude Graven wan Brie.

Endo, Odo, oft Otto, Graefvan Brie. Dele
trachte om Keyler Conrad de Ii Burgundien
af te nemen, maer wiert verwonnen, ende na¬
derhandt , Lorreynen ftroopende, verllaghen
van Gothelon.

Theobaldus de ii, Gravevan Brie,enBlois,
See. is van Keyler Henrick de im Ridder glie-
maeckt, en fonder kinderen gheftorven. Hy
heeft het Graeffchap Touraine verloren.

Stephanus Grave van Brie,Champaigne, en
Chartres, heeft wederom ghekregen 71 Graef¬
fchap Touraine,na de doodt van fijn broeder
Theobaldus. Adela , de gemalinne van Hugo
CapetjWas fijn lufter.

Theobaldus de in Grave van Brie, genoemt
de Groote,om fijn heerlijcke daden; de Heyli-
ghe, om fijn deughdelijck levenden Vader van
de armen,om fijn mildtheyt aen de arme men-
fchen;heeft te weegh ghebracht,dat Rudolph

I E.
Grave van Vermandois in de ban gedaen wier-
de,omdat hy fijn wettighe huyfvrouwe verla¬
ten hadde, ende in haer leven een ander ghe-
trout.

Henric de Milde, loon van Theobald de Iii,
Grave van Brie en Champaigne, Wierde van de
Turcken ghevanghen in de oorloghe van Sy¬
rien, ende verloft door het voorlpreecken van
Emanuel Keyler van Conftantinopolen. Sijn
ghemalinne was Maria,dochter van Lodewijck
de VII Coninckvan Vranckrijck. Hy overleed
in T jaer onfcs Heeren i o 81.

Henrick de n, Grave van Brie en Cham¬
paigne,en Heer van Tyrus in Paleftine,daer hy
ghetrocken was met de Coningen Philips Au-
guftvan Vranckrijck, en Eduard van Enghe-
lant, in'tjaer 1191. Hy troude Ifabellam, de
dochter van Amalricus Coninck van lerula-
lem.

Theobald de v vermeefterde, en nam de
Graeflchappen Champaigne en Brie, maer
Wierde door Philips Auguft Coninck van
Vranckrijck daerin beveftight,teghen Alexia
Coninginne van Cyprus, en Eberhard Grave
van Brennes,anno i2oi,enftorfin't jaer izi6.

B E A V S S

Deelinohe.
o

Hoofth-
Beanjè.

Chartram.

Chartres.

Eauftè wort in drien ghedeylt:
te weten, in Hoogh, Neder, en
Middel Beaufie. Het Opper be¬
gint van het dorp Ablays,ftreckt
nae Chartres, en voorder: Het
begrijpt het landt Ie Chartrain,
daer onder lijn de Graeflchappen
Dreux en Montfort ghehooren.

Chartres,eertijts byde Latijn-
fche fchryvers ^Autricum Carnutum ghenoemt, is nu
een voorname ftadt, gheleghen eenfdeels op een elfen
velt, ende eenfdeels op een heuvel, is vol huyfen, met
ftereke wallen verfien, met graften omringht; en heeft
rijeke borgherije. Aen de voet van het bergsken loopt
een feer bequaem rivierken, om de molens te dryven,
welck komt van Perche, en is, door de neerfticheydt
der borgheren, tot hier gheleyt, en valt by Louviers,
een weynigh boven Rouen in de Seine. De hooftkerek
is ghewijt ter eeren de Maghet Maria, in wiens kruch
een put is, ghenaemt ftereke Heyligen put, in de welc-
ke veel Martelaren gheworpen zijn, door bevel van
Quirinus, ftadthouder van Vranckrijck, als die van
Chartres eerft 't Chriften gelove aengenomen hadden.
In defe kerek wort met groote devotie een Hemd be-
waert,van de Maget Maria, ghelijck getuygen,die feg-
gen lulex ghefien te hebben. Hier zijn acht poorten,
waer van de les alle dage geopent worden,en de andere
twee zijn te tijde van de inlandtfche oorlogh ghefloten,
wanneer de ftadt anno 1567 belegert en fterek hefcho-
ten is, van de Gereformeerde , maer door de kloeck-
heydt van de Gouverneur Lignier mannelijck be-
fchermt. Het latijns dicht op fteen gehouden,en geftelt
aen de lijde van de wallen by die van buyten afgefcho-
ten, en daerna weder opgemaeckt, gheeft lulex oock
te kennen. Defe ftadt hadde in vorighe tijden eygene

'Een Graef» £jeerena die haer Graven van Chartres noemden. Het
fihap is waerfchynelijck, dat defe Graven ghelproten waren

van Otto,loon van de oude Theobald,Grave van Blois,
van Rollon van Normandien , welcke Ottoneve

Inwoonde'
ren aert.

Chartres met de wapenen ghekreghen hadde. Defe
hadde twee fonen, die hem in de regeringhe volghden,
Theobald de 11, die fonder kinderen overlede, en Ste-
phanusfTheobald de III,foone van Stephanus$en Theo¬
bald de I V,foonvan Theobald de III,alle Graven van
Chartres. Naer Theobald de IV, die fonder kinderen
gheftorven is, vintmen in de hiftorien gheen Graven
van Chartres.

De borgers van Chartres zijn beleeft en goederhan-
de, beminnen malkanderen, zijn mildt aen den armen,
behulpigh aen de vreemdelinghen, de koopmanfehap
toegedaen,en yverige voorftaenders van de Roomfche
Catholijcke Religie. Het Chartrain(feyt Malfon)is een
landt rijck van tarwe en koorn , ftreckt van de Loir
en Orleans tot Eftampes 15 mylen,en van Eftampes tot
Parijs 16 kleyne, elck van 2000 treden. Dit landt
heeft gheen berghen, fonteynen, rivieren, bolfchen,
wijngaerden, noch weyden, hier om worden de putten
van de reyfende man de fonteynen van BeaulTe, fpots-
wijfe,ghenoemt. Hiervan heeft een onbekentPoeet
dit veerfken ghedicht:

Beißa triftefolum, cui defunt bis triafolum:
Fontes, frata, nemws, lafides, arbttfta, racemus.

landt hoogh en verheven is, eil wort niet fonder reden
de koorn-fchuer van Parij s ghenoemt. De inwoonders
vanBeauftè, vergaderen het reghenwaterin diepeen
holle plaetfên, diefe Mareks noemen, om het vee te wa¬
teren.

Dreux is een oude en fchoone ftadt,in vorighe tijden jDrewe.
feer vermaert door de woninge van de Druyden,die de
Priefters van Vranckrijck waren in 't heydendom, foo-
men meynt. Sy leydt op de riviere Evreux, heeft den
tijtel van Graeffchap.

Montfort, gheleghen halfweghen tulïchen Dreux Montfort.
en Parijs, wort ghenoemt le Comté de Montfort. Men
leeft datfe toebehoort heeft Robert de 1111, Grave
van Dreux, door het houwelijck van Beatrix, de doch¬
ter en erfghenaem van Ian Graefvan Montfort.

Hoogh-Beaulfe begrijpt oock het Hertoghdom
Anjou,de Graeflchappen Maine, Blois, en Perche.

Neder-Beaulïe is heel vlack, leyt tulïchen de Bifi- Neder-
dommen Chartres en Orleans, ftreckt van Eftampes Beaujfc.
naer 't ooft tot het Senonois, en na 't zuyd tot de brugh
van Orleans. Het begrijpt het Hertoghdom Orleans,
en de landen van Lorris en Soloigne.

De hooftftadt van dit Hertoghdom is Orleans , in 't Orleans.
latijn ^Aurelia,ghenaemt na den Keylèr Aureliaen,diefe
vergroot heeft, want te voren walïè kleyn, ghebouwt
vande Druydes, en ghenaemt Genabum,ghelijck Caflar
fchrijft in het fevende en achtfte boeck van de Fran-
fche oorlogen: en Aimon in 't vijfde capittel van 't eer-
fte boeck feyt; Genabus,daer nu Orleans is. Belleforeft
feght,dat de Keylèr Aureliaen defe ftad vergroot heeft,
ter liefde van de oude Druydes, ftichters van de felve, de
om datfe hem 't Keyferrijck voorfeyt hadden. Sy leyt
op een heuvel, die allenlkens aen de rechte fijde van de & vft e'
Loire op klimt, welck de mueren van de ftadt in de
lenghte befpoelt, niet recht daer voorby loopende,
maer met veel bochten, eerft breeder, daer nae fmal-
der: in 't midden van defe rivier leyt een luftig eylande-
ken,eenfdeels met fchoone linde boomen beplant,eenf
deels met huyfen befet, een rechte plaets van ver¬
maeck. Dit eylandeken is aen de eene fijde aen de ftadt
vaft, aen de andere met de voorftadt Pontereau,welck,
als oock de andere, fchoon en groot is, bequaem, door
menichte van herberghen, 0111 den reylènden man, en
principael de boeren te logeren,die verfcheyden vruch¬
ten en eetbare waren nae de ftadt uyt Soloigne te koop
brenghen. De ftadt is verfterekt mefr een aerde walle,
fteene mueren, en torens met aerde gëvult. Hier is eer¬
tijts een kafteel geweeft, maer niet langh na dat het ge-
bout was van de borgeren afgebroken.Deplaetfen ront-
om de ftadt zijn luftigh, aen d' eene fijde met fruytboo-
men beplant, aen de andere vol tuynen, weyden,acker-
landt, en wijngaerden, die ftereken en koftelijcken wijn
voortbrengen, diemen nochtans ongefont hout, fo dat
des Conincx fchencker verboden is, den felven de Co¬
ninck te gheven. Defe wordt over zee in alle landen
ghevoert. Hier zijn veel fchoone gheboutfen, onder
andere de hooft-kerek van het H. Cruys. Niet verre
van defe is een groot kerekhofidaer fchoone grafdich¬
ten waren, die van de ghereformeerde afgheworpen
zijn, in tijde van trouble, als bock het meefte deel van
de voorfchreve kerekej die in't jaer 1600 wederom is
begönnert op te bouwen, van Coninck Henrick de IV.

Aen de Loire,is het Paleys prsefidiaefhet welcke,al is
't na zijn eyfch niet heerlijck, nochtans is 't weerdig om
befien,om dat het heel over de riviere hanght. De ftra-
ten fijn fraey geplaveyt met vierkante fteenë,heelreyriLands aert. Hen feyt dat in Beauflè weynighe booiiien wafTen, en

ahmen daer eenighe plant, datfe felden tot perfedtie 1 r t_
komen,om dat de grondt onbequaem is door de Tuph, en klaer. Daer zijn oock ichoone merdten , als la flacé
oft Touffteen. De putten zijn leer diep , om dat het

Vranckrijck.

la flace
de CEftaffe, Sint Aignan, les Möttes, en le Martroy, daer-

M ftieri
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men de quaetdoenders ftraft. Dcfe ftadt heeft veel ge¬
leden, onder andere ifle belegert van Attila Coninck
der Hunnen, maer door kloeckheyt der borgheren be-

Maeght fchermt. Ende in 't jaer 1428 van de Engelfche, maer
van Ork' van leanne dAre geboren uyt Lorreynen,oud 18 jaren,
ans. verloft,ten tijde van Coninck Karei de VII. Daerom

hebben die van Orleans in teecken van danckbaerheyt,
drie koperen beelden op de brug van de Loire gefielt,
te weten,van Coninck Karei de VII,knielende in ft vol¬
le harnas, de Maghet Maria, en leanne de Arc,dienmen
la Pucelle d Orleans noemt, knielende , heel ghewa-
pent, met het rapier aen de fijde, hangendt haer, ende
watlagher een koperen kruys. Hetiseenbifïchoplijc-
ke refidentie, wiens eerfte biflehop was S. Altinus, een
van de 72 difcipulen,hier,fomenfeyt,gefondë van S.Pie-
ter. De fevende was S.Anianus, door wiens voorbidden,
Robert Coninck van Vranckrijck, veel viótorien beko¬
men heeft,fo Sauflèyus fchrijft.Tot wiens eere daer een
kerek ghebont is, welck nu hetkloofter van S. Aignan
heet. De 109 was Gabriel 1'Aubefpine, onder wien de
Minimen 1613 ,en delefuiten 1617, inde ftadtgheko-
men zijn. Stephanus biftchop van Doornick placht te
fegghen, dat meeft alle de biftchoppen van Orleans,
goude waren, te ghelijcken by vreemde, die ondere de
hare gheen filvere waren. Hier zijn oock eenighe Sy¬
noden ghehouden. Philips de fchoone , Coninck van
Vranckrijck, heeft anno 1312, hier een Vniverfiteyt oft

Academie, hooghe fchole opgherecht , daermen principael de
Rechten leert. Hier is menichte van ftudenten, die in
vier natiën ghedeylt zijn, de Franfche,Duytfche,Nor¬
mannen , en Picarden, waer van elck fijnen Procu¬
rator en Syndicus, dat is voorfpraecke heeft, en een
Rentmeefter, met acht Raetsheeren.

Inwoonde- De borgers van Orleans zijn beleeft teghen de uyt-
nn aert, länders,en fpreecken het befte en cierlijckfte Frangois,

van 't heel Coninckrijck, als oock die van Blois, prin¬
cipael dejonghe Ioffrouwen, welcke met fulcke neer-
fticheydt de felve tale oeffenen,datfe haer in defraeyig-
heyt van fpreken by Pindaro dorven ghelijcken, welck
fy Pindarizer noemen. Defe was eertijdts de hooft-

'4
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ftadt van 't tweede Coninckrijck van Vranckrijck , naë
dat Clodovseus en Clotarius de I, het Coninckrijck in
vieren ghedeylt hadden , voor haer vier fonen. Nu ter
tijdt voerrieden tijtel van Hertoghdom, welck van
Coninck lan ghegheven is aen Philips , Grave van Va-
lois, die,uyt gunlt vande felve Coninck, eerfte Her¬
tog van Orleans was, doch fonder kinderen ftorf, en de
tij tel met hem, tot de tijdt van Coninck Karei de V,
wanneer befloten is dat altijdt de tweede foon des Co-
nincx van Vranckrijck,Hertogh van Orleans foude we-
fen. In defe ftadt is mede een Prefidiale refidentie, en
Baljoufchap, daer veel lieden onder ftaen, als Montar-
gis, Baugency, Gien,Lorris,Gergeau,Meun op de Loir,
en andere.

Het landt Lorris, is foo ghenaemt van Lorris, eer- Lonk.
tijts een vermaerde ftadt. Sologne begrijpt al 't ghene Soloint.
over de Loire van Orleans tot Amboife leydt. Het
wort ghedeylt in Opper, daer goede rogh waft, heijen,
en boftchen zijn: ende Neder, met rivieren en weyden
verrijekt, maer fandtachtigh. De principaelfte ftadt
is Romorantin: de andere zijn Chafteau-Neüf, Aubi-
gny, Noftre Dame de Clery, Iargeau.

Middel-Beaufle, begrijpt al dat aen beyde fijden van Middel-
de Loir leydt van Rouëntot Vendofmois , ende aen
de rechte fijde van de Loir, al dat van Chafteaudun tot
Blois en Touraine ftreckt. Hier onder hooren eerfte- BI™-
lijck 't Graeffchap Blois; waer van een befondere kaer-
teïs , in welck het Graeffchap Chafteaudun oock be¬
grepen is,wiens principaelfte ftadt is Chafteaudun,ende Ckafiean-
het Graeffchap Tornodor. Ten tweeden,het Hertog- ^tin'
dom Vendofme: ten derden, ft Hertoghdom Tours, Vendofme.
wiens eyghen kaerte de lefer kan fien. De voornaemfte ^0Hn'
ftadt van 't Hertoghdom Vendofme,is mede Vendofme
genaemt, leyt aen de rivier le Loir, met muren en grafi
ten verfien, heeft een kafteel op een hooghe klippe,die
heel fteyl is na de fijde van de ftadt, ênde na de fijde
van ft landt met muren , diepe graft, en torens omcin- Laverdin
gelt. Hier ligghen noch de kafteelen Laverdin en m Mon-
Montoir. * toir.

m
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Aftinois is het vierdedeel Nomeney,ende Graefvan Vaudèmont.
van l'Ifle de France, welck Rupes-fonis,Rochefort is een Graeffchap. Dè Roc'hefbm
door de revier Verin ghe- naem brenght mede dattet niet fèer oudt is,
fcheyden wordt van Heure- ?t en ware datmen feyde, dat de namen over al
pois, ende begrijpt de Her- verandert zijn.
toghdommen Eftampes en- In Gaftinois zijn Milly, en Moret, welck Miiye?
de Nemours,met het Graef- Heurepois van Gaftinois fcheyt, alle beyde metMor;t'

fchap Rochefort, Moret,en andere. kafteelen verfterekt. Daer liggen noch andere,
Eftampes* De ftadt Stampa oft Eftampes, leydt half we- onder welcke Montargium oft Montargis; welck Momarts-

gen tuflehen Parijs ende Orleans,aen de reviere nae dat het verbrant was,in ft jaer 1518 weder *
'Ionne, (die ghehouden wort de moeder van de opghebout is : het heeft een kafteel, daer in
delicate kreeften ) die ontrent Corbeil in de men ghefchildert fiet de hiftorie vande jacht^
Seyne valt. Defe ftadt is rondtom met berghen hondt,die de doot van fij n meefter ghewroken
omringht ende als verborghen, foo datmenfe heeft:Het welck lulius Scaliger aldus befchrijft:
niet kan fien dan alfinen daer dicht by is. Sy Seker hovelinck vergrämt op fijn vrient, ftzy jjifonèheeft een langhe ftrate,waer in by-nae de ghe- om fijn macht, ft zy om fijn ontrouwigheydt, van 'een
heele ftadt begrepen wordt. Daer is een kerek vermoort hem verradelijck , ende begraeft hondt°
ter eeren de Maghet Maria ghefticht. Aimo- hem in een veldt verre van de wegh: De jacht-
nius en Gregorius Turonenfis, vermanen oock hondt was by fijn meefter doen hy omghe-
Stamparum, dat is, van Eftampes. Nithardus brocht Wierde, ende door ghetrouwe liefde
fchrijft mede van het dorp Stampen in fijn eer- bleef langhe op ft graft fitten. Als hy honger
fte boeck van de gefchillen der ionen van Co- kreegh.liep hy nae ft hof, en de medeghefellen
ninck Lodewijck de Godvruchtighe. Ivo ver- van de overlede gaven hem te eten, en als hy

fcha GUC^ haelt van koncilium Stawpenfe. Eertij dts was ft een ghenoech hadde,keerde hy weder nae ft graft:
Graeffchap; Fran^oys de I heeft het tot een welck lbo dickmaelsghefchiede,dat fy begom

Hem h" Hertoghdom verheven. Als ft noch een Graef- nen te twijfelen, en daernae vaft te gelooven,
dom. • fchap w^,heeft Falco de Plompe het felve aen dat de meefter van de hondt doot was. Sy vol-

Philips de I Coninck van Vranckrijck gheghe- ghen dan den hont,ende merekende datter een
ven, van die tijdt is het altoos de kroon annex graft was, nemen hetdoode lichaemuyt de
geweeft. In de hiftorien van Vranckrijck wort aerde,kennen en begraven het.Als de uytvaert
mentie ghemaeckt van Philips Grave van Ne- ghehouden was, blijft de hont by de felve dié
vers,Rhetel ende Eftampes,fone van Philips de ft lichaem gevonden hadden. De moorder na
Valois Hertogh van Burgundien,die in de flach langhen tijdt in ft Hof komende , is van de
van Azincourt met fijn broeder ghebleven is, hont ghekent,die luyde begon te huylen,ende
ende nalaten ghehadt heeft fijn foon Carel in den moorder toe te vliegen, datmen hem met
ft Graeffchap Nevers en Rhetel,ende loan inft groote moeyte moeft weerhouden, waer door
Graeffchap Eftampes, die de andere Graef- de fufpicie vermeerdert is. Doorliet volherden
fchappen oock bekomen heeft , nae dat fijn van den haet deshonts tot den hovelingh,is de
broeder fonder kinderen gheftorven was. Nu Coningh beweeght, ende heeft hemvan defe
ter tijt is daer Heere,Carel Hertogh van Ven- moort befchuldight.Hy loochende en ontken-*
dofme, natuerlij cke foon van Henrich demi de ft felve. De hont hielt niet op Van blaffen en
Coninc van Vranckrijck en Gabriele d'Eftree hem op ft lijf te fpringhen, welck al de byftaen-
Hertoghinne van Beaufort en Marckgravinne ders als een feker ghetuygenifle van de moort
van Monceaux. hielden, ft Is foo verre ghekomen dat door be-

Nemours. Nemurfium, Nemours is een ftadt aen de re- vel des Conincx, de moorder met de hondt in
vjer Loing,welcke weynigh boven Moret in de duel ghevochten heeft. De vfetorie van de
Seyne loopt. Het is een Hertoghdom, niet on- hondt is gefchildert in een Conincklijcke fale,
der de minfte van Vranckrijck. Onlancx was die veroudert, fomwijlen door laft der Conin-
daer Hertogh,Philippus Sabanaeus, wiens twee- ghen vernieut is; waerdigh datmenfe tot eeu-
de dochter ghetrout is met Nicolaes van Lor- wighe memorie in koper giete.
reynen, Hertogh van Mercuer, Marquis van

Vranckrijck* - N
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E N O N O I S
Enonois beteeckent dien wordt onder Champaigne begrepen mét de
ftreeck, welck eertijdts de ftadt Pont.
Franfche volckeren Senones De ftadt Sens,eertijdtsXg^d^wgheheeten,
ghenoemt, belåten. Defe light aen de Yonne. Caffar vermaenter oock
nebben het Capitolium, ofte van. By de poorte is een huys, datfe de gevan-
het Raethays van Roomen geniffe van Cxfar noemen.Buyten de ftadt zijn

L! verbrandt, en de felve ftadt eenighe overblijffelen van de oude tyden.Iofe-
verWOeft, maer zijn daernae van Furius Camil- phus Scaliger feydt, datfe dwalen, die meynen
lus gantlch verflagen. Dele hebben de zee-ftadt dat Agendicum Provins is, gelijck Marlianus. Vi-
Senogallia in Italien ghebout, by de mont van genereus gevoelt dat het Milly in Gaftinois is.
de revier Atern. Van de felve fehrijft Scaliger: Bertius in de befehryvinghe van Champaigne

feyt aldus van dit volck:De Senones zijn eertij ts
GjUf Senonum vires, te? quantapotenliaferri, principael vermaert gheweeft, om datfe onder

Trajeäaque Alpes,captaque Roma docet. den Overften Brennus na de flagh van Allien
Hiftrum atque lllyricuJuperant,MartiJq-, miniflrum, Roomen inghenomen hebben, ende van daer

Qua Bojana tuas Scopia fugit aquas. verre in Griechen gevallen zij n. Van defe heb-
Subditfe Macedo,fubmittit Achaica tellus, ben de Italiaenfehe fteden Sena ende Senogal-

Horridaque armigeroThracia cedit equo. lia haren naem, ghelijck Silius Italiciis oock
Atque hinc res Afa tremefafla, te? inbo/pita Ponti ghetuyght:

Littora, te? Armenios qua colit ora Duces.
HacJumma efl.populis,caflris, te? regibus,horum Et Glanis, tel Rubico,te? Senonum de nomine Sena.

Armorum arbitrio fors rata quaquefuit.
Het is een Aerts-biffchoplijcke ftadt , die

Van defe Ichrijft Merula in het derde boeck voor luttel jaren 7 Suffraganen hadde, als van
van 't tweede deel van fijn werelt-befehryvin- Chartres,Auxerre,Meaux, Parijs, Orleans,Ne-
ghe: Senones, van Caffar, Plinius en andere ver- vers,-en Trojes in Champagnie. Chartres, Or
haelt, worden van Ptolcmseo zeW ghenoemt, leans,en Trojes, ftaen nu onder den Aertz-bife
diefe in Lionnois befchrijft. Het regifter-boeck fchop van Parijs.
der Provinciën heetfe CivitatemSenonum, en fetle De eerfte Biffchop alhier is gheweeft S.Savi-
in't vierde quartier van Lionnois. Ick meyne nianus oft Sabinianus een van de 72 difcipulen
datLet andere Senones zijn, die Strabo ontrent van S. Pieter ghelbnden, van wien Nicolaus
de Nervios ftel t naer 'tweften. Maer ick ghe- Lyranus, fehryvendeopden propheet Abdias,
voeledat de eerfte,als meeft bekent, die grou- aldus feyt: De H.Savinianus,een vande 72 dif~
welijcke tochten in Italien gedaen hebben, en- apulen, voorder gående, heeft de ftadt Sens
de datfe daerom van Strabo in Flaminien, van tot \ gheloof bekeert, die doen de hooftftadt
Polybius in Picenen, en van Suida in Albanien van heel Vranckrijck was, en de goude ftadt
befehreven worden.De Franfche Senones heb- ghenoemt wierde. S.Bernard verhaelt oock
ben voorwaer onder den OverftenBrennus een van de Senonoifen in fijn 202 brief gefchreven
fware oorloge ghevoert teghen de Romeynen aen de geeftelijckheyt der ftad Sens.Het is een
in'tjaer ccclxivnae dat de ftadt ghebout was fware faecke, feyt hy, eenen nieuwen herder te
Naer den flagh van Allien (waer van de dagh ftellen over de beroemde kereke van Sensjheel
Allienfis in de Roomfehe Kalender ftaet) zijnfe fwaer, en niet fonder goeden raet te beginnen,
in de ftadt ghekomen, hebben al doot ghe- daerom moetmen wachten de vergaderinghe
flagen dat haer ghemoete, alles verbrant, ende der Suffraganen. Naer Savinianus zijnder 10j
de Roomfehe jeught die op het raedthuys ge- Aertz-biffchoppen geweeft, waer van de laet-
vlucht was,veel maenden belegert: naer dat ly fte was anno 1623 Oótavius de Bellegarde, te
met haer vrede ghemaeckt hadden, ende een voren Biffchop van Coferans, en Abt van S.
groote femme geldts bedonghen,zijnfe van de Germain te Auxerre. Defe heeft de kereke van
Diktator Camillas die met foldaten in ftadt ge- Yalery ghewijdt den 27 May, de tweede dagh
komen was,eenfleelsverflaghen,eenlcleels ver- van Pincxteren , die gherepareert is van den
jaeght, teghen de belofte haerliede ghedaen. doorluchtighen Prince van Condé Henrick de
Het Aertz-bifdom Sens, l'Archevefché de Sens, Borbpn,Heer van defe plaetfe.

C H A P

JAttnn Hampaigne heeft defen riaem,
ghelijck Gregorius Turonenfis
wel gheobferveert heeft, van de
lenghte ende breete der kampen
ofte velden , die de Fran^oifen
Champs ende Champaignes noe¬
men; overmits het doorgaens ef¬
fen ende vlack is, ende bequaem
om te faeyen.

Gtenfen. Het is omringht van Brye, Burgundien, Charolois
ende Lothringhen.

Lucht. De locht is aldaer helder ende ghetempert: het larkt
vruchtbaer van koren, en wijn * ende heeft oock veel
bofcagien,bequaem tot jaght ende voghel-vanck.

Thibaud de 111 Graefvan Champagne, is een loon
gheweeft van Thibaud de 11, welcke fonder kinderen
gheftorven lijnde, is lijn neve Henrick de milde ghe*
fuccedeert. Defe was een loon van Stephanus Köninck
van Vranckrijck,die broederwas van Thibaud de twee¬
de. Defe Henrick heeft een fone ghehadt, oock Hen¬
rick ghenaemt, welcke Grave van Champagne ende
andere landen is gheweeft. Die fonder kinderen ghe¬
ftorven lijnde, heeft lijn broeder het Graeffchap aen-
vaert,die lich npemde Thibaud Paltz-graefvan Cham¬
pagne ; Hy is oock Köninck van Navarre gheworden,
åls lijn Oom van fijns Moeders fijde gheftorven was: fijn
fuccefTeur,fomen feyd,in't Koninckrijck van Navarre,
ènde in dit Graeffchap , is gheweeft Henrick, wiens
dochter loanna ghetrout heeft Philippus toeghenaemt
de fchoone , Köninck van Vranckrijck, waer doof dit
Graeffchap, ende andere provinciën aen de Cfoöhe

,.v ghekomen fijn.
Dcsüngh Champagne wordt ghedeylt, in 't gene men eygjent-

Iijck Champanie noemt, ende de ttaeftghelegene Vor-
ftendommen; Het eygentlijcke Champagne wederom
in hoogh ende laegh.

Laegh Onder het laeghe hoort Trkafjium, dat is Troyes,
Champagne niet de Heerljjckheden van Ivigny, Baffigny, ende Val-
Troyes. lage. De ftadt Troyes wordt vande Scribenten der

laetfter eeuwe , Tricajßum gheheeten; van Antonino
Träcaßs ghenoemt, ende 't quartier van 't 22 regiment;
van Ammiano T'ricajfa, van Beda Trecafe, ende Trkajß-
mm van Nithard. Ende, naer 't fegghen van Ipfephiis
Scaliger, van de Oude Augußobom Trecafjiufn. Syleydt
aen de Seyne in een effene vruchtbare landtdouwe, al¬
waer veel koop-hattdels ghedreven wordt; ende een
BiflTchoplijcke ftoel, met een Cafteel is* Daer ontrent
op de Seyne fijn veel pampier-meulens. De Iurifdiétie
väft Troyes ftreckt verre. Binnen Troyes refideert de
Prefident van des Konincs Raedt : onder den felverf
forteren Bray in Champagne, Bar aen de Seyne ghele¬
ghen Meri, la Ferte aen de Aube , Nogent, Pont aen
de Seyne, Fruille , Chaftèl, ende S. Florentin, het
welck altemael fteden van Champagne fijn. Tot Tro¬
yes is oock een Concilie , door ordre van de Paus Io-
ahnes de V ï 11, ghehouden; ende door toedoen van de
felve Paus, is Louys le Begue Köninck ghecroont. De
Hunnen ende Normannen , hebben defe ftadt ghetim-
mert. De Hooft-kerck van S. Steven is feer koftelijck
ende heerlij ck.

Ikigny. . Het Graeffcfiap Ivigny fepareert Champagne van
Burgoignen, grenft aen die van Sensde voornaemfte
ftadt daer van is Ivigny, hoorende onder de jurifcliótie
van het Bailjoufchap van Troyes.

Bafjigny. Balfigny wordt foo ghenoemt, om dat het begrijpt
Vhnckrijck.

't grootfte deel van neder Champaignen, want Bas in t
Frangoys beduyt neder. Het is omringht met de Mar¬
ne,Maze, ende een kleyn deel van de Mofel,ende daer¬
om meer met wateren bevochtight, als eenigh ander
ghedeelte defes landts. De Hooft-ftadt is Chaumont
en Bafligni, welcken naem komt van Monte Calvo,
dat is Kalenbergh: ly heeft een Bailjoufchop, ende een
oudt en fterek Cafteel, op een fteen-rotze gheleghen|
datmen in'tjaer, r^öo, ten tijde van Louijs de XII,
heeft beginnen te bouwen, ende met mueren, torens,
ende bolwercken te omcingelen. Defe fortificatie is by
Fran§oys de I ghecontinueert, ende van Henrick de
11 voltoyt. Binnen het ghemelde Cafteel is een Don¬
geon , met mueren belloten, alwaer een groote fael is,
welcke voor de Köninck ghehoiiden wordt,om daer de
vergaderinghe der edelen van de felve plaetfe te hou*
den. Aldaer is een Bailjou, ènde Prefident,om de ghe-
legentheydt der plaetfe. daer is oock een Magafin oft
Pack-huys vatt 't fout; ende de officiers van de Ko*
ninck ontfanghen daer den tol ende licenten, van de
goederen die daer door ghevoert worden, fo te water
als te lande. Daer wordt oock recht ghedaen uyt name
van den Köninck. De voornaemfte handel wordt
hier met fmallen, noppen, ligaturen ende Iijnwaet ghe«
dreven,want in de ftad veel wevers woonen.De Hooft-
kerck is de Kereke van S. Iean Baptifte. Hier onder
hooren,behalven Långres,Montigny,Goeffy,Nogent le
Roy, Monteclar, Andelot, Bifnay, CHoifeul, Vimory?
Clermont,alIegader tamelijcke fterckelteden>en meeft
met Caftelen verften»

Vällenße Territorium , datmen ghemeynlijcken Val- Vallags *

lage noemt, heeft defen naem van de fchoone ghe*
noeghlijcke ende vruchtbare valleyen, is bepaelt aeri
d'een fijde met Pertois, aen d'ander fijde met Barroiså
De voornaemfte fteden daer van fijn Vaffejum ofte
Vafly, gheleghen aen de Bloife, onder het ghebiet van'
dievanGuife»

.
.

S. Defier ofte Didier heeft fijnen naem van S. Difi^ S, jfper.
derius,tot wiens eer het gebout is geweeft. Weyher Ca*
rel de V heeft de felve ftadt inghenomen, doch is daer¬
nae,door de vrede met Spaegnien gemaeckt,den Fran-
^oyfen weder ghegeven: die tot vermeerderingh ende
verftêrciinghe der ftadt, een Cafteel daer aen ghe«
bouwt hebben.

Iainville ofte loinville is een oude ftadt, ende een iainvÊk
apanagie ofte portie van de jonghfte foon, van 't ghe«
flacht van Guife, gheleghen. by de riviefe Marne op de
grenfen van Champagne. Köninck Louys' ghenaemt
le Gros , heeft de mueren van de defe ftadt laten bou¬
wen. De voornaemfte kerek daer binnen is van S. Lan«
deric, alwaer die vermaerde ende heerlij eke ftatue vah
Godefroy deBuillon , en die uyttermaten koftelfjcFe
tombe van Claude Hertogh van Guife te fien is* De
Segneurie van loinville is erfgenaem in het Senefchaef.
fchap van Champagne, De ghemelde ftadt is, ten tijde
van Henrick de tweede, feer vergroot. Onder de felvé
hooren de Baronnien van Hailly * Doulevant, Roches
Éfclatron,ende meer andere plaetfen en Gaftelen ; Ten
tijde van Carel de V, is de ftadt behalven het Cafteel
gantfeh gheruineert. Arfi is een Bürgh aen de riviere
Aube; Antoninus noemt het Artiac.a,en ftelt aldaer hef
quartier van't twaelfde legioen ofte regiment.

Het bovenfte ofte hoogh Champagni'en , is eygent-
lijck hef Territorium Partenfe , of le Pays de Pertois • Champad*
heeft defen naem vah den Burgh Perte: 't is een v.rächt-yW
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baer landt van koorenx hennep, ende hout. De Hooft-
Vitry. ftadt is Vitriacum ofte Vitry, gheleghen by de t'famen-

loopende rivieren Sault ende Marne 5 Sommighe mey-
nen dat Vitry fijn name heeft van het Legio Romarn
Vicïrix het welche hier om den inval der Hoogh-
duytfente beletten foude gheleghen hebben. Alhier
is oock een Bailjoufchäp,daer acht Provoften ende Ca-
ftelleynen onder hooren, namentlijck die van Chafteåd
Thiery,Sc. Menehou,Chaftillon3 Fifmes,Efpernay, Ro-
veray, Paflavant, Vertus, ende Lafaincourt. In het jaer
1141, Louys de jonghe verftoort op de Grave Thibald
Heere van Champagne, om de mifdaet Van fommighe
fijner onderfaten, heeft Vitry in den bfändt ghefteken;
ende daer binnen meer als i jo menfchen foo jongh als
oudt i die in de kerck op 't fpoedichfte ghevlucht wa-
ren,verbrandt. \Vaer over Sa Bernard den Köninck be*
fchuldichde van groote wreetheydt. De felve plaets is
oock gheruineert door Carolus V, ende weder opghe-
bout op een plaetsken ghenoemt Mont court, door
Köninck Fran^oys de I, die oock groote previlegien
nen de felve ftadt ghegheven, ende Argilliers, Lazåin-
court, Louvement, ende andere plaetfen daer onder
gheftelt heeft. De naeftgheleghene landen ende con-
treyen, fijn de Hertoghdommen van Reims eride Lån¬
gres , met de Graeffchappen Chalon, Ligny, ende La
Motte, die haer eyghen recht hebben, ende CHampa-
gnien niet fubjeót fijn.

Rheims, Het Hertoghdom Reims leyd oock in Champanieii,
inaer alfo wy hier aen volgende daer van een byfonder
caerte gheven, fullen de befèhfyvinge in't langhe daer
neffens voeghem

tongres. LingonenFs Tueatm (ghemeynlijcken La Düchê, Fat-
rie <& Evefchê de Långres gheheeten) heeft defen naem
van de ftadt Långres , die eertijdts Audomatunum Lin-
gonum ghenoemt was 5 van Ptblömseo Andomatunon •>
van Antonino, niet wel, Antemantunum •, in Itineraria
Feutingeri Tabula, wat beter , Andematunum •> van Ta-
cito Lingonum urbs-, ende van Gregorio Turonenfi urbs
Lingonica. Het is een oude ftadt, en fraey bebout, ghe¬
leghen aen den bergh Vogefe, waer uyt de riviere de

A G H Si
; 4 ,

Marne vliet, eri fcheyt Champagne Van 't öraefïchap
Bourgogne in het poften. Men fiet daer,onder andere
Åntiquiteyten, de TriuMph-poorte op de mueren^daer
Oenen ftrijdt van menfchen, leeuwen, ende paerden in
ftaet, die ghemaeckt is tot em teecken vande over-
winninghe der Hooghduytfchen. De Biffchoppen van
Långres fijn Hertoghen ende ïairs, ofte Gehooten vad
Vranckrijck. De Hooft-kercIis een vande fraeyfte
ende koftelijckfte van 't gantfe :ijck, geflieht ter eeren
van S. Martin, ende heeft daernie den naem van S. Ian
Ëuangelift ghekreghen. Het Giaeffchap Ligni, heeft LignL
fijnen naefri Van de Hooft-ftadt Ligni, die feer out is,
aen de riviere Saux gheleghen. Her ontrent leydt een •

Abdye op de top Vaii eenen ber^h, ooftelijck van de
ftadt, daer een fchüöhe fonteyiit neffens ftaet. Van
het Graeffchap de la Motte virtmen hiel veel by- La Mosse,
fonders befchreven.

Het Graeffchap van Chåalons, (t welch riien oock CbMmk
ghemeynlijcken l'Evefché, Conté &Pairie de Chaalon
noemt ) heeft den name van de ladt Chaalon, de
welcke de Scribenten van de laetftt eeuwe , Catalau-
num ende Cathelanum noemen, endewordt ghenieyri-
lijck Chaalon in Champagnie gheheten j is oock een
Biflchoplijcke rifidentie, ligghende en de Marne, op
een effen pleyn , verciert met hooghetoorens, als py¬
ramiden. Het land hier ontrent is feer ruchtbaer,ende
overvloeyende van alle nootdruft.

Onder Champagne wofd pock 00c: gherekent het Sens.
Aerdtz-bifdom van Sens met de ftadtPont waer van

de befchrijvinghe neffens fijne particuhre caerte.
Behalvende voorghenoemde Graefchappen, fijn- Andere

der Bar fur Seyne, Äuxerre,, La Vicont de Tonn:erre,Jfok#.
Pourfuivent, Braine, Grandpré, Mailly Vertus, Rou-
fly, Retel, ïvigny, met de Baronnie variiinville.

De inwoonders van Champagnie endcBrie, niet te- Inivoon-
ghenftaende datfe ghebueren fijn; plachtn malkande- deren aen,
ren te fchelden, welch nu wat ghebeterts, door dien
fybeyde haer natuerlijeke gramfchap höben leeren
bedwinghen.Sy fijn vrolijck van herten,nchtans God-
vreefende, maer wat ftijffinnigh.

Het Aertz-bifdom

RHEIMS.

wonaeren.

Ertijdts hebben Champag- Teroane , doen de ftadt van Keyfèr Care!
Bil nienbefèten die volckeren, de V noch niet verdeftrueert was. Alsdenieu-

daer van nu de hooftfteden we Bifdommen in Nederlant niet opgherecht
zijn Troyes in Champaig- waren, ftonden die van Camerijck , Doornick
ne, Långres, Rheims, Cha- ende Atrecht oock onder Reims.
lon,Meaux,en Sens. De revieren van dit Hertoghdom zijn de Rivieren.

De Hertoghdommen in Marne,Ayne,en Vefle. De Marne is een groo-MM
Champaigne gheleghen, zijn Rheims en Lan- te revier,niet minder als de Seyne,met de welc-
gres, die nochtans haer eyghen recht hebben, ké fy de Franfchen van de Belgen fcheyde, foo

Remi, Reims heeft den naem van Remis. Remi zijn by Caflar,Aufbnius,en Ammianus ghetuyghen. Sy
Caflar ende Plinius bekent, van Ptolemseus en ontfpringht in de bergh Vogefus wat boven dë
Strabo wordenfe pfaoi genoemt.Plinius noemt- ftadt Långres,naer den noord-ooften, en loopt
fe bontghenoten. Die van Reims hebben ten voorby veel ftedenin 7t Langrois,als Iani-ville,
tyde van de Romeynen wyde palen ghehadt, S.Defier,Chalon,Ay,Dorman,ChafteauThie-
want fy grenfHen aen de Seyne, 't gebiet Metz, ry,Meaux,ende vermeerdert met de revierkens
yt lant Trier, Vermandois, ende Soifbnnois. Als Sault, Bloifè,Ourq en Treme, vermenght haer
Csefar in Vranckrijck Overfte was, Warenfe de met de Seyne een myle boven Parijs, by de
principaelfte naer de Burgoignons.De felve Cg- brugh Charenton. De Ayne fielt Ca^far in de Ayne.
ïar verhaelt van haer Magiftraet, ende haren uyterfte palen van Rheims, en noemt het een
Overften Vertifcus,waer van veel ghefchreven revier van Gallia Belgica. Sijn oorfpronck is by
ftaet in de boecken van de Franfche oorlogen. Bar, boven Clermont, in 7t dorp Souilli. De
Als C^efar ontrent de palen der Belgen quam, Vefle ontfpringht in 't lant Chalon, loopt van Fep,
hebben die van Reims (welcke in Vranckrijck 't ooft nae weft door veel dorpen, en ten laet-
aldernaeft de Belgen liggen) Iccius ende Ante- ften voorby de ftadt Rheims, tot datfë haer
brogiüs de voornaemfte ghefanten aen C^far in dé Ayne ftort. Hier plachtmen koftelijck lin-
ghefonden,om haer ende al dat haer aenginck nen doeck te weven, datmen toile de Rheims
onder de befcherminge der Romeynen te ftel- noemde.
len, ende te fègghen datfe met de andere Bel- Hier zijn veel Conciliën gehouden;, Het eèr- Concilteh
gen niet gheconfpireert hadden, oft teghen de fte ten tyde van den H. Remigius anno 514, inte RhemSa
Romeynen ghefworenj datfe oock ghereet wa- welck alfler een Arriaens Biffchop , die een
ren gyfelaers te gheven afleste doen datmen kloeck difputeerder was,met fijn feherpfinnige
haer bevelen foudej ende Carfar met kooren én argumenten, dat is, bewijs-redenen,de Catho-
anderfins te helpen. lijeken befpotte, ende door groote hoovaerdt

Rheims, Het Hertoghdom Reims (Duché, Pairie, y niet woude opftaen om den H. Remigius, die
1ArcheFefché de Rheims) heeft defen naem van in 3t Concilie quam, te eeren, fbo is de H. Bife
de ftadt Reims,by de oude fchryvers Durocörto- fehop tot hem ghegaen, door wiens fchaduwe
rum ghenoemt, gelijck de boecken van Antoni- hy ftom gheworden is, en niet heeft konneii
nus, en de reys-kaert van Peutingerus uytwy- fpreken, tot dat hy voor de voeten des heyli-
fen.Ptolemasus noemtfe W^ov, Strabo ghenmans ghevallen is, en met teeckénen ver-
X0T7V&, Cxfar Durocortum Remorum. Antoninus giffenis gebeden heeft, die hem beval het Ca~
fielt daer de legher-plaetfe van het 18 regi- tholijck geloof te belyden, dat hy terftont dè-
ment.Defe ftadt is in Champaigne befloten en- de, gelij ck Hincmarus getüyght in ?t leven vari
de als ingelijft,nochtans behoudtfe haer eygen de voorfchreve H. Remigius. Anno 813, ten
recht.In de oude brieven wortfe Reims les Cham- tyde van Keyfèr Carel de Groote, is hier noch

Aertéif- pajgne gheheeten. Sy heeft een Aertzbiflchop, een Synode gehouden tot reformatie der kerc-
die Hertogh,en eerfte Ghenoot van Vranck- kelijcke difcipline, dat is, der manieren van de
rijckis.Hierzijngeweeft 88Biffchoppen,waer Chriften kereke. Noch een ander onderden°

Ghenoot- van de eerfte was S. Sixtus, gefbnden van S. Pie- Aertzbiflchop Fulco,in't jaer 89z,om Coninck
fihap. ter,- en de laetfte,Gabriel å Sanóta Maria de Gif- Carel de Simpele in 't rijck te,beveftigen.Noch

ford. Hier is eertijts Canoniek ende Scholafter ten tyde van Attaldus, tegens die de kerekelijc-
gheweeft de H. Bruno,Fundateur der Cathufer ke goederen onréchtelijck namen. Hier is me-
orden. Onder dit Aertzbifdom ftaen de Bif- de een onwettigh Concilie gheweeft, onder dë
fèhoppen van Soiffon, Chalon die oock Grave regeringe van Coninck Hugo,tegen Arnulphus
en Pair de France is: Amiens,Noyon,Senlis,Beau- Aertz-biffchop van Rheims anno 99z, maef
Vois, Laon, en Bologne fur mer, eertijdts te Paus ïoannes heeft te niet ghedaen al dat daer

Vranckrijck. - P beflo-
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R H E
"befloten waschet welck wederom ghefchiédt is
ïn'tjaer 99 j, van de Legaet des Paufclijcken
ftoels,in 't Synode daer gehouden. Anno 1049
ondér Paus Leo de 1 x > is hier een Concilie ver¬
gadert, en wetten ghemaeckt tegen de Simonia,
dat is,koopinge en verkoopinge van geeftelijc-
ke beneficien,en dierghelijcke laecken; van de
kerckelijcke bedieninge, van het inkomen der
autaren, welck de wereltlijcke perlbonen belå¬
ten , ende andere quade ghebruycken die in de
voorlalen der kercken gepleeght wierden ; van
de bloetfchande, ende andere ongheoorlofde
houwel/jcken; van de monicken en geeftelijc-
fce perlbonen die gheapoftateert waren, ende
voor fbldaten dienden,- van de rooverijen,ende
liet ontnemen van de goederen der armen;van
de lodomie,en fckere ketterien,die in iommige
contreyen van Vranckrijck opreien,- die al-te-
üiaelgecondemneert oftverwefen zijn, alsme¬
de veel BilTchoppen, Graven, en andere in de
fclve fauten vervallen. ïn'tjaer 1114, was hier
oock een Synode ghehouden van Conon Ge-
fant des Paus,tegen de huldinge der geeftelijc-

I M S.
fce Prelateü door wereldtlijcke Princen. Hier
is oock een Concilie geweeft onder Paus Cal-
liftus de 11, tot vréde van de kercke, in welcke
vergaderinge, nae 't fchryven van Rogerius in
de Engellche hiftorien, geweeft zijn 424Prela¬
ten,ende Lodewijck Coninck van Vranckrijck.
Keyfcr Henrick ilfer niet gekomen, gelijck hy
nochtans belooft hadde, maer heeft hem daer
ontrent ghehouden, aenwien ghelanten eerft
van hetgantlch Concilie, daernae van Paus
Calliftusgelondenzijn, dat hy loude afftaen de
huldinge der kerckelijcke perlbonen;welck als
hy weygherde, heeft hem het eendrachtigh
beftem der Vaderen in den ban gedaen, anno
1119, Hier is mede het Synode ghehouden te-
ghen het fcbifma ofte fcheuringhe van Petrus
Leo, in 't jaer 1131, die hem voor Paus opghe-
worpen hadde. Noch een ander van de Fran-
fche BilTchoppen, in de laecke van Abailardus,
anno 1140. Ende in 't jaer 1148 van Paus Eu*
genius de in, aengaende verfcheyden kercke¬
lijcke laecken,en lömmighe nieuwe ketterijen.

Het Ghebiedt

RHETELOIS.

Tdm. rrTsa®*nfl Et Graeffchap Rhetelois is een ge¬
deelte vanEygenPicardijen,ende
leydt tuflchen Rheims, Lorreyne,
en Bar.

fioofiftad. r DehooftftadtisRetel, ghelegen
aen de reviere Ayne, acht ghemeyne Fran-
fche mylen van Sedan,en fes van Rheimsjheeft
een brugh over de Ayne.

porpeb. De voornaemfte dorpen zijn, Pargny, Nau-
vy, Bretencour, Corny, Auboncour,Mefmont,

Vnaumont,Villers le Tourneux, Iandun,Mar-
queny,&c.

Dit landt is lbo vruchtbaer en ghelont van vrHCk-
locht, als eenigh ander in die quartieren.

Beneden de hooftftadt light de ftadt Cha->
ßeauporden, redelijckfterck ; boven de ftadt is
Aligny, terlyderi Geneville.

In het ooften paelt het aen Sedan, in 't noor- Gmfeü
den ende wellen aen Tirafche; in 't zuyden aen
Champaigne.

s

Edan heeft den tijtel ende temeer om datlebeleefdelijck onthaeltwier
rechten van een Prinfdom, den van de Heeren van Sedan,die de felve reib
aen hetfelve hoort deHeer- gie heel toe-ghedaen waren. Alfter dan daghe-
lickheyt Raücort,die noch- lijcx meer en meer van dele ghefintheydt qua-
tans haer èygë recht heeft, men, en oock eenighe Catholijcke Predican»
Sedan wort vanVranckrijck ten hier woonden,heeftmen eerft een gemeyn
gefcheyden door den Ma- collegie oft flechte fchole op-gherecht, om de

fc: aen de andere zyde grenfct aen 't Hertogh- jeught te leeren,daernaer oock een Academie*
dom Boulion; de refte paelt aen Lutzenburgh. dat is, hooge fchole, om dat defc plaets fcheen

Irnnnsu Behalven de ftadt Sedan zijn in dit Prinfdom beqüaem te zijn voor de ftudien.Hier leertmeh
eenighe dorpen, als Ievonne,gheleghen in een niet alleen de Latijnfche, Grieckfche, en He-
luftighe valleye, waer door een beecke mét lbo breeufche Ipraecken, maer oock de Godheydt,
grootelhelligheydt loopt, datfe niet alleen be- Rechten, en Philolophie, daer men van alle
quaem is om kooren-meulens te draeyen, maer plaetfcn gheleerdé en treffelijcke Profeftoren
oock die inftrumenten die gebrüyckt worden toe roept. Ondér welcke zijn gheweeft Daniel
om het yfer ghereet te maecken en te Imeden. Tilenus uyt Slelien,Profeflor in de Godheydt,
Indefèlve vanghtmen oock truyten van lieffe- vermaert door lijn boecken : Defiderius He-
lijeken Imaeck, by-nae lbo groot als lalmen. raldus5Rechts-gheleerde, eerft Profeflor alhier

Franche- Francheval, Semange, (welck onder den Her- inde Grieckfche tale, daernae advocaet in't
mienM' togh vanNevers ftaet)ende Douzii, ontrent hof van Parijs: Samuel Neranus, in veelden*^Ye' welck het revierken Cher,een mijl van de ftad, hande wetenlchappen ervaren, die hier oock

in de Maes loopt. de Grieckfche tale gheleert heeft: Albertus
Vrucht^ Dit landt is heel berghachtigh,vol bofleheü Htittédus, Profeflor, ende naerftigh vervor-baerheydt» en boomen, welck gherieflijck en profijtelijck dérer van de Hebreeufche tale,daernae Predi-

voor de inwoonders is tot huyfcn te bouwen, cant der Remonftranten in Hollant: Andreas
vyer te ftoken, ende kolen te maecken daer de Melvinus, die door de voorlpraecke des Her-
Imeden het yfcr mede Imelten.Want hier ront- toghs van Boulion verloft is uyt de ghevange-
om zijn rijeke yfermynen, daermen wapenen niflè van de Coningh van Engeiaht, ende Iaco-
van maeckt,als ftorm-hoeden,fchilden,harna£- bus Capellus,die daer Predicant gheweeft is,en
fcn, en Iwaerden. Aen die zyde daer het bofch daernae Profeflor van de Hebreeufche tale,en
Ardenna is, zijn fteyle bérgen, tuflchen welcke van de Godtheydt.
veel aengename valleyen ligghen, gelijckof't ïn'tjaer 1611, heeftmen hier een Librie op-£^*de ghenoechlijckeT^e vanTheffalien waren. gherichtdoor demildtheyt des Hertoghs van
De alderluchtighfte is, diemen Querimont heet, Boulion,die door de naerftigheyt van Heer lu¬
van alle kanten met boomen nae de konft van ftéllus,Secretaris van de Prince,ende groot lief-'
lantmeterije befet, daer men gewoonlijck gaet hebber van de gheleertheyt en gheleerden, in
wandelen. Daer loopen veel herten, ree-kalve- korte tijt met alle fcorten van boecken in ver¬
ren, en konijnen. Dit dal wordt bewatert van fcheyden wetenfchappen grootelijcx vermeer¬
een volle en klare fonteyn, die door het flot in dert is.

Sedan, ^t l°°Pt > daer verdeylt wordt in veel De borghers zij n beleeft, naerftigh, vernuft, inwoonde-
kanalen en buyfen,ende gherieft niet alléén de eenfdeelsborghers, eenfdeels ambachtlieden, wam.
ghemeynte op de ftraten en marekten, maer onder welcke de fineden de voornaemfte zijn,
oock in de particuliere huyfen. Voor de ftadt die alderhande flagh van wapenen maecken,
light een brugh over de Mafe,diefe met Vranc- als päntfiers, harnaflen,helmetten,ende goede
rijck aen malkanderen hecht, ende oock van piftolen, die door heel Vranckrijck begheert
een fcheyt:Als men hier over is,fietmen vlacke worden. Hier worden oock verfcheyden wolle
en effen velden, die als lackende van de Fran- ftoffen ghemaeckt.Sy gaen oock loo fraey metfche bergen,haer nae de Male uytftrecken. De de wapenen om,oft oude loldaten waren,
felve zijn aengename weyden voor het vee. De Mafc loopt lbo dicht aen de ftadt, datfc

Toevlucht Eer de beroerten van de inlantfche oorloghé de molens die op fcecker bolwerck liggen, doet
voor de Ge- in Vranckrijck ontftonden, was defc ftadt fbo omloopen. In de ftadt zijn twee kercken, een
rtf*meY~ vermaert niet, maer doen die haer Gherefor- oude , daer de Roomfch Catholijcke, en de

meerde noemen, in Vranckrijck wat hardt be- Ghereformeerde,met beurten plachten te pre-
jegent wierden, zijnder veel van de fclve hier diken; de andere is nieuw, ovaels-wyfe, daer
ghekomen,als in éen fcecker en vrije plaetfc, de Ghéreformeerde nu alleen prediken, en

Vranckrijck. CL de Ca«
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SEDAN.

de Catliolijcke in de onde alleen. De nieuwe de Heeren de la Marche, ende is,by gliebreek
heeft veel galerijen,om datter te meer volcx in van mans oir, ten laetften ghekomen op Char-
kan, die alle op den Predikant können fien. lotte de la Marche, die dat ten houwelijck ghe-
Meefta! de huyfenzijn van harde fteen, die brocht heeft aen Henrick Vicomtede Turey-
uyt de naeft-liggende bergen gehouwen wort, ne, eerfte Marefchal van Vranckrijck. Defe
De daken meeft met tichelen ghedeckt. De Prince en Hertogh van Boulion heeft de ftadt
ftraten breedt en open, fco dat defc ftadt door grootelijcx verbetert, die hem teghen de bor-
beleeftheydt der borghers, fchoonheydt der ghers meer gelijck een Vader,als Heer droegli,
huyfcn,ende koophandel,de naeft-gheleghene ende daerom feer bemint was: by Coningh
fteden te boven gaet. Sy is oock heel fterck, en Henrick de nn grootelijcx gheacht, om fijn
met bolwercken die op malkanderen flancque- ervarentheydt fco in tijde van vrede, als oorlo-
ren verfien,daer een muer rontorn loopt,waer ghe.Hy was oock een behulper der gheleerde.
toe de fteen gehouwen is,van wekken fo groo- De Prince van Sedan kent geen overheer,maer
te menighte uy t de graften van 't kafteel ghe- is in dit ghebiedt abfcluyt. Hy ftelt alleen de
graven wordt, datfe vanboven om de diepte geeftelijckeenwereltlijckeoverheyt,flaetoock
grondeloos fchijnen. Aen de fijde van de ftadt, op fynen naem geldt,
daer de bergen ligghen, is een kafteel, dat van Nu ter tijdt regeert daer de weduwe Eliza-
beneden allencxkens na de bergen hooger op- beth van Naffau, dochter van Willem Prince
klimt. Het is groot,wijdt en fterck,vreefclijck van Orangien en Charlotte de Borbon, doch-
en onwinnelijck van weghen fijn fortificatiën, ter des Hertoghs van Montpenfier, die nae de
foo konftighghemaeckt, datfe in tijde van be- doot van Charlotte de la Marche ghetrout is
legheringhe van de berghenniet kan befcha- geweeft aen Henrick de Tureyne. Haerfoneis
dight worden. De graften zijn hoogh en diep. nu Prince van Sedan, en Hertogh van Boulion,
Met wapenen,grofgefchut,ende alderley amo- en van wegen de Staten Generael der Veree-
nitie is 't wel beforght. Hier houdt de Prince nighde Nederlanden, Gouverneur van Maes-
van Sedan hof tricht.

Dit Prinfdom is het erfgoedt gheweeft van

%

Het Hertoghdom

LOTHRINGEN,
ghemeynlijck ghenoemt

L O R R A I N E.

Naem,

Ofit Lo¬

thringen^

Deelen.

Talen.

Grenfin.

Vrucht-
werheyt.

Mijnen.

Otharingia heeft den naem van provinciën van Europa te vinden is: Daer waflèn Cal-
Lotarius, fone of neve des Key- cedonien,van woonderlijcke groote, uyt welcker ftuc-
fers ende Conincx van Vranck- ken heele kelcken gemaeckt worden. Onder andere, Dieren.
rijck Ludovici. Want Ludovi- menigerhande gedierten die dit landt voort brenghtjo
cus Pius hadde vier fönen, die en dienen niet vergheten de fchoone peerden, die in
haer eyghen Vader beoorlogen- fierheydt de Turckfche ende Neapolitaenfche gheen-
de, hem by Soiflbns in een kloo- lins en wijeken.
fter ftaken, deylende alfoo fijne Lothringen is eertijts verheerlijckt geweeft met den Lothringen
vorftendommen onder fich,ende tijtel van een Coninckrij ck, ghelij ck fulcks ghetuygeneen Cvnmc-

oprichtende een Tetrarchiam ; doch eyndelijcken , door de Eranfche Scribenten,doch worden by de lelve maer r*Jck±
tuflchen-fpreecken der Rij cx-vorften, wierde defe fake twee ofte drie Coninghen ghedacht. Want Carolus
foo wijdt ghebracht, dat Lotharius de oudtfte ende Calvus, ftracks nae het overlijden van fijn neve Lota-
eerft-gheboren , neffens het Keyferrijck, oock Italien, rius, alle defe landen fich bemachtighde,ende de felfde
Langnedoc,ende defe landen, diemen namaels Lotha- aen hem trock, alfo dat,niet langhe daernaer , dit landt
ringen ghenoemt heeft,foude hebben: Lndovic Duytf- tot een Hertoghdom ghemaeckt wierde, van wglckers Ecn Her-
landt; Carel Vranckrijck , van de Male af te reeckenen eerfte Hertoghen men hier ende daer in de Hiftorien toß°^om-
tot aen den Oceaen; ende Pipinus, ofte fijn fone van leeft. Gheduyrende de regeringhe van Keyfer Henrick
den feivighen naem, Aquitanien. Lotharius hadde be- de IV , is dit landt van Gotefrid gheregeert, die daer
halven Ludovic , ('die hem in het Keyfer-rijck fucce- nae,verkoft hebbende het Hertoghdom van Bouillon,
deerde) oock noch eenen fbon, ghenaemt Lotharius, met fijne broeders Balduin ende Euftathius , een ghe-
Coninck van Lothringen: ende heeftmen alfo dat lant, weldighe heyrtocht in 't heylige landt ghevoert heeft,
dat van te voren Lotharii Regnum, ende van de Duyt- Alien ende Syrien vióforieufelijck door-treckende,ver-
fchen £otfarfjcf ofte wierde geheeten,daernaer overende de ftadt lerufalem, alwaer hy eyndelijck tot
Lotaringien ende Lorreyne,als willende fegghenZ^- Coninck ghekoren wierdt. Hem volghde in de rege-
gne, beginnen te noemen. ringhe fijn broeder Balduin, ende daerna oock Eulta-

Ghelijck de Franfche Hiftory-fchryvers betuyghen, chius. Eenighen tijdt daernae, heeft Keyfer Henrick
heeft Lotharingen eertijdts wyder gheftreckt als te- de V dit Hartoghdom ghegeven aen Guilielm,Grave
ghenwoordigh, hebbendeals doen den naem van Au- van Loeven , van welcken oorfpronckelijcken ghe-
firafia3Auftria,ofteOofterrijck,(gheleghen teghen We- fprotenzijn de Lotharingifche Princen,als Theodo-
flrafien, Weßrien, ofte Wefterrijck, 't welck oock Neu- ric, Theobald, Frederic ende de andere, tot op Carel
flrü gheheeten wiert,)ende was afgedeylt in het hocgh den laetften , van wien dit Hertoghdom ghekomen
en neder , begrijpende onder fich byna alle het landt is op Frederick den I, Grave van Vaudemont, van de
tulfchen den Rhijn , Schelde,ende de Mafegheleghen; Hamme der teghenwoordighe Hertoghen van Lo~
hebbende het nederdeel hedenfdaeghs verfcheyden thringen.
namen ,ende toebehoorende oock verfcheyden Vor- De volckeren die in vorighe tijden het noordelij ck- Oude m-
ften. Het hoogh oft boven-deelf 't welck oock Mofella- fte deel van Lothringen bewoont hebben, zijn geweeft woonderen.
men ende Tullingia genoemt wierde) bellt nu ter tijt ee- de NMediomatrices ende Leuci Mediomatrices , naer het
nen Heere, met den tijtel van Hertogh , uytgefondert ghetuyghenifle van Cselar , Tacitus , Plinius , Strabo
eenige weynige plaetlèn: floreerende alfo dit gedeelte ende Ptolomseus. Van Caeiar, in fijn VII boeck, wor-
als noch met fijnen ouden naem; ende heeft voor palen den fy oock CMediomatrici gheheeten , waer vande
in 't Ooften het Eifas ende Wefterrijck, in 't zuyden hooft-ftadt Divodurum, nu Metz,ghenoemt wordt: No-
Burgundien, in 't weiten Champagnien, ende in 't noor- titia Provmetarum fiib Belgien prima , heetfe Civitatem
den wort het met het bofch van Ardenna belloten, Mediomatricum of Metin, gemeynlijck TEvefiché de Metzé
grenfende voorts aen de landenvan Lutzenburg, Trier, of Lepais Mejßn. Lucanus befchrijft de Leucos, in fijn
ende andere meer , de welcke in vorighen tijden alle eerfte boeck, ende oock Csefar: Plinius noemtfeZ^-
onder Lotringen ghehoorden, ende deelen des lèlvi- ros -3 Leuci zijnie oock van Ptolomseo gheheeten, welc-
ghen landts ghereeckent wierden. ke Tullum voor haer hooft-ftadt ftelt : In Notitia Pro-

Ende ofwel dit landt van Lothringen, met veel hoo- vinciarumfub Belgien prima, wordt fy Civitas Leucormn,
ghe berghen ende dicke boftchagien omgheven is, foo dat is, Tullum, oft LlEvefché de Tml ghenoemt, ende in
is het nochtans aen kooren ende wijn foo vruchtbaer, de reyf-tafel van Antonins , Tullum Leuconm: Sommi-
dat het gheen uytheemfche lijftocht van doen heeft: ghe willen oock de Tullingos vanCaelar, onder Lotha-
Behalven dat, heeft het oock verfcheyden Metallen, ringen reeckenen.
als filver, koper , yfer, tin,ende loot: koftelijcke ghe- Dit landt wort bevochtight, met verfcheydene tref- Rivieren.
fteenten en ghebreken daer oock niet,der welcker veel felijcke revieren, als deMafe, Mofel, Sar , Voloye,
ghevonden worden aen den voet van de bergh Voge- Mortane, Meurte, Seile, Nide,ende meer andere * Van
lus. De Lapides Lazuli,ofte Azur,worden daer veel ghe- de Mafe, fal in de befchryvinghe van Nederlandt ghe¬
vonden , waer mede de inwoonders groot profijt handelt worden; de refterende,behooren eygentlicken
doen. Aldaer is oock een materie , van welcke fpiegels tot dit Hartoghdom, als de Mofel ende Sar, voor 't
ende glafen ghemaeckt worden, foodanigh in gheene meefte deel; ende de andere gheheelijck.

Vranckrijck. ^ De Mofel,
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L O T H R
Ztäofet De Mofel ontfpringht uyt de Vogelus, niet wijt van

't begin van de Saone , een weynich boven het dcrp
Bullan 5 neemt haren loop voorby de fteden 1'Eftraye,
Remiremont,Efyinal,Charmes,ende Baton,fich draey-ende daernaer van het ooften naer 't weiten, loopt
recht toe nae de Biflchoplijcke ftadt Toul, ende foo
voorts op Fruard noordelicker aen, ende befocht heb¬
bende Pont a Mouflon,Mets,Trier, ende andere,valt fyby Coblentz in den Rhijn : De Duytfchen heetendefe reviere de Mofel, de Frangoyfen Mofelle ; Rhe¬
nanus ende andere zijn van opinie, dat Ptolomasus den
felvighen obriagum noemt 5 Ioannes Herold heeft
een ander ghevoelen, en fuftineert, dat Öhringen, byFtolomasum , gheen reviere foude beteeckenen, maer
wel dien ftreeck landt aen den Rhijn , diemen ten huy-dighen daghe Ober-Rhijngau noemt: Clemens Fraleus
Molellanus, ghetuyght oock,ghelijck Ortelius fchrijft,datter noch een contreye is ontrent de Mofel, die den
naem van Obrinci behout: Defe reviere wort van Au-
fonio fonderlingh gheprefen, van weghen de klaerheytdes waters, ende om datfe licht en fonder gevaer te be¬
varen is , endeten beyden lijden met fchoone dorpenende huyfen verciert: aen viflchen is fy overvloedigh
rijck, als Karpers, Barmen, Sahnen, Baerfen, Zeelten,
Elften, &c. De revieren ende wateren,die in den Mofel
vlieten, ende haer daer mede vermengen,zynProneaea,
Nemefa, Sara, Gelbi, Frubro, Lefera, Drahone, Sal-
mone,Sarano,Alilontia. Onder de regeringe van. Key-fer Domitius Nero, heeft L. Verus lieh onderftaen den
Mofel met de Saone te vereenighen, met een grachttulfchen beyden, op dat het Italiaenfche krijghs-volck,
uyt de Middellandtfche zee de Rholhe ende Saone opmochte varen, ende dan door den felven gracht in den
Mofel, van daer in den Rhijn , ende foo in de groote
zee, om van de moeyelijcke reyfen te lande ontlaft te
zijn , en datmen uyt het zuyden naer het noorden,
van de een zee in d' ander met fchepen, langhs de ri¬vieren mochte varen.

De Sar, die niet verre van het Graeffchap van Salm
ontfpringht, is van alle andere rivieren, die in de Mofel
vlieten,wel de grootfte,fcheeprijck,ende leer vermaert
van weghen de andere wateren, die daer in loopen : fy
neemt haren kours voorby ende door de fteden Sar-
bruck, Feneftrange, Sarwerden, Sar-Alben, Gemünd,
Walderfangen, Sarburgh, ende meerandere, ende valt
eyndelijcken in de Moiel by Trier, niet verre van Kon¬
terbruck. Aulbnius in zijn Mofella, ghedenckt oock
defer riviere, die als noch haren ouden name draeght,
want fy van de inwoonders Sar gheheeten wort; in vo-
righen tijden is fy oock Sarra ghenoemt,ghelijck fulcks
blijekt uyt defe oude inferiptie te Sarras Pons, ofte Sar*
brück,(aen de felve reviere gheleghen) gevonden, ende
daer naer te Trier ghebracht:

CJES. RO. EXER. IMP. P.P.
S.C. AV. TRE VE. INGR¬
ES S V M. H.CASTRA. SARRAE
FLV.PRO.MIL. CVSTODIA
BIENN. POTITVS. EST.

De reviere Voloja heeft peerlen, ende loopt ifi de Mo¬
fel , by het dorp Charmeni; de Mortana vermenght fich
met de Murta, by het dorp Mortaigne. De Murta
ofte Meurta (naer datfe vele andere wateren tot
lich ghetrocken heeft) neemt haren wegh nae de Mo¬
fel , tuflchen vlacke velden ende weyden, een feer Ian-
ghen ftreeck, tot datfe eyndelijcken boven het Slot
Conde, 't welck aen de rechte zijde op een fteenrotfe
leydt, by het dorp, 't welck den felven naem heeft, met
de Mofel een fcherpen hoeck maeckt, ende fich vol-
ghens met de felve vermenght.
De Seyle valt oock niet wij t boven Metz in den Mofel,

INGEN,
nemende haren oorfpronck uyt het Linder meyr, dat
van weghen het fout, ende rij eke vilfcherije feer ghe-
roemt wort: als oock de dubbelde Nida, te weten, de
Duytfche naer 't ooften, ende de Franfche, dien fy de
Welfche noemen, naer 't weften, by een loopende on¬
trent het dorp Northen, ende fich in de Sar ftortende,
twee mijlen beneden de Abdije Boflbn-viile,

In de valeye Deodatenfi , is een fonteyne, die dekracht heeft om vele fiecken te ghenefen,
Onder de meeren, die aldaer veel ende feer vifch- Meeren,

rijckzijn, is't voornaemfte , 't welck in zijn omloop
14 mijlen begrijpt, alwaer men karpers vanght van on-
ghelooflijcke groote ,jae van drie voet; van fmaeck
ende foetigheyt foo aenghenaem, datfe den prijs heb¬
ben boven alle andere, in wat landen die oock mogen
zijn. Als in dit meyr ghevifcht wordt, 't welck ghe-
meynlijeken alle drie jaer placht te ghefchieden, kan
het aen den Hertogh van Lothringhen opbrenghen,fefthien duyfent guldens.

Daer zijn oock fout-mijnen, daer 't alder fiibtijlfte Som*fout, beft Imakende , ende witter dan fneeuw voort
komt, die 's jaers aen den Hertogh hondert duyfent
guldens können op-brenghen.

Defe Provincie is rontfom met feer hooghe berghen Beruhen.omgheven , welcke in overvloet van allerhande Meta¬
len, de Pyreneifche berghen feer wijdt overtreffen; in-
londerheydt zijn de filver-mijnen aldaer feer vrucht-
baer , uyt welcke dit Hertoghdom een groot ghewin
treckt. De bergh Vogefus, brenght oock voort in het
Leberthal puyr filver, doch niet veel.

Oock heeft dit landt veel ende groote boffchagien, Bojfckn.
als het Warnewald,de S.Benoift,Le bois de Mortaigne,
Dofeyne, Bois de Mondon , le Banbois , le bois de la
Voyge, de Heyde, ende andere meer.

De hooft-ftadt van Lothringen is Nancejum, ofte Nancy.
Nancy, die hoewel fy niet feer groot is, foo is fy doch
aen een feer genoechlijcke,effene ende bequame plaet¬
fe gheleghen, vierkant, verciert met een feer treffelijck
paleys der Hertogen van Lothringen.Voorbydefe ftadt
loopt de riviere Murte , die drie mylen boven het Kå-
fteel Condei in den Mofel vliet. Petrus Divasus ende an¬
dere zijn van opinie, dat Nancejum, Ptolomsei Naßon,
ende AntoniniNaßum is, Hellende 't felve op den wegh
van Burocortoro nae Divodurum ; doch die wat nauwer opdefe reyfe wil letten,fal lichtelijcken bevinden,dat An-
tonini Naßum niet gheleghen is op die plaetfe daer nu
Nancy light,alfoo dat, Naßum niet zijn kan, 'tgene men
nu Nancy noemt, maer wel dat dorp, 't welck twaelf
mijlen van daer gheleghen is, niet wijt van de Male , in
de Provincie van Bar le Duc , ende nu ghemeynlijcken
Nas ende Nafienfis gheheeten, als blijekt in een oude
fteen daer ontrent uytghegraven. dat Naßum eertijdts
een groote ftadt gheweeft is, kanmen noch ghenoech
(peuren uyt de oude vervallene muren; ghelijck fulcks
oock Clemens Trekeus Mofellanus, by Ortelium ghe¬
tuyght.

Naeft Nancy volght S.Nicolaes, ghelegen twee my- S.Nicolaes.len van Nancy , aen de riviere Murta, op een effen en
vruchtbare plaetfe. Defe ftadt is metter tijdt, door de
frequentie der vreemdelingen, alfoo vermeerdert ende
aenghewaflèn, datmen die nu voor gheen dorp, maer
wel voor eene van de meeft bewoontfte fteden van

gantfeh Lothringen mach reeckenen , foo die met mu¬
ren befloten ware; want fy niet alleen excelleert in
fchoone huyfen, ftraten, ende menichte der inwoon-
deren, maer oock fonderlinghe aen koop-handel,ende
alderhande handt-wereken, door de miflen ofte marc-

ten, die daer ghefonden worden.
Een myle van Nancy is gheleghen de ftadt Fruart, Frum.

ende drie mijlen daer van Ormes,ennoch watvorder
Bayon ende Luneville,vier mylen daer van light Pont å
Mouflön, vermaert door fijne Academie, ende Gerbe-

viller,
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viller, vijfmylen Charnies, ende fes Chaftenoy, Mor- den: Endeis dit gantfeh van fteen ghemaeckt, ftaeii-
hanges, ende Vaucouieur , de gheboort-plaetfe van de op een pedeftal van twee-en-twintigh voet, ende
leanne la pucelle, ende noch wat verder Maxen foubs fcherpt offpitft fich allengskens om hoogh,tot op vier*
Brefle, op feven mylen is ghelegen Dómpaire,Deneu- entfeventigh voeten,aen allen lijden met fchoone beel-
vre, Hodon Chafteau, acht mylen Ramberville, Raon, dewereken feer konfteiijck uyt-ghehouwen: boven op
Bellemont, Neuf-Chafteau, Mugftat, Marchain-Ville, de fpits fietmen noch eenigh overblyffel van een Arent,
neghen mijlen Efpinal, Bruyeres, Darney,op thien Or- * met uyt-gheftreckte vleughelen, fittende op een kloot;
mont, Walderfing, Beaureins, op derthien Vaigny, op ende het fchijnt dat hy een deckfel vóór fijn borft ghe-
veerthien l'Eftraye. hadt heeft. Te Nancy,in de kereke van S.Ioris,placht-

Graeflijckr De fteden die den tijtel van Graeflijckheden hebben, men te fien het graft van Carel de Stoute, Hertoghe
heden. 7jjn Vaudemont, s mylen van Nancy; Chaligny,aen de van Burgundien,die den 5- Ianuarii, in het jaer 1377, van

rechter fijde van de Mofel, een halve myle van Nancy; de Switfers ende Lothringers verllaghen wierde, wiens
Amance,feven mylen van Mets nae 't zuyden,op Latijn ghebeente door bevel van Keyfer Carel de V, in 't jaer
Almentia geheeten, eertijts de Cantzlerije van Lothrin- iqo in O&ober , van Boifot, Heraut van 't gulden
gen; Richecourt, niet wijt van het meyr la Garde Lac, Vlies, naer Lutzenburgh ghebracht wiert, van daer het
uyt welcke vliet een waterken, dat tuflchen S.Nicolaes uyt laft van de Coninginne Maria van Hongarieri,
ende Rofieres in de Murte loopt; Remiremont, is ghe- voorts naer Brugge ghevoert is. In de felve kereke van
legen aen de llincker fijde van de Mofel, die aldaer een S. Ioris zijn oock de begraefniflèn ettelijcker Herto-
eylandt maeckt in het zuydelijckfte ghedeelte van ghen van Lothringen, doch fonder op-fchrift, ghelijck
Lothringen ; Aimonius ftelt alhier Rumaricum Caßel- oock noch in andere kereken. De laetfte Hertoghen,
km, ende by Reginonem Ieeftmen (doch vitieus) Au- ligghen meeft begraven in S. Francifcus kerek : daer-
romarici, in plaetfe van Romarici ; in 't duytfche men oock fiet het feer treffelijcke graf van Renatus,
wort het gheheeten. Niet wijt van daer die over Hertogh Carel van Burgundien ghetrium-
ïegghen de dalen van 1'Eftraye ende Vagny; La Motte, pheert heeft: Aldaer ligghen oock begraven Hertogh
is ghelegen aen een waterken, welck ftracks daernaer Anthoni, ende fijn fone Francoys, ende Hertogh Cä-
in de Mafe valt : Daer ontrent is oock hetghebiet, relsghemael, Claudia Valefia, dochter van Henricde
't welck men noemt, le Sanótoy; de Rij cx-Graeflickhe- II Coninck van Vranckrijck. Het wapen-huys te
den van Salm, Kirchingen, ende Blanckenbergh. De Nancy is van ghefchut ende alderhande wapenen leer
ftadt Blanckenberg, van de Francoyfen Blancmont ge- welverfien. Van S. Stephans kereke in deftadtMetz*
heeten, is niet groot, doch fchoon ende playfierigh; fchrijft Divasus in defer manieren : De kereke van Sint
aldaer fietmen noch een oudt kafteel, feer ruym ende Steven (defer ftadts Patroon)is foodanigh een gebouw,
magnifijck, by het welcke van de Hertoch een nieuw als wy op onfe geheele reyfe niet ghefien hebben, zijn-
ende treffelijck Paleys ghebouwt is. De inwoonders de feer uytmuntend, ende ('t welck men anders felden
aldaer beneerftighen haer feer des acker-bouws. fiet) voltoyt; Men feydt dat aldaer een crucifix met

Baronnije. Aen de rechter fijde van de Seille , drie mijlen onge- Chrifti beeldt daer aen hanghende , van hout foude
veerlijck van Metz, zuydwaerts aen,leydt de Baronnije gheweeft zijn , dat gheheelijcken metgoude platen
van Nomeny. overtrocken was: wy faghen aldaer een vat van Por-

Heerlijcka De Heerlij ckheden in Lotraine, zijn; Marfäl, aen phyr-fteen , root van koleur, feer ruym ende wij t, overheden. de flinc^er ßjde van Seille, niet wijt van het Lin* de thien voet lanck, in't welcke men het wywater be~
der-meyr, in't welcke het Eylandt met de ftadt Tec- waert. In defe ftadt zijn meer andere fchoone kerc-
hemful gheleghen is als oock S. Bellemont, ende Re- hen, ende in de voor-fteden zijn oock feer treffelijcke
mere-Ville, drie mijlen van Nancy; Rambert-Ville, gheweeft; als onder anderen, de kereke van S. Arnul-
aen de rechter fijde van de Mortaigne,niet wijt van die phus ; daer in de begraeffeniffen waren van Keyfer Lu-
fonteyne , alwaer het bofch van Mortaigne begint, dovicus Pius Auguftus, van fijn foon Carel, endeeeni-
Rofieres aen de Murta , by Sint Nicolaes, twee mij- ger dochteren van Coninck Pipin: Alle 't welcke door
len van Nancy; Homburg leydt een groote mij le van denoorlogh foo verwoeft is, datter op defe teghen-
Sarbruck, aen een waterken, 't welck voorts daer naer woordighe tijdt niet het gheringhfte van defe voorfte-
fich met de Sar vermenght; De ftadt Mariemont, die den overigh is, ende fietmen daer nu anders niet, behal-
van de bergh, daer op fy gelegen is, den naem draeght, ven de muren, als velden.
leydt van het Linder meyr ontrent een myle , naer het Toul is een biflchoplijcke ftadt, in 't latijn Tullum
zuyden. Sandacourt tuflchen Vaudemont en la Mothe, ghenoemt,is geleghen aen de Moefeï, haer hooftkerek
in 't landt van Sän&oy. is ghefticht ter eeren S. Steven: Sy heeft gehadt 79 bif-

Gebouwen. ßy het dorp S.Nicolaes, twee mijlen van Nancy,aen fchoppen, wäer van de eerfte is gheweeft Manfuetus,lml
de Murta, is een geweldige hooghe ende groote kerc- S.Manfu, ghefonden van den Apoftel S.Peter; de
ke,van binnen feer helder ende klaer,doch niet oudt:de laetften Carel van Lorraine.
pijlaren , daer mede fy onderftut is, zijn foo ranck dun De ftadt diemen hedenfdaeghs Verdun noemt, wort
ende hoogh, dattet bykans onmoghelij ck fchijnt, datfe van de Latijnfche Scribenten Virdunum ende Verdunum
fulck een gheweldigh werek fouden können draghen: gheheeten, ende van Antoninus Verodunum; in Notitia ,
dele kereke heeft twee torens, aen een Van de welcke, Rrovinciarum>Cii)itas Verdunenfium-> 1 Evefche de Verdun, kerdué»
boven op de fpitlè , ftaet een obelifcus, met eylof rond- FEcr zijn gheweeft 91 biflehoppen, waer van de eer-
om uytghehouwen, met defe inferiptie: Ac was S. Sanótinus oft S.Sant, Difcipel van den H. Di-

c "T" a XT t* TT uTDmn onyfius. De laetfte is Francois van Lorraine, Dom-
deecken van Ceulen, aen wien het felfde , met con-

Sijnde dit de devyfe van Carel Cardinael van Lothrin- fent van Paus Gregorius de XV, getranlporteert is van
ghen, die biflehop was van Metz, aen wien oock de- fijn broeder Carel van Lorreyne , die Religieus der
fe kercke, als haren Prior, toebehoorde. By het dorp Societeyt Iefu gheworden is.
Waflerbilch, alwaer de Sar, fich met de Mofel ver- De fteden Metz, Toul, ende Verdun, zijn oock met
menght,ftaet een andere ohelifem, Igel ghenoemt: op den tijtel ende digniteyt van Graeflijckheydt verciert;
een verheven plaetfe; een voortreffelijck werek ende En zijn zederthet jaer 1 ƒ 52 , onder de kroon Vranck-
monument der eerweerdigher oudtheydt , dienfghe- rij ck gheweeft, ghelijck oock nu de Coningh het Her¬
lij eken aen defe fijde van de Alpes niet te vinden is, toghdbm Lorraine inghenomen heeft,
en daer over fich de Italianen felfs verwonderen fou-

Vranckrijck. S ' Het
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Het Ghebiedt

DER STADT METZ.

Etz was eertijdts een ftadt van cen,om het befit van de felve ftadt. als oock hoe Key«
Gallia Belgica daer nae iffe onder fer Erederick, Metz een van de vier hooftfteden des
'tRijck gekomen, fo Celtes ghe- Rijcx ghemaeckt heeft, ende waerom fy nu niet daer
tuyght. Antoninus noemt hare onderis: En hoe de de borgerije de ftadt van den bif-
volckeren Ortetenfes, Marcellinus fchop met groote gelt ghekoft hebben: En mede over
cMediomatrices. Rudolphus Agri- flaen de fware belegeringe van den Hertogh van Lor¬
cola , heetfe in fijn brieven, een reyne, ten tijde van Coninck Carel de V11, door wiens
vermaerde ftadt van Lorreynen, hulpe fy ten laetften in haer vryheydt gheftelt is.
fterck van natueren. Strabo, Pli- Die van Metz zijn eerft tot 't Chriften gheloove be-

nius,ende Cselar,noemenfe Mediomatricum&zn ftadt van keert, door den H. Clement, niet de Paus fucceflèur
Vrancrijck:Ptolomeus Divtdurum.Ma.xlizn.us meynt dat- van Sint Pieter, maer den Oom van die Paus, als veel
fe een van de Belgifche oft Trierfche fteden is. Dat hiftorien ghetuygen, welckevan S. Pieter in Vranck-
fommige meynen dat de hooftftadtMetz den naem Me~ rijck ghefonden ; om 't gheloof onfes Salichmakers
diomatrices heeft, om datfo ghelegen is midden tufichen Chrifti te prediken,de afgoderije uyt heel Lothringen,
Toul,Verdun,en Trier,beftaet meer in opinie als reden, ende de palen van Metz verdreven, veel kercken ter
Andere fegghen datfe van eenen Romeyn Metio defen eeren Godts daer ghefticht, ende als hy eerfte bif*
naem heeft , de welcke de felve vermeerdt, verfterckt, fchop van Metz gheworden was , de kercke van Sint
met mueren en graften omringht heeft, nae dat Iulius Steven ghebouwt heeft, welcke nu de hooft-kerck der
Cxfar de felve ftadt verwonnen hadde: maer defe opi- ftadt is , ende alleen onghefchent ghebleven van den
nie is teghen Ptolomams, die van Mediomatrices fpreken- brandt der Hunnen. Van defen S. Clement, tot Hen-
de , ftelt Divodurum haer principaelfte ftadt, waer uyt riek de Borbon incluys, natuerlijcke foon van Coninck
blijekt, dat langh naer de tijden van Casfar defe kor- Henrick de 1111, fijnder gheweeft 86 biffchoppen. Eértijts
te naem Metis, dat is Metz, opghekomen is. Het is fe- De ftadt Metz, eertij ts een Rij cks-ftadt, met Toul, onder't
ker uyt verfcheyden Hiftorien, dat in alle de tijdt als Verdun,ende andere,heeft Coninck Henric de ï I, van Rijck.
de Romeynen daer regeerden, de naem Metis onbe- Vranckrijck in fijn ghewelt ghebracht ; fy was in vori- jsfu onder
kent is gheweeft, ende geen ander bekent als Medioma- gen tijden de ftoel des Coninckrijcx van Lothringhen: Vrancrijck.
trices, wiens landt groot was; want fy befaten al 'tghene Petrus Divaeus befchrijft de felvighe, feer aerdigh, in
dat in Gallia ^Außrafia lach, waer van Metis oft Metz fijn voyagie, met defe woorden: De ftadt Metz is ghe- -
de hooftftadt was: Want ghemerekt het gouvernement leghen in een ruym effen pleyn, welcke van de Mofel
van't Coninckrijck Vranckrijck ghedeylt was inOo- doorgaens met waterleydinghen bevochtight wordt,
fterrijck, Wefterrijck, enSoiflon; ende Trier in groote een deel der felverop de fiincker fijdeneffens de muren
fwarigheydt en ellende vervallen lach, foo is Metis of henen loopende , een ghedeelte daer van oock door d@
Metz, de hooft-ftadt van Oofterrijck ghemaeckt, ghe- ftadt fich verfpreydende , tot groot gherief der bor-
lijck Parijs van Wefterrijck.Nu ist een van de grootfte, gers : loopende alfo ghefepareert tot beneden de ftadt*
rijekfte ,fterckfte, en voornaemfte fteden van Gallia neemtfe met haer een ander water, Seille ghenoemt,

Gekgent- Belgica. Sy is met fchoone huyfen, publike gebouwen, welcke op de rechte fijde voorby de ftadt loopt, ende
■heyt. en heerlij cke kercken verciert: Doch is haere glants vereenight fich alfoo wederom. Alfmen aenfehout de

feer vermindert door de Iware belegeringe van Keyfer ghelegentheyt defer ftadt, moetmen bekennen, dat die
Karei de V, want de borghers hebben doen afbreken leer vermaeckelijcken fchijnt, want alhoewel het ront-
de dichtbeboude voorfteden, en de huyfen ontrent de om der ftadt feer vlack ende effen is, foo verheft ly
ftadt, op datter de vyandt niet foude logeren, als mede fich doch allengfkens in de hoochte,alfoo datmen daer
de fchoone kerek van S.Clement, ende Abdie van Sint in fbnderlingen fpeuren kan de wetenfehap der ouden
Arnoudt, ontrent de wallen, om datfe gheen belet fou- van fteden te bouwen. Eermen aen de groote kercke
den wefen in't befchermen der ftadt. Op welcke tij t de komt, moetmen veel trappen opklimmen ; ende de
Hertogh van Guife, die hier Gouverneur was, hem niet marckt,aldernaeft daer aen ghelegen, is op het hoogh«
min Godtvruchtelij ck als mannelijck heeft ghequeten: fte van de ftadt, van de welcke men, aen allen fijden
Want hy de lichamen van Coninc Lodewijck de Godt- nae de ftadts-muren toe,altoos af-dalen moet,liggende
vruchtige, fone van Karei de Groote , ende fijne gema- maer aen een ghedeelt der ftadt een fteyl heuvelken,
linne Coninginne Hildegard ; Aleida Drogo , Aertz- alwaermen twee gheplaveyde ftraten alfo gedifponeert
biffchop van Metz, ende natuerlijcke foon van Karei fiet, dat de eene fchijnt over de ghevels van de huyfen
voorfchreven; Vitron van Hertogh van Lorreyne,Ama- van den anderen te loopen.
lard Aertzbiffchop van Trier en Cancellier van Carel Niet wijdt van Metz, by het dorp lovy, in de Mofel, Antiqui-

. de Groote,gebracht heeft in de kercke der Dominica- vintmen noch oude overblyffelen van een waterley- ten,
nen oft Predickheeren, met een Conincklij cke pracht, dingh,- te weten, eenighe boghen van witte fteen, ghe-
vergefelfchapt met veel groote Heeren. Hy heeft de houwen op de maniere als backfteen, waer vanmen
ftadt oock foo kloeck befchermt, dat Keyfer Karei de oock eenighe teghen over aen den oever van de rivie-
belegeringe heeft moeten verlaten. Men feyt oock dat- re fiet;de hooghte daer van,ontrent den kant van de ri¬
ter door de pefte en bittere koude, van die winter veel viere, is tfeftigh voet, waer uyt lichtelijck te fpeuren
van de beleggers gheftorvenzijn, foo datmen in 't leger is, hoe groot ende gheweldigh dit gheheele werek,
loldaten doodt ghevonden heeft, met hout gheladen ende hoe hoogh de boghen in het water felfs moeten
om te branden, op ftocken leunende, aen boomen ru- zijn gheweeft.
ftende,ende andere fatloenen, de levende ghelijck, om Onder het Hof ofte Rechtbanck van Mets, ghe-
de haeftigheyt des doots. Om kort te zijn,falick voor- hooren de drie bifdommen, Metz, Toni,ende Verdun,
bygaendeongeinackenenfwarigheden, die de borge- flående alledrie in't Gheeftelijcke onder den Keur-
rije van Metz gheleden heeft, van de Franfche ende vorft van Trier als Aertsbiflchop.
Duytfche, oock de klachten van verfcheyden Prin»

B O V R G V N D I E

Naem. ^ E naem van Bourgogne, komt
van de Bugundiers , Duytfche
volckeren, uyt de Wenden ghe-
fproten,die alfo ghenoemt wier¬
den nae de Burghen ofte fterek-
tenjdefe van de Allemannen ver¬
dreven uyt hare woon-plaetfen,
daer nudePaltz is,hebben by
de regheeringhe van Theodo-

fius, fone van Arcadius, de Sequanen ende iEduen uyt
de hare verdreven, ende fich alfoo meefter ghemaeckt
met de Nuifonen, (van welcke Tacitus oockmentie
maeckt) van dit ghedeelte van out Galliern Petras San-
dto lulianus is van gevoelen, dat Burgundien den naem
heeft van een feker plaetfe in't ghebiedt van Långres,
die ghemeynlijcken Burg-ogne ghenoemt wordt.

Köninck: Eertijdts was Burgundien een Koninckrijck: ende
rijck.• ontrent hetjaer onfes Heeren 1034 *s het in twee ghe-

deelten,namelijck ineen Hertoghdom ende Graefe
Ghedeelt. fchap onderfcheyden: van welcken het Hertoghdom,

gheleghen in't weiten, het Neder ende Könincks Bur-
» gundien; het Graeffchap, in't ooften het Hooghe ende

Keyfêrlij cke Burgundien ghenoemt wierdem

Het Hertoghdom
BVRGVN DIEN.

Grenfen. T T Et Hertoghdom paelt in 't ooften aen Savoyen
jL JL ende het Graeffchap van Burgundien, de Sao¬

ne loopende tuffchen beyden; in het zuyden met
het Lyonnois ; in het weiten met het Nivernois ende
Bourbonnois, en in't noorden met Champagnien.

Vracht- Dit gantfche landt is over al vlack ende effen, in
haerhejt, vruchtbaerheydt aen koorn ende wijn, gheen landen

yets toe-ghevende.
Regering. Richard Grave van Autun, een dapper heldt ende

wel gheoeffent krijghs-man, wierdt van Odo Köninck
van Vranckrijck totHertogh gheftelt van gantfeh Bur¬
gundien op defe fijde van de Saone, ende heeft het 3 2
jaer gheregheert, ende aen fijnen fone Rudolph naer-
ghelaten, die daernaer oock tot Köninck van Vranck¬
rijck ghekoren wierdt, latende tot naezaet in dit Her¬
toghdom fijnen broeder Hugo de fivarte. Defen heeft
gheiuccedeert Odo fijn broeder ofte loon, (want bey-
derley opinien vintmen in de Hiftorien) wien gevolght
is fijn broeder Henrick, die ibnder kinderen aflyvigh
wordende, heeft het aen Robert Köninck van Vranck¬
rijck,by Teftament fomen feydt,naeghelaten. Hem is
in de regheeringhe ghevolght fijn fone Robert, endedien wederom Hugo fijn foons fone,naer hem volghde
Otho, Hugo 11, Hugo III, ende fijn fone Odo ; wien
ghevolght hebben Odo III, Hugo IV, Robert III,
Hugo V,Eudo,ende Philips;dien, fonder kinderen fter-
vende,is ghevolght Ioannes Köninck van Vranckrijck;welcken wederom ghefuccedeert is fijn fone Philips deStoute, van fijn vader met dit Hertoghdom begif-
tight 5 Philippo is ghevolght fijn fone loan, met toena¬
me de Onvertfaegde; ende na defen wederom fijn fone
Philips de Goede. Naer defen Philips is ghevolght fijnfone Carel, die om verfcheyden oorloghen die hy ghe-
voert heeft, den toename van Bellator,dat is Strijdbaer
verkreegh; naer wiens overlyden Ludovick de XI Kö¬ninck van Vranckrijck, dit gheheele landt aen fichtrock, en fodert is het onder de Croon ghebleven.Dyjon. De Hooft-ftadt defos Hertoghdoms is Divis, van

• Gregorius Turonenfis Diviomm, ende van de inwoon-
Vranckrijck.

ders Dyjon ghenoemt; fommighe meynen dat de Key¬
fer Aurelianus die heeft doen bouwen , doch andere
prefumeeren dat hy die veeleer ghereftaureert ende
vergroot heefemen meynt datfe defen naem heeft van
de Divis ofte Goden , dien defe inwoonders feer ghe™
eert hebben: dit is de fchoonfte ftadt van gantfeh Bour-
goignien , gheleghen op een feer ghenoechlijck
pleyn, tufichen de twee rivieren, Sufon ende l'Oufche,
welcke beyde neffen de ftads mueren loopen, waer van
de Sufon dickwils met overloopen, de ftadt groote
fchade doet 3 doch de rOufche loopt feer fedich, ende
verliet de ftad niet alleen met viftchen, maer oock met

allerley ander nootdrnft, 't welck daer langhs afende
aenghevoert wordt. De mueren defer ftadt fijn feer
hoogh opghetrocken tot een rechtmatighe defenfie,
ende van nieuws met fchoone toorns ende bolwerc«
ken verfien. Aldaer is de opperfte Vyer-fchare ofte
Parlement, van waer, als uyt den boefem ofte fchoot,
des landts Rechten ghehaelt worden. De ghene die
tot een Meyer defer ftadt ghekoren wordt, is gedwon-
ghen, al waert oock teghen fijnen danck, niet fo wel de
eere als den lalt ende befwaerniffe daer van aen te ne¬

men , ende moet derhalven in de kercke van onfe L«
Vrouwe een eedt doen ende fweeren (den Procureur
des Könincks hem daer in voorgaende) dat hy den
Köninck fal ghe trouw fij n, ende de rechten, vryheden,
ende privilegiën der ftadt, teghens yeder een, jae oock
teghens den Köninck felfs, fo het de noodt vereyfcht,
handt-haven. Op de naeftgheleghene berghen defer
ftadt waflen feer treflijeke wijnen*

De Biflchoplijcke fteden defes landts fijn Autun Aman
ende Chalon, beyde van weghen hare outheydt feer
beroemt. Auguficdunum oft Autun, ghelijckmen die
hedenfdaechs noemt, heeft defen naem van Augufto
Odtaviano, die defe ftadt, gheruineert lijnde in de oor-
loghe die Caffar in Gallien ghevoert heeft, weder ghe¬
reftaureert heeft, die willen fegghen, datfe defen naem
foude hebben van Auge, Apollinis vrouwe, fchijnen
fabelkens te vertellen. Defe ftadt is eertijdts groot
gheweeft, doch heeft feer veel van haer oude heer-
lij ckheydt verloren: hier fietmen noch de ruinen van
een Theatrum ofte Tonneel, als oock van water-ley-
dinghen, pilaren,ende Piramiden, en worden noch alle
daghe veel oude medalien, ende andere antiquiteyten
daer ghevonden ende uytghegraven; fy is oock ten
huydighen daghe met kercken , ende ghemeyne ghe-
bouwen wel verciert, lijnde ghelegen aen den voet des
berghs, diemen ghemeynlijck Möns de Cinis noemt,
aen de riviere Arrou.

Van wien de ftadt Cahallinum ofte Cahallionum lEduo- chalon,
rum, ghemeynlijcken Chalon fur Saone, ghebout ly,
isonfeker: Syis gheleghen aen de rechter fijde van
de Saone in een vruchtbare landouwe * en van foer
ghefonde locht; van weghen de riviere Saone is fy feen
bequaem tot den koophandel, derhalven ly oock van
Csefar was uytghekoren tot een proviant-ftad voor fijn
legher. Guntrannus heeft eertijdts hier fijn Köninck-
lij cke refidentie ghehadt. Lotharius fone van Ludo-
vicus Pius Auguftus, heeftfe doen afbranden, alfo dat¬
ter nauwelijcks eenighe voet-ftappen van overbleven;
doch om de bequaemheydt van fituatie, daer nae we¬
der opghebout, is nu ter tijdt een rij cke koop-ftadt.

Halfwegh tufichen Chalon ende Mafcon , leydt het Tornas-
ftedeken Tornus, van Spartiano ende Antonino Tinur-
tium ghenoemt, aen een feer ghenoeghelijeken ende
vruchtbaren oort, lijnde rontfom met de Saone om¬

ringht , de heuvelen ende berghskens daer ontrent
brenghen feer koftelijcken wijn voort.
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HEt Graeffchap van Burgnndien ofte Hoogh-Bur- Naem.gundien, wordt van de Frangoyfen Tranche Comtê

B O V R G V N D ï E N-,

•CiijfeL Ciiyfcllum , onder het Conincklijcke ghebiet ghe- treyen daer ontrent, liggen defe Graeffchappen Dijon, Graef-hoorende, en van Ammiano (als Paradinus fchrijft) Se- Auftun, Tonnerre, Chalon fur Saone, Mafcon, S. Mar-^f^w*
cufmm geheeten, is gheleghen aen den voet des berghs tin, Nevers , Långres, Auxerre, S. Iangou, Charolois,
lura, ende hoe-welfy hier ende daer feer vervallen is, Chargni of Chagnfi Monliet ofte Montit, Auxone,Ro»
foo fietmen nochtans hare fonderlinghe outheydt. In't gemont, Muffy,Breftemont, Sees,Mombys, Senegnon,ooften daer van ligghen feerhooghe berghen, ende Gilly, Valenion, Tirecourt, Chevignfi Aine-villeJsfpLfteets loopende rivierkens en beecxkens, van klaer rey oft Epiryen,Brafey oft Braffe,Rochefort,Aincourt
ende foet water, van welcke een feer ghefonde fontey- ofAgincourt, Viteau, Arley, Ragny, Chaligny, Mom-
ne (uyt een gheweldighe fteenrotfe, ende Duych-fteen mårtin, Langey, Beauchamp, Couches. De Bifdom- Bifdom-
ontfpringhende) in de ftadt gheleydt is door houte ca- men van Autun, Mafcon ende Chalon, en Långres; ge- men*nålen :op de weft-fijde, fpreytfich devlackte uyt in hooren onder den Aerdtz—biftchop van Lyon. De ri— Rivieren,
een feer ruyme breedte. vieren.defes Hertoghdoms fijn de Suzon, 1'Oufche, deBeaulne. Ongheveerlijcken drie mijlen van Chalon, naer 't Saone, Ionne, de Loire, de Allier, ende andere,
noorden, leydt Belna ofBeaulne , aen het waterken, 't
welcke van de inwoonders Bour-foize ghenoemt 1S3 fom¬
mighe meynen dat dit Casfaris ende Strabonis Bibracle Het Graeflchap
foude fijn 3 andere fijn van ander ghevoelen. Defe ftad
leydt aen een moerasachtighen oort, ende, als Paradi- B V R GVNDIE
nus fchrijft, kan fich door het meerken by de ftadt ge-
leghen, in dier voeghen befchermen, dat de vyandt al-
len acces benomë kan worden^ is daer boven oock met
ftercke mueren ende bolwercken feer wel verfien. De
landouwe rondfom defe ftadt is feer goet ende vet, de gheheeten, 't welck fo veel te fegghen is, als Li-
wijn-ftocken fo edel ende koftefdatmen bykans de ge- her Comitam, ofte 't Vrye Graejffchap 5 want defe pro-heele wereldt door, van den wijn van Beaulne weet te vincie, ghehoorende onder haren Grave , van alle tri-

Cifler- fegghen. Hier ontrent leydt het Cloofter Ciftercium, buyten ende fchattinghen vry is3 fijnde een Keyferlijck
cr-enfer kloo- het hooft der Ciftercienfer Monicken , in een feer Rijcks-leen, onder de proteétie van die van Bern inPer- dickachtighen bofch,van Hertogh Odo ghefticht. Dit Switzerlandt.

Cloofter heeft onder fich i Bo o ander Monicken Cloo- De palen fijn, in 't noorden Lothringen en Hoogh- Grenfen.fters, ende bykans oock foo veel Nonnen Cloofters duytfchlandt, in 't weiten het Hertoghdom van Bur-
vande felfde Orden. gundien, de Switfers lluyten de ooft-fij de , ende de Sa-

Semur, Semurium ofte Semur,is een fraey ftedeken,ghe- voyaertsdezuydt-fijde.Delenghtedaervanis90mij-en andere leghen in het midden van het landt van Auxois. len, de breedte 6p.fteden. Half wegh tulfchen Dijon ende Beaulne, leydt Nuy- Dit landt is boven maten vruchtbaer, ende wel ver- Vrucht-
thonium ofte Nuys 3 hier worden feer goe.de rappieren fien met allerhande lijf-tocht,vruchtbare ackers,kofte- baerheyt.
gemaeckt. De ftad diemen nu ter tijdt Avolon noemt, lijcke wijnen, ende treffelijcke weyden voor het vee,
wordt van Antonino Aballon gheheeten , alwaermen grooten overvloedt van tarwe, rogghe, garfte, haver,
den 16 Legioen ftelt ; datmen hedenfdaeghs Saulieu boonen , heerfe, ende dierghelijcke meer 3 vrucht-
heet, wordt van Antonino Sidolucum ghenoemt,Hellen- bare boomen ontbreken hier oock niet. In het midden
de aldaer het 18 Legioen. Ende 't ghene men nu Fla- van dit land vintmen koftele ende edele wijn-berghen,
vigny noemt, gheleghen in't ooften, anderhalf mij le derhalven men oock by die van Arbois en Vandanois
van Semur, meyntmen dat eertijdts Flavia Rdduorum feergroote wijn-vaten vindt. Ontrent de woonftede
foude gheheeten hebben.Daer fijn meer andere fteden der ouder Coninghen van Burgundien , welcke plaet- Bergh-ende burghten , die ick 0111 kortsheydts wille voorby fe nu ter tijdt van de inwoonders Chambrette au Roy ghe- wercken.
gae, als Aufone, hebbende een Cafteel, ende lijnde als heeten wordt, graeftmen veel gyps uyt de aerde,lijnde
een lleutel defes Hertoghdoms in het ooften, voorby een materie, den kalck bykans ghelij ck i aldaer, en on-
wekkers mueren de Saone loopt. Nojers, Ravieres, trent Dole , wordt oock uytghegraven witte Mar-
Leigne, Monbard,Chaftillon, S. Seigne, Seloigne, Cre- mor, 't welck de Griecken Alabaflrites noemen 5 ende
vaut, Viteau, Verdun, Arnay, Seure, Tonnere, van An- noch een andere foorte, lijnde Iwart, met purpur vlec-
tonino Tronoderum ghenoemt. Onder het Hertogh- ken belprenght,welcke tot fepulturen vangroote Vor-dom Bourgondien worden noch drie andere Bilfchop- ften ende Heeren gebruyckt wordt.Men liet daer ghe¬lij cke fteden gherekent,als Nevers,Auxerre ende Maf- dierten van verlcheyde foorten, infonderheydt een
con. Nevers, is neffens de caerte van dat Hertoghdom groote menichte van vee, ende worden de hacque-befchreven, fullen het der halven hier voorby gaen. neyen van Granvelle, als oock de genereufe honden

Auxerre. Auxerre, van Ammiano Antijjßdorum , ende van An- van die quartieren, feer gheprefen.
tonino Antißßodorum ghenoemt, die oock aldaer ftelt Van de oude Graven van dit Bourgundien,uyt Key- Graven.het 22 Legioen. Het ghebiedt ontrent defe ftadt word ferlij cke , ende Konincklijcke Franfche ftamme ghé-gheheeten le Rays dAuxerrois-, waer van daen oock komt lproten, vindtmen veel befchreven 5 de eerfte die den
leer treffelij eken wijn, ghenaemt ViniAuxerre. tijtel eens Pfaltz-Grave, ende oock eens Hertoghs van

Mafcon. De ftadt diemen hedenfdaeghs Mafcon noemt,word Bourgundien gehebruyekt heeft, was Eudo, naer wien
van Casfar Matifcona , in de Reys-tafel Matifco: in het fuccedeerde Philips fijns lbons lone,de welcke fterven-
boeck der provinciën,ende van Antoninus, Matifeonenfe de fonder eenighe gheboorte nae te laten, heeft lohan
Caßrum, Hellende aldaer het 1 o Legioen. In een fekere Köninck van Vranckrijck het Hertoghdom van Bour-oude ghefeghelde brief, als Philippus Bugnonius ghe- gundien ghegeven aen fijn foon Philips de ftoute, doch
noteert heeft, in de befchryvinghe ende hiftorie defer verkreegh Margarita, Philippi fiifters dochter , het
ftadt, wordt fy Maßico gheheeten, ende Machon Villa Graeffchap van Bourgundien 3 delen volghde in de re-
van Paulus Diaconus in de Longobardlè Hiftorien^van gheeringhe haer loon Ludovicus Malanus, naer wien
Gregorius van Tours en andere Matijfana: Wat aengaet fuccedeerde fijn dochter Margareta Malana, ghetroutde ghelegentheydt,hanteringe, en vele andere dingen, lijnde met Philips de ftoute, Hertogh van Bourgun-daer in kernt defe ftadt met Challon feer wel over een, dien; naer welcken ghevolght fijn, fijn fone Iohannes,
ligghende uyt-geftreckt langhs de Saone, over welcke met toename de onvertfaeghde5 Philips de goede, Ca-
een rechte langhe en fchoone brugghe leydt. rel de ftrijdtbare, ende Maria, ghetrout met Maximi-

In 't Hertoghdom Bourgundien, als oock in de con- liaen van Ooftenrijck,Philips van Ooftenrijck.de Key»
fer

BOVRGVNDIEN.
fer C arel de V, Philips de 11 Köninck van Spangien, §oyfen noemen die de DouXjfy ontfprihght uyt de
ende Philips de 111,ende nu Philips de 1111,oock Ko- bergh Iura,een weynich boven het feer gheneuchlijcke
ninghen van Spangien. dorp Mota, welcke bynae voor een ftadt foude können

Delime. Om beft Recht te pïeghen,is dit Graeffchap in gherekent worden 5 neemt haren loop van't zuyden na
drie Voochdyen ofte Bailjoufehappen afghedeylt, het noorden door het Pontier meer,met veele bochten
als hooghe, laghe, ende die van Dole; lijnde de recht- voorby Pontarlun, Mortau , Vafrey, tot S. Hippolyto
banckvande hooghe te Vefoul, de tweede dat is van toe 5 van daer draeyt fy haer weder nae't zuyden^
het laeghe te Polichny, ende de derde te Dole. by het dorp Chaftelet, ende loopt door Befan$on,

Dole. Dole is de Hooft-ftadt van 't gheheele Graeffchap, makende by Dole een eylandt: eyntlijeken, naer veel
endede cierlijckfteende voortreffelijckfte van alle de kromten ende ommeweghen, vermenght fyhaer by
andere fteden, gheleghen aen de riviere Doux, die fich Verdun met de Saone, met fich lleypende veel andere
aldaer in twee armen verdeylt, heeft oock een fterek rivierkens. De riviere Loignon ghehoort oock ghe-
Cafteel. Sommighe meynen dat fy foude fijn Ptolomaei heel tot dit hoogh Burgundien 5 de Dain , ontfpringht
Didattion urbs Sequanorum: aldaer en ghebreeckt niet dat uyt een inwijck des rouwen berghs Syrodo, waer on-
yets foude können ftrecken tot de heerlijckheydt van trent een groot ende heerlijck dorp leydt.
een ftadt, hebbende eenen grooten ruymen vierkanten Wat de policie defes landts betreft, ftaet te no- Mcë.
marekt, doch weynich langher als breedte aen de weft- teren, dat foo menichmael men aldaer de landtdaghen
fij de is een fchoon Raedt-huys met de gevanckenilfen; uyt fchrij ft, dat als dan de drie Standen by een komen,
de kereke van onfe L. Vrouwe , als de voornaemfte, is ende worden de felvighe, in name des Graven befchre-
een fchoon ende verwonderens waerdigh werek. ven, van den Prince van Orangien, als Heer van Noze-

Befanfon. Daer fijn noch meer fteden , als onder anderen Ve- reth ende Arlay. Defe drie Standen fijn de Edelen,
fintium,ghemeynlij eken Befanden gheheeten, ghehoo- Gheeftlij cke, ende de fteden.
rende tot het Keyferrijck,eertijdts chryfopolis genaemtj De Graven van het hooghe deel defes lands, fijn die Hooghe-
legghende aen een feer vruchtbaren ende bequamen vanMontbelliart,Roche ende Varax,Montrivel,Tha-^£^'
plaets, ende wordt door de riviere Alduafdabis, dat is lamey ende Vaulgrenans, Vergey, Rey, Liftenois. len'
de Doux, ghedeylt,ende oock meeftendeels daer mede De Abten, die van Croilfant, Charité, Bitaine, Cor- Geeftelijcke.
omringht ende beiloten,behalven dat deel dat fich nae neul, Tulley, Clarfont, Luxeul, Bellevauix , Grace-
Doleftreckt. Dieu , Charleu , ende die aux Trois Roix. De

Noferoy. Nozerethum ofte Nozeroy, eertijdts NuciUum gehee- Prieurs, van Vauclufe, Lantenans, Cufance, Marteret,
tender oorfake van de noten die aldaer wielfen,is daer- lufïèy, Port fur Saone, Montreul aen de Saone, S. Mar-
naer van Louys de Chalon, weder gekomen lijnde van cel. De Canonicken fijn,die van Calemoftier,ende an~
fijn Ierufalemfche tocht, met mueren omcingelt, ende dere van andere plaetfen.
Nazareth ghenoemt; hier is een Cafteel, het welcke, De fteden fijn GrayjVelbul, Montboilbn,Iulïey Pal- Steden.
om dat het met loot bedeckt is, het loode Cafteel ma, Port fur Saone, Cromary, Mont luftin, ende Faul-
ghenoemt wordt. cogney. Vyt den Heeren ftandt, fijn die van Montmo- Beeren.

Salm. Salina ofte Salins, is een feer groote ftadt, de ghe- rot ende S. Loup, S. Martin, Taulens, Villeneufve,
heele wereldt door vermaert, aifoo ghenoemt van we- Rupt, Montgevelle , Chaftillon ende Belvoye, Con-
gen de fout-fonteynen,daer fout uyt ghemaeckt word, flandey,Monbaillon, Vellefon, Dicei, Ygny, ende Che-
dat feer wit is, ende groote winfte den inwoonders op- mylly, d'Oifelet, Cicon, Trafves, Rainconnieres, Co-
brenght,vermits het in alle de naebuerighe landen ver- ftebrune, Sombernom, Valle-fault, Bermont, d'Avil-
voert wordt. De vordere befchrijvinghe der anderer ley, Mugny, Vereur, Touraize , Citeyj Provanchieres,
fteden laten wy beruften, om dat het niet al te langh Grandmont, Ville Chevrelous, Voyfey, Dampierre,
foude vallen. Frotey, Beutal, Matey, Noironde, Tromarey, Mille-

Meeren. Dit Graeffchap heeft oock veel groote en wonder- fay, Malleroncoürt, Myon, Bennenge, Vellerot le Boz,
bare meeren, onder welcken het geringhfte niet is,dat- Clerc , Betoncourt, Mortaillotte, d'Amondäns, ende
men ab Voraginibus, dat is, nae de grondeloofe diepten de Fraifne,Chavirey, Montot, Mont S. Legier, Cuvry,
noemt , lijnde een wonderlijck werek der natuere: Montereul, Sorans ende Lambry,ende noch veel meer
want boven op het water groeyt een Hijck ofte leem- andere.
achticheydt, welcke eyntlij eken foo hardt wordt, dat- De Graven des Neder-deels, fijn die van RufFey en Neder-
men anders niet en meent ofhet ware eenigh drooch S. Aulbin. De Baron van Chevreaulx. deels Ede-
landt, over het welcke men te voet kan gaen,doch niet De Abten fijn, die van S. Eugendi, Baume, Balerne, kn.
met waghens ofte peerden daer over ryden j by nevel- Mont S. Marie, Mont-Benoift, Éeillen, Raufieres. De Geeßeüjcke.
achtigh ofte reghenachtigh weder , laet fich het water Prieurs,Mainnaul,Vauclule,Bonlieu,Mente,Lonllefaul-
niet fien, dan alleen, als de locht helder ende klaer be- nier, Arbois, Mote, Syrodi, Vallus Polichny, Mortam
gint te worden, want dan fijpt ende dringht het water De Canoniken fijn, die van S. Mauritius, S. Anatolius,
door de gaten,ende hollicheden defes llijcks, ende ver- ende van S. Michiel, alle van Salins 3 die van Arboife,
meerdert fich in korten tijdt aifoo i dat het 't gantfche Polichny ende van Nozereth, ende van andere fteden
plaeyn van Colombana bevochtight. Tulfchen No- ende plaetlen.
zereth ende Riparia is noch een ander meer, in Bon- De fteden fijn, Salins , Arbois , Polichny, Pontarlu, Steden.
valli,'t welck feer vifchrijck is,inlbnderheyd aen fiioec- Nozeret,Chaftel Chalon,Monmorot, Orgelet,
ken ende baerfen: fommighe feggen dat het alle feven De Heeren fijn , die van Coulongnia ende Andeleft, Heeren.
jaer, eenighe weken verdwijnt ende fchuylt, ende fich Courlaou ende le Pin, S. Amour, Argento, l'Aubelpin,
daernaer wederom verheft ende vertoont,'t welck feer Poupet, S. Sorlin , Darnam ende Tramelay, Borfia,
miraculeus is ende bykans onghelooflijck fchijnt. Het Crelfia, Fitigny, Chamberia,Montena,Vecles, Rolait,
zuyder deel van dit Graeffchap , is oock vol meeren, Marigna, Beaufort, Nalèy, l'Aigle, Courbolon, Ver¬
als het kleyne Maleteux , ende het groote Narlay, on- tamboz, Largilla, Moiron i'Eftoille, Chalnet, Arefche
ghelooflijcke diep 3 Vernoy, de twee Camblici, Fro- Coges, Bar, ende Ioulfeaul, d'Augea, Moyre, Charrin,
geay, Ronchault, ende meer andere. Charlin , Chaumes, Breterieres, Fontenay , Cognya,

Rivieren. De rivieren defes landts fijn, de Doux, Loignon, Chaulx, Montuet, Vadans, Villette^les Arbois, Aigle-
Dain,Lupus ofte Louve^de Doux ghehoort gheheelijc- pierre, Chaftelvillain , S. Iufian, Defcrilles, Verges ,
ken tot dit Graeffchap, ende wordt van Ptolomeo Lu- Chay, Champaigne, Beaulchemin, Villeneufve lés Or-
bis, ende van Csefar A/duabü gheheeten , nae giflingh gelet, Chaftres, de Gouverneur van 't Cafteel de Ioulx
van Fulvius Vrfinus^ in fommighe exemplaren leeftmen ofte des berghs Iura, Vincelle, Vifmeaulx, ende meer
Alduafdubü ende AlduafdqUs, doch feer vitieus: de Fran- andere.

Vranckrijck, V Onder
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B O V R G V N D I E N.
III deels Onder de jurifdidie van Dole fijn, de Heeren van gundifcheHuys is opghericht 5 onder fich begrijpende

Edelen. Givrey3Longepierre ende Rahon,Glervaux. De Äbten de voornaemfte Nederlandtfche Vorften ende Hee-
Geeftelijcke. van Billon,S.Vincent,S- Paul van Befan§on,d'Acey. De ren, als den Hertogh van Burgundien s de Heeren van

Prieors van Loye, Laval, Damparis, louhe Monterot, Berghen ende Waelheym a den Grave van Egmondt,
Mote fupra Altam Petram, Faye ende Moftier in Secu- ende Yflelfteyn * den Grave van Hoorne, den Grave
fia i De Canonicken fijn die van Dole ende Belangen, van Naflouwen in Breda 3 ende den Grave van Ber»
ende meer andere op andere plaetfen. ghem

Steden. De fteden fijn Dole, Quingey, Omans, Loya, Ro-
jHeeren, chefort, Vercelle. De Heeren van Vauldrey, Rainnes, Graeffchap

Rye, Montfort, Mont-Richard, Fertans, Maillot, Ber-
xnont, Cleron, Vercliamps, Doflans, Port, Chafteau, O tt Ä ]) A I A T ^
Roiilault, dAbbans ende Marchault, Reculot, Chan-
trans, Mont-gros-pain, Mutigney , Chafley, Parefley,
Choifey, S. Ilie, Faye, Parrel,Chemin, Rabus,Champ- T tEc Graeffchap Gharolois leydt tufifchen de ri-Chmhh
divers ende Railomnieres,Rainchecourt,Paintre,Mon- I § vieren de Loire ende de Saone. In 't noorden
trambart, Salans, Goufians, Chavirey, Ancier, ende grenft het aen 't Hertoghdom Bourgimdien,in't
andere. weiten aen Bourbonnois, en Foreft in 't zuyden aen

Hier uyt kanmen ghenoegh fien,wat een groot getal Beaujolois,en Lyonnois,in 't ooften aen die van Breflè.
Adelijckeghellachten onder dit Graeffchap begrepen Het heeft delen naem van de ftadt Charolies. Het
fijn: behalven die fijnder noch vier familien,diemen wil fchynt dat hier eertijdts, ghewoont hebben de volcke-
feggen dat van de Koninghen gelproten, ofte met fwa- ren,die Casfar ende Livius Ambarres noemen. De oud-
gherfchap verwant fijn ; als het gheïlacht van Vienne, fte foon des Hertoghs van Burgundien voert den tytel
51 welck men het Edele noemt; van Vergy, het ftrenge; van dit Graeffchap, in 't leven van fijn Vader,welck wy
van Chalon, het Rijcke, welcke oock eertijdts Princen bevinden in Hertogh Carel de Stoute, dien de Neder-
van Orangien waren; en van Neuf-Chaftel, welck van landtfe en Franfe Hiftorien, altijdt noemen Grave van
weghen de veelheydt der Leenen feer beroemt is. Charlois, fo langhe fijn vader Philips de Goede leefde.

Tarlement Alle de appellen van defe driejurifdiótien, ofte Bail- Het felve is oock onderhouden in Keyfer Carel de V,
te Dole. joufchappen, ghehocren onder het Hof, ofte hooghfte in het leven van fijn vader Philips. Daer is groot

Parlement van Dole. ghefchil gheweeft, tuftchen den Köninck van Spanjen
Aertsbif- Van de Gheeftelijcke ftandt , daer is de Aerts- Philips de 11, en Henrick de 11 Köninck van Vranck-

fchop te Biffchop van Belangen het opperfte hooft, fijnde oock rij ck,wien van beyde dit Graeffchap toequam, tot dat-
Beßwfon. een Rij cks-vorft, hebbende onder fijne jurifai&ie drie ter op 't Cafteel van Camerijck , een vafte vrede ghe-

Biftchoppen, als die van Bafel in Duytfchlandt ende maeckt is, ende Ifabella de dochter van Köninck Hen-
Switzerlandt, die van Laufanne, ende Beilay, in Sa- riek voorfchreven, met de felfde Philips ghetrout is,
voyen. Defe Aerts-Bilfchop, als oock de ftadt Be- naerde bloedighe en langhdurighe oorloghen, wan-
fancon fijn Rijcks-leden, ghehoorende onder den vijf- neer Köninck Henrick die dit Graeffchap befat, 't fel-

Rijcksßadt. den Creytz; ende is Befangon een vrye Rijcks-ftadt, ve den Köninck van Spanjen overghelevert heeft. Van
eertijdts de grootfte ftadt van de Provincie van de Se- welcke tijdt, als oockTe voren,iflër appel gheweeft van
quanen, alwaer de ftadt-houder fijne refidentie hadde, borgerhj cke faken, aen den hooghen Raedt van Dole>

De thiende Circkel ofte Creytz van 't Rijck, wordt waer van gheen appel is;fo dat de Köninck van Vranck«
gheheeten de Burgundifche, om dat hy van het Bur- rijck leen-Heer van Charlois is»

LACVS LEMANV

ofte de

EN EVER MEER
Naem,

Sdvoysn.

Lucht.

Acus Lemanus,oft de Meer wan

Geneve,fyoelt aen de frontie-
ren van 't Hertoghdom Sa-
zoyen, 5t Graeffchap Bour-
gundien,de Republijcke der
Switzers, en ?t Bifdom Vale-
na.Rontfom de Meer in defe

kaert, ftaen ghetekent de namen der Landen,
Vooghdijen,Baronnien, Heerlijckheden. We¬
gen, Revieren, Bergen, Steden, Dorpen ende
Cafteelen.

Savoyen wordt bewoont van de volckeréh
Cis-Alpinis, die oock frans fpreken, welcke van
Julio Cadare, in het begin fyner Commenta-
rien, Allobroges, na den Fraofchen Coninck Al¬
lobrox (welcke leefde in 5t jaer na de fcheppin-
ge der werelt 2433) zijn gheheeten, ende daer
naer Bagaude, fo Fauchet getuyght ,• eyndelijc-
ken oock Sabaudi^op het franfeh Savoyfïens; en
opSavoyfchjSavoyarden. Dit landt is, zedert
den jare Chrifti 1126, van Graven gheregeert,
ende van 't jaer 1420 tot nu toe van Her togen.
Men wil oock feggen, dat het éerft langen tijt
van een legioen moorders ende ftraet-fchen-
ders bewoont is geweeft,doch zijn dé wegen al-
daer feer veyligh als 't vrede is.

Over de locht klaghen de inwoonders da-
ghelijcx , hoe-wel de Meer ofte de Rhofne
daer nimmermeer toevriefen ,• gelijck oock de
hitte daer noyt foo groot is als in Daulphiné,
noch de koude als in Nederlant, daer de wate¬

rbek- ren bevriefen.Het geheele landt is vruchtbaer,
Uerheyt. ende licht om te bouwen: want daer grooten

overvloédt is van druyven, erten, knollen,kool,
wieken, meloenen, loock,boonen, ende linfen,
als oock van gerfte, hoy ende haver, en andere
diergelijcke meer: oock vintmen daer gemeyii-
lijcken defe fruyten, noten, appelen, verfchey-
den foorten van peeren, foete ende fuyre kerf-
fen, witte ende fwarte moerbefien, kaftanien,
ende amandelen, maer niet veel vygen. Daer is
oock een genoechlijcke verfcheydentheytvan
alderhande gedierten,vifch, ende vogelen.

De SwitzerfcheWandali, die Laufanne,ënde
andere by-ghelegene plaetfen bewoonen,hoo-
ré onder 't gebiet van de Regeerders van Bern,
uyt wiens naem de Vooghden alhier vijf jaren
met groote autoriteyt in de regeringe blijven.
Nae 't uytwijfen der oude chronijcken, heeft
in?t jaer 2790 na de fcheppinge der werelt,Ar-
pentinus Herculis hopman, de fondamenten
der ftadt Loufanna gheleydt, van wien gheko-
men is haer oude naem Carpentras, welcke ver¬
andert isin't jaeronfès Heeren ^p3;Ontrentde

VranckrijcL

tijden van Martinus Biffchop van Laufannènv
als de ftadt op den naeft-ghelegen bergh ghe-
transfereert Wierde.

De ftad Nevedunu,eertijts Benevis genoemt, Mok:
is voor de aenkomfte van Iulius Csefar verde-
ftrueert, ende daer naer ten tijde van Flavius
Vefpafianus nae een van fijne Capiteynen,
Nyon geheeten,gereftaureert. Coflonex is an¬
no 442 geboutj ende Aubonein 't jaer 456, en-
navolgende jaren.

De ridderlijcke vrye Rijcx-ftadt Geneva, in Geneve.
de welcke men witte en fwarte wel bekende
ende gheprobeerde munte flaet, is, als fbm-
mighe giffen, eerftmaels GeneVra ghenoemt^
om datfe gheleghen is op een berghfken,
daer veel genever-bezién Waffen, welcke daer
ghebout is van Lemannus, een vader der Alle-
manniers ofte Duytfchen, neve van Priamus,
ende Paridis fbne, in ?t jaer naer de fcheppinge
der werelt 2994.Daernae is fy Aurelia genoemt*
na den Keyfer Aurelianus, om dat hy de felve
gereftaureert heeft, wantfe te voren by de re-
geringe Heliogabali t'eenemael verbfant was.
Van Iulio C^efäre, ofte van den Latijnfehen, is
fy Geneva geheeten, ende van de Poeten en No-
tarifTenG^mw; van de Duytfchen @ettff>ende
van de Franfchen Geneve.

Caftellum Morgiarum is in't jaer 113 J van Key-
fer Lothariüs gefondeert. Aquianum ofte Evian,ä
van Peter,broeder ende ftadthouder van Ame-
dxus Grave van Savoyen,anno 1237.

De Meer ofte Lac van Geneve, ftreckt zich Grootïe
in de lenghte aen de Switferfche zijde 16 mij- des Mme,
len, aen de Savoyfche 12,ende 4 in de breete,
heeft ten minften 16 havens. Wt de haven van

Morges ende Rotul ofte Rolle, worden dage-
lijcx veel koftele wijnen te Geneve ghebracht:
als oock uyt de have Promontoy ofte Pormen-
toh en Neronis, gemeynlijck Nerny genaemt,
een groote quantiteyt hout ende kolen,

De Rhofne die in de Meer va Geneve loopt, Äjfe
kan niet bevaren worde, van fijnoorfpronck af
tot in het meyr toe,noch oock van de Switfer¬
fche brugge gelegen aen de voor-ftadt van Ge¬
neven , tot aen de naefte ftadt Sefifel, feven mij¬
len van defe ftadt. De felve reviere verlieft zich
op een feker plaets vijfmijlen van Geneve, eij
loopt een ftuck weeghs onder 'tgheberghte*

De bergh lurajjus is fo hoogh,dat des felvige BeYlkIu)
inwoonders van de Duytfchen daerom eertij ts
Longimami zijn geheeten; uyt wekkers hoogh-
ten ofte fpitfen men befeheydentlijck zien kan
de kereken van Geneve ende Bafel,hoewel dat
fy vier ofvijfdagh-reyfen van malkanderë lig-

urtt.
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G i N Ë V
-ven; inïgelijckë fietmen daer oock, niet fonder
verwonderinge, Petrampertufam, oft den door¬
houwen fteen, welcken Sebaftianus Munfterus
in fijn Colmographie befehrijftjen oock Caflellu
PuelU ofte Virginisy\an ï. Caelar gebout; de ftad
S. Claude>welcke dickwils befocht wordt uyt de¬
votie van de kreupelen,die daer komen van al¬
le gheweften ende verre plaetfen ,• des fomers
de Iheeu-fonteyne y noch een natuerlicken put,
breedt als een Theatrum, hoogh als een middel¬
bare kercke,duyfter als een hol, ende fteets vol
fbeeu ende ys,ofte mogelickenvan kriftal.Niet
wijt va de Genever-meer op de Switefifche zij¬
de,fietmen 't geberghte, 'twelck oock midden

'Andere *n fomermet fneeu bedeckt is. Eenmijle
hergen. van Geneve is een feker bergh,op welcke fom-

mige niet fonder fchrick klimmen, met bylon-
dere enghe ende ontallijcke trappen,meer van
de natuere,als door menfchë arbeyt gemaeckt:
eenighe die op 71 hooghfte geklommen waren,
ende in het diepfte nederwaerts fagë, zijn door
vreefo ghedwongen weder te keeren. Ontrent
de ftadt Aquila,naer Valefia toe,is eenen ande¬
ren bergh,van wiens wonderbaerlijcke kracht,
men de Hiftorie lefen mach,in het Boeck ghe-
noemt, Wonderbaerlijcke ende gbedencfovaerdighe ghe-
fchiedenijjen <van onfen tijdt, in 71 capittel van de
aerdtbevinghen. De bergh van S.Sergius is de
vruchtbaerfte van alle de andere van Chablais,
die niet als hout ende ftruycken voortbrengen,
doch zijn op de vlackten der bergen oock wey-
den, daer de koeyen, die daer fomers op gaen,
overvloedigh melck geven. De bergh Muflrua-
cenfis,is fo uytnemende fohrickelijcken fteyi en-
de hoogh, dat jaerlijcx veel menfchen ende
paerden van den folvigen af-ftorten ende ver-
gaen. Waer de berghen van Evian gewortelt
zijn, kan men van wegen de diepte des meers,
uyt de welcke lyfehijnen voort te komen, niet
Weten.

Bojjbhen. Het grootfte deel der boffchen defos landts,
brenght kaftanien voort, eyckelen, endefoer
goedt koop hout tot brant, wagens ende ploe-

„, ghen te maecken.In dit ghewefte zijn fohoone
Gevouwen. • r i i t r i •

kercken,inlonderheyt een te Lolanna,van bin¬
nen met Iwart marmor overtrocken, ghelijck
oock te Geneve een feer oudekercke is, wiens
toren met bliek ghedeckt, foo menighmael
van de donder en blixem gheflaghen is,dat het
looden kruys gantfeh verlmolten, ende de to¬
ren lager geworden is, die ten tyden van Caro-
lus Magnus noch heel was. Te Vivay is oock
een fohoone kerck,buyten de ftadt tuffchen de
wijn-bergen: ende die te Morges,voor luttel
jaren verciert. Te Geneve is oock een wees-
huys eh ziecken-hüys, die beyde onder 7t gaft-
huys begrepen zijn, alwaer een Leeraer is, die
de krancke trooft, ende de jeught onderrecht,
niet een eyghen Medicus ende Apoteker. Op
het raet ofte ftadthuys van Geneve, daer da¬
gelijcx iy verftandige ende vrome Raets-hee-
ren van wegen 7t gemeene befte by een komen,

E R M E E R.
ende daer de boecken ende ftätuyten,in pexke-
ment ghefchreven, bewaert worden, waecken
alle nacht de borgers. Aen d'eene zyde van de
poorte,is de vyerfchare ofte recht-bancke,feer
magnifijek. By 7t ftadthuys ftaet het Arcinael,
amonitie ofte ruft-huys, wel verfien. Hier zijn
oock veel hooghe bolwercken, met grofghe-
fehut. Eertijdts zijn in dit landt veelkafteelen
geweeft,van welcke een & Catharina gheheeten,
(alwaer alle 'tghefehut ende krijghs-prepara-
tienanno 1590 geftelt waren tot de belegerin¬
gevan Geneve) in't jaer ons Heeren idoi van
Coninck Henrick de IV, ingenomen ende ge-
rafeert wierde. Het andere, \ welcke,recht te¬

gen over 7tvoorfeyde,van die van Geneve ghe-
bout was, is oock gheruineert in tyde van vre¬
de , om d'onkoften te mijden. Het derde, ghe-
meynlijcken Ripaille geheeten, wierde in 't jaer
1 y 89 van die van Geneve,door hulpe der Fran-
^oyfen verovert, ende gedemanteleert,'gelijck
oock het vierde, te Verfoy. Te Geneve zijn
eenighe fraye ende konftighe torens , onder
welcke de Meefler~toren> de ftadt aen de fijde van
het lac ende Savoyen befchermt y den toren
van't eylant, ofte Casfars toren, ftaet in't prin¬
cipaelfte deel van't eylandt, tot defenfie der
bruggen, eertijts den Switferen toehoorende,
ende, gelijck men wil feggen, van Cadar ghe-
bout.

De ftatuten ende wetten der republijcke en- Begerin-
de 'tcollegie van Geneve , zijn door een ghe-
druckt boeck ghenoechfaem bekent, In defe
ftadt is oock een merckelijck ghetal van edele
gheflachten. Hier hebben oock veel gheleerde Cclccr^
mannen ghewoont, die van wegen hare fchrif-
ten, de gantfehe werelt door vermaert zijn,als
Petrus Viretus, Guilielmus Farellus, Ioannes
Calvinus, Antonius Sadeel, Petrus Cevalerius,
Nicolaus Colladonus,Cornelius Bertramus,Al-
berius,Alizetus,Sequierius,endeBucanus,welc¬
ke alle te Geneve, Lofimna, Morges, ende te
Aubone, Profefloren ende Predikanten ghe-
weeft zijn: welcke gevolghtzijn Theodorus
Beza, Simon Goulart, Antonius Fajus, Ioan¬
nes Lamotius, alle Predikanten: IacobusLe-
ótius, Raetsheer te Geneven ,• Ioannes Deoda-
tus,Profeftörin de Theologie endeHebreeu-
fehe lpraecke. Ilaacus Calaubonus en Calparus
Laurentius Profefloren in de Grieckfehe tale.
Te Geneven is oock een fraeyepublijcke Bi- Bibimhe*
bliotheque, met veel treflelijckeghefehrevene ^ue'
boecken verfien: De Bibliotheque te Loulan-
ne, is oock wel geftoffeert met Outvaderen en-
de alderley treffelicke Theologifche boecken.

De borgers zijn feer courtoys ende beleeft, Inwoon*
doen ende bewijfen groote eere ende vriendt-^7*^4
fchap aen den vremdelingen. De principale
handel ende comercie defer Republijcke , be-
ftaet in groote Iware forellen oftruyten, vette
Capoenen, goede kaefen,gout-draet, ende zij¬
den,diefe in andere landen fenden.

Het Landt van

B R E S S E.

Et landt van Brefle wordt in Middélantfehe zee met veel uytganghen: Å-
'tweft befloten met de re- polloniüs in 71 boeck der Argonauten, fehrijft
vier Saone, tuflchen de ftadt van feven y Diodorus vijf -y Arthemidorus by
Lyon en Mont-Bellay, in 5t Strabo drie ,• Plinius oock drie 5 Polybius twee,
noorden met Burgundien, foo Strabo ghetuyght. Nu ter tijdt tellender sPeuß
in ?t ooft met de Genever de inwoonders vijf ofte meer, én/noemen
meer, en 't Graeffehap Ge- Gras Neüf, Gras d'Orgon, Gras Paulet, Gras

neve,in ?t zuyden met Lyonnois en Daulphiné. Grand,Gras d'Enfer, Gras de Paffon, welck van
Oude in- Sommighe meynen dat hier eertijdts de oude Plinius Maffaleoticum genoemt wort,om datfe

tmnderen. gegufiens ghewoont hebben,welck Paulus Me- ontrent Maflilien leyt. Pomponius Mela feyt in Bcßry
rula, in 't 2 6 cap. van 7t 3 boeck des z deels van fijft 2 boeck: De Rhofhe ontlpringht niet ver- vinge vm
VranckrijckjWederleyt, daer hy feyt,dat die re van defonteynen vande Donau en Rhijn,-MeU*
van Lyonnois de felfde zijn met de oude Segu- daernae als hy in het Lac Leman komt, wordt
fiens, volghende hier in de authoriteyt van Io- fijn ftereke ftroom wat gheftut, en loopendé
fephus Scaliger, die aldus fehrijft: Lion is in midden daer door,komter foo groot uyt als hy
Segufien,ghelijck het ander is in Convenes aen daer in quam. Daernae een tijdt langh na den
deGaronne.Dielgelijck is het heele landt van wellen loopende, deylt Vranckrijck, Voorts
Foreft begrepen in Segufien, ende daer is noch naer't zuyden draeyende,en vermeerdert met
een oud t opfehrift in de ftadt Furs, daer mentie vele revieren,ftort fich in zee tuffchen de Vol-
ghemaeckt wordt van de marekt van Segufen. een en Cavaren. Ammianus Marcellinus be- VdnAm
Want die van Foreft hebben haren naem van fehrijft hem klaerder in fijn 1 y boeck met defe ^rcelli"
Foro, dat is, een marekt, als oock de ftadt Furs. woorden: De Rhofhe komt uyt de Paeninfche
Villanovanus feydt, dat de Segufiens die van Alpen met overvloedighe wateren derfontey-
Breffe zijn: P. Sanjulianus, die van Foreft: Or- nen, (de inwoonders toonender ghemeynlijck
telius, die van Lyonnois, die nochtans in de drie) en met ftereken ftroom loopende nae de
kaerte van Savoyen, Bourg in Brefle de wonin- vladen, deckt met fijn water de ftranden,endé
ge der Segufiens noemt: Philibertus Pignonius valt in de Genever meer,Lac Leman genoemt,
meynt, dat die van Brixie en Baugey de Segu- en dien doorwandelende mengt hem met geed
fiens zijn. Pinetus en Vigenereus Hellen Pais de andere wateren , maer aen beyde de zyderl
Brejfe en Breffantz: Scudus in dat deel van Sa- fechtvloeyende , de wateren van ?t Lac fehey-
voyen,daer nu ter tijt Bourg in Brefle gelegen dende, ende eenen uytganck (deckende, baenf
is. Dit lant wort in 't well van de Saone, en in ?t met een Ihellen ftroom fijnen wegh: van waer
ooft en 't zuydt van de Rhofhe gantfeh beflo- hy fonder eenigh verlies loopt midden door de
ten , daerom lullen wy defe twee voorname re- moraffchen, en nae dat hy voorby Savoyen ed
vieren hier wat breeder befchryven. Burgundien lij nen cours ghenomen heeft, laet

Rhone. De Rhofne is een revier by de Latijnfehe en Lyon aen de rechte, en Vienne aen de llincke
Grieckfehe fchryvers wel bekent, en Rhodanus fij de 3 ende vervolghende fijn loop, ontfanghf
geheeten. Plinius fehrijft datfe den naem heeft de Saone,die uyt Duytllant vloeyt. Hier begint
van Rhoda een oude colonie van die van Rho- Vranckrijck, (want Narbonne en Province
den, gheleghen aen defe reviere. S.Hierony- waren eertijdts buyten de oude limiten van
mus,fchryv ende op den briefaen de Galaten, Vranckrijck) van daer rekent men de weghen
en Iprekende van Lyons,feyt: De ftadt van de niet met duyfent paffen, maer met mijlen: ab
Rhofhe is ghebout door die van Rhoden,waer waer de Rhofne verrijekt met inloopende re-
van de reviere Rholhe haren naem heeft. Sy vieren en beeexkens, met groote fehepen die
neemt haren oorlpronck niet verre van de fon- teghen onweer meughen, bevaren wordt: en-

Oorfpronc. teynen van de Donau,Rhijn,Po, en andere,in't de eyndende tuffchen de valleyen die de natuer
geberghte boven Briga, en valt in de Genever hem gheftelt heeft, valt met een wijden uyt-
meer ontrent het dorp Neuf-ville, en loopt ganck in de Franfche zee, ontrent achtien mij¬
door de felve thien mylen langh, houdende len van Arles. Dus verre Ammianus.In de Rhofo
fijn coleur,welck onderlcheyden is van't meer; ne loopen de revieren 1 Arve, Saone, Yfeie,
daernaer verlatende het felve meer by de ftadt Drune,Durance, en andere y aen de 1 echte zij-
Geneve, loont met ftereken ftroom door die de^Jardonne,en andere. ^\fan fijn oorlpronck
ftadt teghens zuyden naer Brefle , ende daer- tot de Genever meer, kan hy niet bevaren wor-
naer voorby Lyon, Avignon, Arles, en an- den,noch \ an de brugh v an de Switfers, tot de
dere plaetfen, ten laetften ftortfe fich in de ftadtSeifleL

Vranckrijck. Y rc^
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B R E
Sdom-o De reviere Saone oft Sone,bewatert het länt

en bepaelt het felve in ?t wert. By de oude
fchrijvers worctie Araris ghenoemt: Ammia-
nus fcyt in fijm j boeck, Araris geheeten Sau-
cona, miflchien beter Saonna: waer uyt men
merckt, dat de naem Saone ouder is als men

Oorfpow. meyn^ty ontlpringht niet verre van de fontey-
nen van de Male en Moefcl, ende is niet min¬
der als de Rholhe eerlè in haer loopt, welck by
Lyon ghefchiet :

Excipit hinc Narbo, qua littoraplana remordens
Mitis Arar Rbodanas molliter intrat aquas.

Sy loopt fco ftil, dat men nauwelijck fien kan,
waerlè haren wegh neemt.Waer van Silius in
fijn ij boeck fchrijft:

QuorumJerpitArarper rura pigerrimus und<e.
Sy wort oock Araris by de Latiniften genoemt,
als blijckt uyt het veers:

Quos Rhodanus nvelox, Araris quos tardiorambit.
Loop. Sy begint in Burgundien ontrent de grent-

zen vanLorreynen,en loopt nae de ftadt Ver¬
dun, daernaer voorby Tournus en Mafcon, en
van hier voorby Thoyfey, Belle-ville, Ville-
Franche,en andere plaetfcn, tot datlè middenEjnde. «foor Lyon vloeyende haer met de Rhofiie
menght. Brefle heeft niet alleen de revieren
Saone en Rhofiie, daerlè mede bepaelt wordt,
maer oock andere die midden daer door loo-
pen,ghelijck de Relouze, die nae 't weft loopt,
en haer met de Saone vermenght, naer datlè
Pont de Vaux ghepaflèert is. Niet verre van
Mafcon veriameien met de Saone de drie re-

vierkens oft beecxkens, Renon,Yrance,Veyle,
en by de ftadt Thoeifey de reviere Challarine.
De Dain valt in de Rholhe,tegen over de ftadt
Auton,en doorwandelt heelBreflè.

Hooftfiadt De hooftftadt van ?t gheheele landt is Bourg
Zonrg. jn Breffe,allb genoemt,om die te onderfchey-

den van Bourg de Ponce Leoncien, ghemeyn-
lijck gheheetenyBourgfur mer, daer de Tille in de
Garonne loopt. Defe ftadt is tamelijck groot,
rijck,ende wel bewoont: ontrent de lelve is een
kerck, vermaert door de begraefnilfe der Her¬
toghen van Savoyen.Sy leyt in een moras,maer
vruchtbare plaetlè, in't ooft light deberghl^-
ra allengskens neder lackende, ende met goede
wijngaerden beplant.

S S Ë.
Dit landt heeft noch andere fteden, als Pont Anmde Vaux, S. Iulien, Pont de Villiers,Montalier, fteden.

Trevoulx, Loye, S. Rambert, en andere. De
principaelfte Graeffchappen in haer ghelegenzijn Varaz,Montreveil, Pont de Vaux,Balgey.Vlric Grave van Bafgey en Heer van Brefle Remringe.hadde maer een dochter Sibylle, eenighe erf- * *ghenaem van dele landen, welcke troude met
Amadeus de nii,envni Grave van Savoyen,
en brocht te houwelijck ?t Graeffchap Balgey
en heel Brefle. Tenlaetften in'tjaer 1601 is
gantfch Brefle ghekomen aen de kroon van Onder
Vranckrijck,als31 eerft met de wapenen gewon- Vunc^Jc-
nen was van Coninck Henrick de un, en daer-
nae van denHertogh van Savoyen overghele-
vert voor het Marcgraeffchap van Saluzze. Opdat blijcke wat plaetfcn de Hertogh van Sa¬
voyen dekroone van Vranckrijckingheruymtheeft,lal ick hier de conditiën Hellen. Het be-
lpreck (lèydt Thuanus)is loodanich gheweeft,dat de heele ftreeck landts aen dele zijde vande Rhofiie van Geneven af, aen 51 ConinckrijckVranckrijck voortaen fal hooren met de re¬
vier , met volle recht van hooghe jurildiótie:alleen fal de Hertogh van Savoyen behoudenfekere dorpen, met de brugh Crefin, die tufIchen de Clulures en brugh Arbie leydt, om de
bequaemheydt van de wegh in Savoyen, opconditie dat hy in de lèlve ftreeck gheen tol lal
moghen letten, oft eenighe Ichanle maecken.
Het kafteel Bourg lal den Coninck ghelevertworden,met al het ghefchut en amonitie. Over
de Rholhe lullen den Coninck ghelevert wor¬den Seiflel, Daire, Chauflie, Arlepont, Chave,ende Chaftelet, met alle haer recht en depen¬dentiën. Daerenboven de Pr#vofté van Gex,
met alle haer ghebiedt en vol recht, ghelijckde Hertoghen van Savoyen het lèlve voor de¬
len ghebruyckt en beleten hebben.

De hitte is hier lbo groot niet als in Daulphi- zucht»né,oft de koude ghelijck in Nederlant,daer de
revieren toevrielèn. Het lant is goet en vrucht-
baer, principael van druyven, tarwe, erten, ra- y^Xydlpen,kooien,boonen,gerft,hoy,haver,en ande¬
re vruchten.In 't ooft leyt het oude GraeffchapGeneve,lbo ghenaemt na de ftadt Geneve,daer
van een bylbndere kaerte en befchrij vinge is9

*

Het Prinllchap,
ofte,

DE SOVVERAINITEYT

D O M B E S,
Elb Heerlijcheydt leyt bin- cobins oft Predickheeren, wiens cloofter eer-
nen de palen van het landt tijdts een paleys was, ghebout van Coninck
Brefle, wiens grenfcn in het S.Louys , ende is, in'tjaer ijóz ende 1 jó/,ooft fijn de revieren Dain ghedeftrueert met alle de publijcke ghebou-
en Relouze, in 't zuyden de wen der ftadt, van de ghereformeerde. Meri
Rholhe,ende in 't wellen de fcyt dat hier eerft van de Chriftenen gheviertSaone, die daerom loopen. is de Sondach, ghelijckmen fien kan uyt hetDe limiten beginnen een weynich boven placaet van Gontrand Coninck van Orleans,Thoyflee, aen den kant ofte oever van de Sao- welck in 't lynode aldaer ghehouden ghepu-ne y van daer ftreckenfe nae S. Trevier, voort bliceert,oft vercondight is.Eertijdts was't eendoor de dorpen S. Cyre, la Chapelle, S. Geor- Graeffchap, wekken titel Coninck Lodewijckge, leBouchouz enNizier daer keerende na de negende ghecoft van lan en fijn huyfvrouden noorden,comenfc dicht voorby Bourg,de Graven van Mafcon. De hiftorie van Guiliamhooftftadt van Brefle, van waerfc recht nae Grave van Mafcon, kan de leler by andere vin-pt zuyden gaen, tot datlè het dorp Cram be- den, en gheloven daer van dat hem goet-lluyten 5 van hier reyckenlè tot Montelier, en dunckt. Men fcyt dat hy van een onbekendewederkeerende nemen haren wegh met ver- uyt een banquet wech gevoert is, om dat hyfcheide bochten nae de Saone. Haer meefte met de Religieufcn van het cloofter Cluniaqlenghte is neghen mijlen,ende haer breete by- qualijck gheleeft hadde,

nae lbo groot, langhs den oever van de Saone, In 't zuyden,niet verre van Trevouls,fietmentuflchen Thoyflee ende het dorpGeney. Be- de groote,heerlijcke,beroemde,en rijcke ftadthalven de Saone, bewateren haer de revieren Lion, gheleghen aen den t' lamen loop van deRenon, Yrance, Veyla, Challarine, &c. Saone ende Rholhe. Hier is een RomeynfcheSteden. De hooftftadt is Trevoulz, geleghen aen de Colonie ghecomen ten tijde van Keyfer Au-Saone, drie mijlen van Lion. De andere fijn guftus, tot wiens eere daer een Kerck ende
Thoyflee, S. Trivier, Ville-neufve, Challa- Autaer opghericht is. Haer oude heerlijcheydtmont.Daer fijn oock veel dorpen en ghehuch- wordt genoch bevefticht door de menichte
ten. Dit landt is meer beroemt door de bylig- der Kercken,triumphboghen,waterloopen oftghende fteden, als lij n eyghen. canalen,en meer andere teeckenen.Het edelfte

In 't noorden op de Saone leyt de ftadt Ma- deel van Vranckrijck is eertijdts naer de naemfcon,in 't latijn Matifcona ghenoemt. In de van dele ftadt in vijfdeelen ghefcheyden ghe-Reys caerten wordtle Matilo gheheeten,in het weeft, te weten de eerfte Provincie van Lion,Kenboeck van de landen van Vranckrijck,Ma- de tweede,de derde,de vierde,de vijfde,gelijcktifconenfe caflrum, als oock van Antoninus, die het kenboeck van de landen van Vranchrijckhier het thiende regiment logeert. Sommighe leert. Seneca, in lijn tweeennegentichfte brief
meynen dat het de lèlfde is, die Paulus Diaco- aen Lucilius, beklaeght datlè in fijnen tijdtnus in de befchrijvinge der Longobarden dooreen ongheluck deerlijck verbrandt is:cbaonem villam noemt. Gregorius Turonenfis en maer in 't fevenfte jaer daernaer iflè wederomandere meer heetenfc Matiffana.Ift datmen wel van Keylèr Nero opghebout. Naderhant, alsIet op de gelegentheydt der plaetlè , mueren, 't legher van Albinus binnen de ftadt lägh, iflèende ghebou, men lal bevinden, datlè in als van Keylèr Severus beleghert, corts daer naerCavaillon ghelijck is, een ftadt in Provence. Sy inghenomen, berooft ende verbrandt. Philipsleyt op een heuvel, die nae de Saone lackt, de Schoone,Coninck van Vranckrijck,heeftlèwelcke met een fteenen brugh overdeckt is, aen de kroon ghebracht, door bevel van denwelcke revier met een langhe ftreeck hier Paus, ghelijck Papirius Maflonius in fijn hifto-recht nae den zuyden loopt,ende aen d'andere rie fchrijft. Sy leyt in een bequame en luftighelyden met bochten booghswyfc. De hooft- plaets, ende is van natueren als onwinbaer,kercke van delè ftadt is gewijdt ter eeren van want aen eene lyde ifle- verfterckt met twee

S. Vincent, maer de fchoonfte is die van de Ia- berghen,daer boomvruchten waflèii: aen d'an-
VranckrijcL Z der
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DOM
der fyde met de Saone endeRhofee. Sy heeft
veel heerlijcke huyfèn en ghebouwen, foo pu¬
blijeke als particuliere , bloeyt in rijckdom en¬
de koophandel , fco datfe de principaelfte
koopftadt van Vranckrijck is, het hert van het
Rijck , ende als de fleutel, daer de wegh mede
gheopent wordt naer Italien, Duytflandt, enandere landen ; waer, uyt alle geweften, de
koopluyden alle jaer viermaels tot defoires oft
jaermerckten comen. Ten tijde van Coninck
Karel de IX , als gantfch Vranckrijck met de
inlantfche oorlogh ghequelt was, is daer een
cafteel ghemaeckt. Het is een Aertsbiffchop-
lijcke reftdentie. Claudius Robertus. telt 113
Aertsbiffchoppen van Lyons , waer onder
thien Cardinalen gheweeft fijn. De eerfte
Aertsbiffchop was S.Photinus ghefonden van.
den H. Clement,• de tweede , S. Irenaus: een
Grieck, die vijfboecken ghelchreven heeft te-
ghen de oude ketterijen , de hondert en der-
thiende was Dionyfius Simon de Marque-
mont. De teghenwoordighe is de hondert en
verthiende Aertsbiffchop van Lyon,en de ver-
thiende Cardinael, Alphonfe du Pleflis de Ri¬
chelieu , broeder van die grote Cardinael Ar-
mand-Iean du Pleflis de Richelieu. Dele fijn
Primaten van de Geeftelijcheydt in Vranck¬
rijck. S. Bernard Abt van Clerval prijft grote-
lijck de Kercklijckeperfoonen van Lion: Het
is leker, lèyt hy, dat, onder alle de Kercken
van Vranckrijck,Lion de eerfte is,foo in waer-
dicheydt des ftoels, als in eerlijeke ftudien, en-
de loffelijcke inftellinghen. Want daer is de re¬
formatie ende verbeteringhe van de wetten al-
tij t in haer kracht gheweeft, als oock de defti-
cheyt van goede manieren,de rijpen raedt, het

B E S.

ghewicht van de authoriteyt,de teeckenen def
oudtheydt, principael in de kerckelijcke be¬
dieninghen. Sy heeft noeyt eenighe nieuwig¬heden lichtelijck ghelooft, oft haer met licht-
veerdicheydt verciert , welck een ghemeyne
faute vandejoncheydtis. Symphorianus, me-
decijn van Lion, heeft een boeck ghemaeckt,
van den oorlpronck ende oudtheydt van de
ftadt Lion, oock van de vermaerde mannen,
lbo Biffchoppen als andere onder welcke is
Lucius Plotius een Fran^oys, die de eerfte was,
die te Romen de konft van wellprekentheydt
gheleért heeft, ghelijck Suetonius ghetuyght;ende M.T. Cicero Ichrijft, dat hy, ende fijn
broeder Quintus, van hem in de latijniche tale
onderwelèn fijn. Hier is oock een oudt Sene-
Ichallaetlchap, daer ?t ghebiedt van Lionnois
onder ftaet, als mede van Foreft, Malcon ende
Beaujolois. Scaliger heeft ter eeren van dele
ftadt dit gheeftich veers ghedicht.

Fulmineis Rhodanus quafefugat incitus undis ,*
Quaquepigro dubitatflumine mitis Arar,

Lugdunumjacet, antiquo novus orbis in orbe,
Lugdunumque <vetus orbis in orbe novo.

Gpwd nolis alibi qu<era&: bic qmre quod optas:
Aut hiCy aut nufquam dineere Votapotes,

Beduydende:
Alwaerdefnelle Rhoon haer rajfche watren nvliedt,
En daer de traghe Saon vloeydt datmen31 naulijck fiet;

Is Lionyin dloude een nieuwe werldt Verrefen,
En in de nieuw3 een oud, van yder eengheprefen.

Al31 gheenghy niet begeert, foeckt op eenander kufl,
Ofbiery ofingbeen landt, is datjou bertjen lufi.

LYONNOI S
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Et Aertzbifdom van Lyon ofte
le Tdis & Senefchauffee de Lyonnois,
eertijts Lugdunenfwm Civitasyfie-
lijc het in 't regifter der provincie
genoemt wort,heeft voor limiten
in 't noorden het landt van Bref-
fe, in 't ooften Savoyen, in 't zuy-
den Daulphiné ende Languedoc,

ende in 't weiten le Pais de Foreft ende Auvergiie.
Alhier hebben eertijts de Segufiani hare woon-plaet«

fen ghehadt , nae 't ghetuygheniffe van Plinius , Ptolo-
ma2us,ende Strabo^Csefar noemt de felve Secufianos ofte
Sebufianos,

De hooftftadt van dit landt is Lyons , een groo-
Lugdfi- te 3 eierlijeke, ende florerende .ftadt, Lugdunum van

Tacitus, Plinius , Antoninus, ende bykans alle Latijn-
fche Scribenten ghenoemt. Sommighe willen defen
naem deriveren van Lugere, andere van Lucere, om datfe
op den bergh als een wacht thoorn,wijt ende zyd blinc-
kende lieh vertoonde ; andere na Lugdus Coninck der
Celten.In een oude Reys-tafel,van Bordeaux aftot Ie-
rufalem, wort Lugdunum in de oude fpraecke der Fran-
fchen uyt-gheleyt, Deßderatum montern, dat is , een
bergh waer naer men verlanght heeft om te komen.
Andere houden het daer voor,dat het die gene beft ge¬
troffen hebben,die feggen dat defe naem Lugdunum van
't woort Luck zynen oorfpronc heeft, 't welck hedenf-
daeghs de Franfche ende Nederlanders Fortuyn hee-
ten; allo dat Lugdunum foude beduyden eenen bergh,de
Fortune toe-gheeyghent. Erick, eenMonick, inzyii
Vierde boeck van het leven van S. Germain , wil feg-
ghen,dat Lugdunum 1b veel is,als Möns Lucidas,een luch-
ïighe bergh • want by de oude Franfchen , Dunum een
bergh is. Peter van Auvergne , Abt van Clugny, in het
Vierde boeck van zyne fend-brieven , ghedenckt oock
Momis Lugdunenßs-, ende Seneca,daer hy feyt 1

Vibi duobus imminens Lluviis Iugum,

Dat defe bergh een feer dicke nevelachtighe locht
veroorlaeckt, is te mereken uyt de 8 fentbriefvan
Sidonius. Van wien defe ftadt eerft geboutzy,is onfeker^
L. Munatius Planens heeft de felve vergroot, ende van
den bergh, die eerftmaels bewoont was, beneden in de
vlackte gheleght. Ten tijden van Auguftus,is daer een

Een Co- Colonie gheplant, in Jt jaer van de op-bouwinghe der
ftadt Romen 711. In een oude inferiptie leeft men
COL. AVG- LVG. Van dier tijdt af is defe ftadt al¬
toos onder de voornaemfte fteden vanVranckrijck ge-
rekent gheworden, ende waerdigh gheacht, te ghenie-
ten de felve vryheden, als hare nabnyren^ Want Plinius
de Segufianos als vrye volckeren fteltien Paulus I. C. be¬
grijpt de Lugdunenfers te ghelijcks met de Viennen-
ièren onder het recht van Italien. Het was geen kieyne
faeck voor defe ftadt, dat Agrippa uyt de felve alle de
reyfèn door geheel Vrancrijck verordineerde, eh datfe
daernaer oock het recht van de Münte verkreegh •, dat
hier oock verfamelt wierden alle de tribuyten ende
fchattinghen van gantfeh Vranckrijck^oock was dit een
groote eere defer ftadt, dat aldaer van alle de fteden
van gants Vranckrijck, ter eeren van Keyfer Anguftus,
ghebouwt wierde een Tempel met een koftelijcken
ende feer vermaerden Altaer , ontrent de plaetfe daer
de Saone met de Rhofne fich vermenght j van welcke

Vranckrijck,

Tempel Strabo in fijn vierde boeck mentie maeckt.
Paradinus, befchrijvende den ouden ftaet van Burgun-
dien, verhaelt,dat uyt de ruinen ende overblij fielen de-
fes Tempels, de hooft-kereke van Lyon van Hertogh
Ian van Burgundienopghebout is, ghelijck fulcks ghe-»
noechfaem blijckt uyt de oude marmor-fteenen ende
inferiptien. Van defen altaer wort van verfcheyden hi-
ftory-fchrijvers ghewach ghemaecktiSuetonius in 't le¬
ven van Claudius feyt, dat die Augufto toeghe-eyghent
was,in 't jaer van de opbouwinge der ftadt Romen /44,
als Borghemeefters waren lulius Antonius Africanus ,
ende Q. Fabius Maximus ; fulex wordt oock beve-
ftight in het kort begrijp van Livius, dat Florus ghe-
maeót heeft.Dio 't in 54 b. fchrijft,dat by het leven van
Auguftus aldaer de fpeelen ghecelebreert, en noch te
zyne tijden onderhouden wierden. Suetonius verhaelt,
dat Caligula aen dien altaer ingheftelt had een ftrijt van
welfprekentheyt, in de Latijniche eh Grieckfche tale,
en dat de verwonne aen de winners fekere prijfen moe-
ften gheven , en daerenboven noch ghedwongen wa¬
ren tot haer lofyetS te fchrijvenjen wiens minft gheviel
wierde uytgewaflehen. ïuvenalis ghedenckt oock defes
altaers 5 van defen altaer fchrijlt oock Strabo, ende
de oude inferiptie die noch huydighes daeghs in de
ftadt ghelien wordt,aen de muyre van S.Pieter s kereke
noemt een fekeren Priefter des feiven altaers, luyden^
de , ais volght :

IOVI. O. M.

CLADGINNIVS. VRBICI
FIL. MARTINVS. SEQ^

SACERDOS. ROMJE. ET. AVG.
AD. ARAM. AD. CONFLVENTES

ARARIS. ET. RHODANI
FLAMEN. II. VIR. IN. CIVITATE

SEOVANORVM.

Wat fal ick veel fegghenvan de andere inferiptien
die aldaer overigh fijn 5 de kopere tafel (die in fich ver¬
vat de oratie van de Keyfer Claudius, ofmen den Fran-
coyfen ftadts recht, dat is, ghelijck burghers van Ro¬
men, foude ghunnen) gaet alle de refte verre te boven:
Die de felve begheert te lefen, falfe vinden befchreven
by Iuftus Lipfius in zyne Commentarien over het elfde
b. van de Annales Taciti, en in het Auótarium after den
Thejaurm Infcriptionum Martini Smetii, ghevoeght. De
tempels, triumph-poorten, water-leydinghen, ende an¬
dere antiquiteyten, ghetuyghen ghenoechfliem van de
oude magnificentie defer ftadt. Forviere behout noch
de ghedachtenifle van Lorum Veneris. Naer defe ftadt Trovmckn*
is defe heerlijcke ftreecke lants eertijts afghedeylt ghe¬
weeft in vijfdeelen,als in 't eerfte, tweede,derde,vierde,
vijfde deel van Lyons, gelijck men fiet in 't regifter der
provinciën van Vrancrijck. Seneca in zyn 92 lènd-brief
aen Lucilius, beklaeght het groote ongheluck dat haer
by zynen tijden overghekomen was j door een vreefïe-
iijeken brant,ghebeurt in 't hondertfte jaer naer dat de
Colonie daer gheplant was 5 doch heeftfe Nero weder¬
om wat gherepareert , Gntrent feven jaren naer den
brant, als Tacitus fchrijft in zyn 46 boeck van de jaer-
lijcxfe ghefchiedeniflen. Defe ftadt wierde daernae van
KeyferNeverusbeleghert, ghewonnen, verdeftrueert,
ende wederom verbrandt , om reedenen dat het le-
gher van Albinus fleh daer binnen op-hielde, als Hero-

A a dianus
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T O R E S T , en B E

dianus daer van ghetuyght.Papirius Maflonus fchrijft in
zyne jaerboecken,dat Philips de Schoone,Coninck van
Vranckrijck, door bevei en laft des Paus, defe ftadt on-

'

der zyn ghewelt ghebracht heeft. Ende is Lugdunum of
reiche' Ly°n 5 hedenfdaeghs op een feer ghenoeghlijcke ende

ohdevent- bequame plaetfe gheleghen, van natnyren bynaer on-
heyt. winbaer, zynde aen de eene zyde beveft ende bewaert

van twee vruchtbare bergen, aen de andere fyden met
twee groote rivieren,de Saone ende Rhofiie:voorts met
kercken,en veelderhande treffelijcke, foo publijcke als
private timmeragien, heerlijcken verciert, ende in al-
derhande rijckdom ende koopmanfchap feer bloeyen-
de^ alfoo dat fy nu ter tijdt gherekent wort te zyn,ende
dat met recht, detreffelijckftekoopftadt van gantfch
Vranckrijck,ja als het hert van 't Coninckrijck,ende de
fleutel, daer mede de paffagien in Italien, Duytflandt,
ende andere landen als ghelloten worden. Alhier wor-

faermarck den jaerlijcx vierMarckten ofte Millen ghehouden,van
ten. verfcheyden natiën befocht. Ten tijden van Coninck

Carel de I X,is defe ftadt met een kafteel,hoewel tegen
haer fin , befwaert, fijnde alfdoen gantfch Vranckrijck
met inlandtfchen öorloghe ontfteecken. De Aertzbif«
fchop, die alhier zyne refidentie heeft, fchrijft fich
oock Primaet van de Franfche Clerefie. Bernardus
Abt van Clareval, gheeft aen de kercke van Lyon dit
feer heerlijcke ghetuyghenifle ; dat fy alle kereken in
Vranckrijck overtreft,foo in waerdicheyt des ftoels,als
oock in alle eerlijcke ftudien, loflijcke infettingen > en

Senefchd- wetten.Te Lyons is oock een Senefchallaetfchap, waer
het. onder ghehoort hebben de Iurifdiótien van Lyonnois,

Foreft, Mafcon, ende Beaujolois, doch is daer naer een
weynigh veranderingh hier in voorghevallen, en hoe¬
wel de Graeflijckheden,die de Francoyfen Foreft,ende
Beaujolois noemen onder het Hertoghdom Bourbon
behooren,ende het Mafconnois onder Burgundien, fül¬
len wy niettemin die alhier befchryven, alfoofe in dele
kaerte van Lyons oock vervaet fyn.

forest. Het Graeffchap Foreft heeft fynen naem niet van de
boflchagien, ghelijck 't woordt felve ghenoegh fchynt
mede te brenghen i maer vanhetwoordt Forum, dat is,
marekt te fegghen, welck blijekt uyt de Latijnfche be-
naminge Forum SegußanorumAzt is,Feurs, de hooftftadt
van Foreft.

Falen. Die van Foreft grenfen na 't noorden aenBourbon,na
't weften aen Auvergne,na 't zuyden aen die van Lyons,
nae 't ooften aen Beaujolois. Eertydts hebben daer

Oudere- Graven gheregeert, uyt welckers gheflachte de Magi-
geerwgh. ftraet van Beaujolois gheboren is. Men leeft in de Fran¬

fche hiftorien van eenen Grave van Foreft en Beaujo¬
lois,die drie lonen hadde, namentlyck Arthauld Grave
van Lyons, Stephanus Grave van Foreft, ende Emfrid
Grave van Beaujolois •, waer door de Graeflijckheden
van Foreft en Beaujolois een langhen tyt van den ande¬
ren fyn ghefcheyden gheweeft,doch weder aen een ge-
raeckt nae de doodt van Guicard Grave van Beaujo¬
lois , die ten tijde van Philips de II, Köninck van

A V I O LOIS, &c.

Vranckryck, met groote eere een tyt langh Conftapel
van het ghemelde Rijck gheweeft is; want zyn dochter
Ifabella Gravinne van Beaujolois, is ghetrout met Ray-
nold Grave van Foreft, gheboren uyt het gheflachte
van Arthauld, ende Ifabella uyt het gheflachte van Ste¬
phanus, broeder van Arthauld. Wt dit houwelyck fyn
ghefproten Guido die het Graeffchap van Foreft, ende
Ludovick die de Heerlyckheyt van Beaujolois gheerft
heeft.Na de doot van defe,ifler van de fucceflie niet le¬
kers te fchryven-Henrick de II I Coninck van Vranck-^
rijck, heeft daerna, eer hy tot de kroone quam, door
recht van Apanage, neffens deHertochdommê van An¬
gers ende Bourbon,oock defe Graeflijckheden gheerft.

De hooftftadt is Feurs, eertydts van Ptol. Fem.
'ZzyxncivMv, ende in de reys-tafel, doch qualyck, Forum
Seguftavorum^xtxiiQmt.In de felve ftadt vindtmen nocfi
haren ouden naem aldus uytghehouwen :

K VM IN T. AVG.

DEO. SYLVANO.
FABRI. TIGNVAR.

Q VI. FORO. SEGVS.
CONSISTVNT.

D. S. P. P.

Van dit Feurs oft Forum, komt de naem van Pays de
Foreft, doch niet bequamelijck, want men beter moch¬
te fegghen de Fores. Hier wordt degantfche handel
van defe Provincie ghedreven. De andere lieden fijn Andere
Montbrifon, daer een Bailljoufchap is: S. Eftienne de fteden.
Furan, daer men wapenen, ende andere yferwereken
maeckt, die van daer door gantfch Vranckrijck ghe-
voert worden , want de inwoonders om de felve te ma¬
ken,bequame gheleghentheydt hebben,door dien haer
water het yfer feer wel tempert, en aldaer te lande veel
kolen uytgegraven worden. De Abdye van S.Galmari,
oft S.Galmier,in wiens lant een aluyn fonteyn is,die ge-
meynelijck Font Fole geheeten wordt: Fanum S. Gcrmani
ofte S. Germain la Val ghenaemt, brenght fchoone en-
de treffelijcke wijnen \ooxt.FanumD.Boveti.oït S.Bovet
le Chaftel, daer de befte tanghen ghemaeckt worden.
Fanum D.Remberti} oft S. Rembert, is gheleghen aen de
riviere de Loire.

Beaujolois heeft aen 't weften de Loire,in 't noorden b e å v x o.
Mafconnois, ende 't Graeffchap Charolois, dat een ge- L 01 «•
deelt is van Burgundien, in 't ooften de Soane,ende in 't
zuyden Lyonnois,ende Foreft, ende is 't Patrimonie of¬
te erfgoet van de Hertoghen van Bourbon. De voor- Beaujeu.
naemfte ftadt van 't ghemelde Graeffchap is Beaujeu.

Mafconois heeft in 't ooften de Saone, en st landt van m a s c o n-
Brelfe, in 't zuyden Beaujolois, in 't weften Charolois,in N 01 s*
't noorden Burgundien.

De hooftftadt is Mafcon, een BifTchoplijcke refiden- Mafton.
tie, ftaet onder de gheeftelijcke jurifdi&ie des Aertz-
bilfchops van Lyon, in de wereltlycke,onder het Parla¬
ment van Parijs,endelight in 't Gouvernement van Bur¬
gundien,ende heeft een out Baljoufchap.

L I M O S I

Talen.

Vrucht'
baerheyd.

Inwoon-
deren aen.

Oude
volckeren.

DeBngs.
Opper-

JLimofln.
Limo-

Imofin, Perigort, en Guien-
ne, ftaen onder het Parle¬
ment van Bordeaux. Limo¬
fin 3 Pais oft Comté de Limo-
fin , paelt in 't noorden aen
Berryjin 't ooften aen Bour-
bonnois, in't zuyd-ooft aen

Auvergne, in 't zuydt-weft aen Perigort , in 't
weft aen Poiótou.

Daer ftaet een oude olm-boom tuflehen het
dorp la Maifon neufve,ende de ftadt Argenton
naer de noorden, die de palen van vier landen
icheyt, te weten, vanBerry, Bourbonnois,Au-
vergne ende Limofin, foo dat (bmwijl de Prin¬
ten van dele vier volckeren onder delen boom
ghelproken hebben, elck in fijn gebiedt.

Dit landt is over-alniet van eenen aert, ende
evenvruchtbaer, hoewel 't nochtans draeght
alderley vruchten, meeft rogghe,gerft, boeck-
weyt, kaftanien, rapen en wijn,maer flechten,
doch beteren in neder-limofin. De inwoonders
zijn loberin eten en drincken, met luttel te
vreden, ende haten alle leckernijen, eten veel
broots, lbo dat van harent wegen het fpreeck-
woort komt: De boeren kennengheen wijn.
Het is loos,vernuft,en voorfichtign volck,van
goedt verftandt, dat haer profijt wel weet te
doen. 't Gemeyn volckis gierighen vreck,den
adel magnifijck milt ende eergierigh. De mee-
fte deel wort heel oudt, fo dat vele oüdtgroot-
vader oft over-béftevader worden. Men leydt
dat het maeghfehap oft lufterlinghen, nichten
en neven, hier met malkanderen trouwen,fon¬
der dilpenlatie van de Paus,ende dat de goede¬
ren niet ghedeylt worden. Belleforeft fchrijft,
dat hy huylghefinnen ghefien heeft, in welcke
hondert uyt een maeghfchap getrout,t' famen
leefden, ghelijck deftudentenin de collegien
doen:

Sommighe fogghen, dat de inwoonders van
dit landt eertijdts Aborigines heeten, en dat haer
overfte Lemovix, die 't landt den naem gege¬
ven heeft, ghelproten was uyt de Gomoriten.
De Gothen hebbenfo in vorighe tyden over¬
wonnen, met heel Guienne: Daerna als de Go¬
then van de franfche verdreven waren, heeft
Limofin franfche Gouverneurs gekregen.Men
leeft oock datfe Graven ghehadt hebben om
recht te doen , en Hertoghen om oorioghe te
voeren.

Limofin wordt ghedeylt in opper en neder.
Opper-Limofin is vlacker als't neder, de hooft¬
ftadt is Limoges. Ptolemaeus noemtfe in Gallia
Aquitanica Ratiaflum. Sy leydt aen de rivier
Vienne, halfin een valleye , halfop 't top van
een berghfken, met mueren en kafteel ver-
fterekt, is een winckelvan naerftigheydt, ende

Vr/imrhYjjrh

karker van luyj igheydt. De vrouwen zijn hief
eerlijck ende melydendé. Het is een biüchop-
lijcke refidentie, waer van de eerfte Biffchop
gheweeft is S. Martialis, ende de teghenwoof-
dighe Raymund de la Marthonie is de 84.

De andere fteden zijn Glenick,Gueret, S.Iu- Andere
nien, Aixe, Eimotiers: De principaelfte vlec-^^'
ken zijn,la Soubfterraine,le Boilfon, Barat^Do-
rat, Confoulan, ende Chaufe, beroemt door
de jaerlijckfche beefteenpaerde-merekt, die
men daer houdt op S.Ioris dagh.Daer zijn oock
veele Abdijen , waer van de voornaemfte
Granmont, het hooft van de fclve orden, endê
Bénavent, Solengac, &c.

De oudtfte ende edelfte gheflachten alhier, Geflachtem
zijn Pierre-Buffieré , Chaftéauneuf, Carfie,
wekkeen Vicomtéis,Roche-Chouart,clat een
van de oudtfte is van gantfch Berry, Maignac
ende andere.

Neder-Limofinismeer bergh-achtigh als't Neder-
Opper, ende wordt eyghentlijck geheeten La Lmo^m'
Marchede Limofin. De principaelfte ftadt in Ne-
der-Limofin is Tulle, gheleghen ineeïi rouw Ta
en berghachtigh geweft j endé is niet alleen de
refidentie van 't balioufchap, maer oock van
een bildom, ghefticht met de inkomften van
Sinte Martens kloofter van S.Benedibtus orden
anno 1318, door Pausloannes de zz. Daer is
oock de luftighe ftadt Vfarche aen de Vefcre,
diemen fcydt onwinbaer te zijn: waer van het
fpreeckwoort komt: Die te Vlarche een huys
heeft,befit een kafteel in Limofin. De hiftorien
fcgghen, dat deborghers van Vlarche, haren
Prince oft Coninck van Vranckrijck ghetrou
zijn ghebleven, en de Enghelfche wederftaen
hebben,alflfe heel Berry verwonnen hadden.

De ftadt Brive leyt in een genoeghelijcke en Frivh
vruchtbare vlackte, met bolfchen befct, ende
wijngaerden beplant. Het is de refidentie van
de Senefchal. Daer zijn noch andere fteden,als
Treignac, Donzenac,Allaflac, Beaulieu, Meyf-
lac,Vflet,en Belmont.

Limofin, nae het fchrijven van P.Bertius,is Vrucht*
overvloedigh en vruchtbaer van kooren,wijn,
honigh, vee, foffraen,noten,ende alderley hof-
kruydt. Daer zijn veel weyden, bolïchen, fon-
teynen,revieren, baden, meeren,filvermyneiij
ftereken en grooten koophandel, ende is 20
mylenlanck eniobreedt. Het begrijpt een
deel van Auvergne , het vaderlandt van C.
Sollius Apollinaris,vruchtbaer,rijck en luftigh:
welck hy niet alleen ghetuyght, maer oock
Theodoricus Coninck der Gothen , die, foo
Gregorius Turonenfis fchrijft, fijn foldaten op
defe manier aengelproken heeft: Volght my
in Auvergne, ick falu leyden in een landt,daer
ghy-lieden foo veelgoudt en filver lult krygen,
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L ï M O S I N..
äls ehy begheert , daer ghy oock menich- kanten de ftudien ende fludenten met menich-
fte veei Oäven en kleederen lult bekomen. Hoe te daer ghekomen fijn; ende dat de Edel-lie-
wel dit van het gantfche landt kan verftaen den aenuw' perfoon verplicht fijn , datfedaer
worden, nochtans is 't principaelvan de ftadt in de konft der wellprekentheyt ende veerfen
te verftaen, daer Gregorius Turonenfis mentie onderwefen wierden , om de lchobben van de
van maeckt in 't 20 cap. van't 2 boeck j ende franfche tale af te legghen. Het principaelfte
Iornandes aldus: Erricus, Vice-Roy der Vifi- daerghydeghemoederenderghemeynteme-
gothen, heeft Auvergne een ftadt in Vranck- de gewonnen hebt, is, dat ghy die lelve goede
rijck inghenomen.In't Regifter des Rijcx wort en beleefde manieren gheleert hebt, die ghy
de ftadt Auvergne klaer ende uytdruckelijck tevorenindelatijnlchetael hadt doen onder-
ghenoemt. Sidonius lchrijft, in de 3 briefvan wijlen. Ptolomams heet de L.cwMfpiccs A.pxtKx?,
fijn i j boeck, dat de ftudien daer eertijts ghe- ende hare ftadt , welcke voorfeecker
floreert hebben , met defe woorden: Ickgae Lymogesis.
voorby, dat,, ter liefde van uwe jeucht, van alle

la l i m a i n e
D'AVVERGNE.

Lands
dert.

ïmania is een deel van Auvergne. Defe
wort van Sidonius Apollinaris, in de twee¬
de brief, van't vierde boeck, aldus be-
fchreven: lek fwijghe het befonder ver-
maeck van de contrey,en die zee der vel¬
den , in welcke de wateren van vruchten

vloeyen fonder ghevaer, daer in minft fchipbreuck lyt,
die 't met goet vernuft meeft bevaert, welck gemacke-
lijck is voor de reyfende man, profijtelijck die 't ploe-
ghen,ghenoechelijck voor de jaghers: welck de ruggen
der berghen omringhen met weyden , de fyden met
wijngaerden, de velden met hoven 3 de rotfen met ka-
fteelen, de donckere plaetfen met boffchen, de opene
met gheboude ackers,de holle met fonteynen, de ftey-
le met rivieren^ welck lant, om kort te maken,fodanich
is, dat eens ghefien dickwils de vreemdelinghen doet
vergheten haer vaderlant.

Au- Auvergne wort ghedeelt in Opper en Neder: Opper
vergne ghe- Auvergne is berghachtich, Neder effen en vlack. De
deelt. principaelfte ftadt van Opper Auvergne is Saindt Flour

gheleghen op een klippe.
Neder Neder Auvergne,oft le bas Pais dl Auvergne, wordt ey-

Auvergne. ghentlij ck Limania, oft wat volmondigher,^//^^, dat
is V Alimaigne gheheetenrnaer alimonia, dat is voetfel,
oft limofo[oio , welck beduyt vette aerde. Andere mey-
nen dat het dien naem heeft van de rivier Lamone oft
Lymonne ghenoemt,welck in de Allier valt. Het is on¬
trent twintich mylen lanck van de burgh van out Bri-
vat tot Ganat: ende ontrent achthien mylen breet van
de bergh Poy de Dome tot de ftadt Tiert oft Croppie-
re. Defe bergh is een van de hooghfte van heel Vranc-
rijck,daer op menichte van kruyden waften, by de Me¬
decijns ßmplicia ghenoemt. De oude ruinen op 't top
van defe bergh gheven te kennen dat daer eertijdts een
kafteel oft ander ghebou gheweeft is.

Het is een vruchtbaer lant, heeft groote fteden, dor¬
pen, hoven, veel rechtbancken, fonteynen, meeren,ba¬
den,ende boffchen.

Clemm. De hooftftadt is Clermont,welcke Sidonius Biffchop
van de felve Arvernum heet, in de 12 briefvan fijn 6 b.
Scaliger meynt dat het de ftadt is,die Ptolomaeus Augu-
ßonemetum noemt. Gregorius Turonenfis fchrijft datfe
met bolwercken omringht en verfterekt was. Sy is van

de Gothen dickmaels beleghert, deerlijck ghequelt,en
ten laetften verwonnen. Rontfom fijn veel vruchtbare
berghskens, daer fonteynen en beeexkens uyt vloeyen,
en de byligghende hoven en ackers bewateren. Daer is
een kafteel ende een Biffchoplijcke refidentie, beroemt2i[dom.
door de gheleertheyt ende fchriften van C. Sollius Si¬
donius Apollinaris, die men meynt teghen fynen danck
tot den Biffchoplij eken ftaet verheven te fijn: ghelij ck
hy oock felve ghetuyght,in 't vijfde boeck van fijn brie¬
ven, met defe woorden: lek befwaert met het pack van
mijne confcientie, ende onderghehouden door ftereke
koortfïèn, ben onlancx ghekomen tot het Iaetfte van
mijn ghefontheydt: ghemerekt dat my onweerdich de
Iaft van foodanigh ampt opgheleyt is, foo dat ick ellen-
dich menfche ghedwongen ben anderen te leeren, eer
ick wel onderwefen ben, ende goet te predicken eer ick
goet ghedaen hebbe, ende als een dorren boom, in
plaets van vruchten,bladeren,dat is woorden te ftroyê.

Hier is oock de fchoone ftadt Rion , met een ka- 'Andere.
fteel verfterekt, de refidentie des Senefchals van On~ fteden.
der Auvergne,onder wien Clermont ftaet met al de an¬
dere fteden en dorpen. Montferrant light aen 't rivier¬
ken Bedat,welck in de Allier loopt: ghelij ck mede Aqua
perfa, Aigueperfè, Entraigues, Beauregard, Pont du
Chafteau,Croppiere,Mofon.

In dit deel van Auvergne, een half myl van de ftadt
die Ptolomseus Auguflonemetum noemt, is eertijdts de
ftadt gheweeft,die Casfar Gergovia heet, wiens overblijf-
felen ende naem Gergoie noch behouden fijn. Sy dwa¬
len die Gergoviam en Gergobinam verfcheyde fteden ma¬
ken , hoewel Strabo Gergoviam in Auvergne, en Caefar
Gergobinam in Burgundien ftelt. Want dickmaels ghe-
beurt het, in landen die aen malkanderen palen, dat men
de frontierfteden, die aen beyde landen grenfen, nu on¬
der het een, nu onder het ander ftelt. Sy was gelegen, fb
Casfar fchrijft, en de Caerte uytwijft, op een hooghen
bergh, daerqualijck ende bynaer onmoghelijck was
aen te komen. Het welck Sidonius oock te kennen
gheeft in de veerfen ter eeren Avitus ghedicht.

JPuofvü vincis equo. teßis mihi Cafaris efto
Hic nimium Fortuna parens, quum colle repuljus
Gergoviai caflris miles vix refiitit ipßs.

Het Hertoghdom
BOVRBONOIS.

Et Hertoghdom Borbon, in rel genaemt, die tot fijn gemaelinne hadde Sü-
?t Franfch le pays iß' Duchéde fanna dochter van den Hertoch van Bourbon>
Bourbonnois ghenaemt , heeft welcke oock fonder kinderen geftorven is. Ca-
aen het weften en noord t- rel broeder van Lodowijck Hertoch van Bour-
weften 't Hertoghdom Ber- bon, heeft ghegenereert Peter Hertoch van
ry, en Lymofin; nae het Bourbon. lacob Grave van der Marek haddé
noorden die van Nevers, een foon loan Grave vander Marek endeVen-

aen het ooften de Bourgoignons,aen het zuy- dofme: defe hadde by fijn ghemalinne, lacob
den die van Lyons tot na-gebueren. Grave vander Marek, Lodewijck Grave van

Oude vok- Men meent dat eertijds alhier die volckeren Vendofme,en loan die jonck geftorven is. Lo~
'kin' gewoont hebben, de welcke lulius C^far in fijn dewijck genereerde loan Grave van Vendofi

eerfte boeck van de Franfehe oorloghen Bojos me; van defe is gekomen Fran^oys; van Fran-
noemt, ende onder de jEduos ftelt, wiens ftadt ^oys, Carel de eerfte, Grave van Vendoftneó
hy in fijn 7 boeck GergoVia heet, aldaer oock Carels foon is onder andere gheweeft Lode-
van Boja, de ftad der Bojen,verhaelt wordt. De wijck Prince van Condé, ende vader van Hen«*
gheleerde gevoelen, dat de volckeren die eer- riek Prince van Condé,ende van Carel en Fran-
tijdtsSegufiani genoemt wierden, haer woonin- £oys. Defe Henrick is gebleven in 't jaer 158 8>
ghe hadden,daer nu le Pays de Foreß is. den y Meert, in den flach van Coutras, wiens

Onderwil Dit gantfche land, ende vele andere daer on- eenighe foon Henrick de Bourbon isteghen-
trent ghelegen, placht eertijdts onder de Co- woordich Prince van Condé ende Conty, eer-
ningen van Aquitanien te ftaen. Daernae heeft fte Genoot van Yranckrijck, ende Gouverneui:
het fijn eyghene Heeren, welcke door de ftadt van wegen fijne Majefteyt in Berry,&c.Carel,
Bourbon feer vermaert waren, gehadt.De laet- daer van ick boven verhaelt hebbe, Grave van
fte van de felve is gheweeft Arcibaldus, die een Monpenfier,fbon van Gilbert de Bourbon,neve
eenighe dochter ende erfgename Agnes heeft van Lodewijck, ende man van Sufanna,is Con-
na-gelaten. Defe heeft getrout IoanHertogh neftabelvan Vranckrijckgeweeft, daernaishy
vanBorbon, ende hem een dochter Beatrix van fijn ConinckFran^oys dei afghevallen,en
gebaert,welcke Robert de foon van Lodewijck heeft fich in dienft van Keyfer Carel de v be¬
de i x ten houwelijck is gegeven,met het Her- geven,met wiens leger hy als Veldt-overfte na
toghdom Bourbon, op conditie, dat haer kin- Roomen trock,en de felfde innam, maer quam
deren ende erfghenamen Hertogen van Bour- daer niet binnen, want in 't ftormen wierd hy
bon fouden genaemt worden, \welck alfo ge- met een mufquet-kogel doodt gefehoten anno
fchiet is. Yan defe Robert is gefproten 't ghe- 1J 27. Hierom heeft de Coninck van Vranck-
flacht van Bourbon, daer den tegenwoordigen rijck,na de doot van Sufanna Carels Gemalin-
Coninck van Vranckrijck Lodewijck de xin ne, hetHertochdom Bourbon aen hem geno-
uyt komt: Want fijn Gemaelinne Beatrix baer- men, foo dat de Hertogen van Vendofene deri
de Robert drie fonen en drie dochters. Lode- tytel en het recht der wapenen alleen door ty-
wijekjde oudtfte foon, is van Coninck Philips tel van maeghfehap behouden hebben,
de Valois,in T jaer 1328 de eerfte Hertogh van HetHertochdom Bourbon wordt by dePfÄ
Bourbon ghekoren. Defe heeft ghetrout Maria Fran^oyfche Geographi hedenfdaechs in twee
de dochter van de Grave van Henegou, welc- deelen gedeelt, te weten,THooch ende Neder-
ke gebaert heeft Peter Hertogh van Bourbon, Bourbon. Neder-Bourbon begrijpt in fich de
ende lacob Grave van der Marek. De eene voornaemfte fteden, en twee Graeflijckheden.
heeft ghegenereert Lodewijck Hertogh van De principaelfte ftadt is Molin, gelegen aen
Bourbon, ende de andere loannes, die getrout de riviere Allier, welcke tuftchen de Celten, by
heeft Bona, de dochter ende erfghename van Auvergne,voorby de ftadGergovia,op een feer
ïoannes Hertogh van Berry,die daernae Grave hoogen bergh gelegen, loopt,en foo veel water
van Montpellier ende Auvergne gheworden is: geeft, datmen voor den herfft daer nauwelijck
fijn fonen waren Lodowijck ende Carel. Lodo- kan doorgaen. Sommige meenen dat dit Ger^
wijck, die de jonckfte was, is Grave van Mont- govia Molin is,doch qualijck, (gemerét Gergo-
pellier geworden: Defe, als fijn eerfte ghema- via in Auvergne leyt,) al is ?t,dat Csefar de felve
linne fonder kinderen gheftorven was, heeft by noemt een ftadt van de Boyen, want in de lan-
Gabriele van Thurin,Gilbert Grave van Mont- den die aen malkanderen grenfen , worden
pellier ghegenereert,ende defe eenen foon Ca- dickwils de fteden,nu defe,nu gene toegefchre-

Vranckrijck. -C c ven.
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B O V R B
ven. Defe ftadt was eertijts de oude woonplaets
der Hertogen, daerna ifle een aengenaem ver-
treck der Coninghen van Vranckrijck gewor¬
den. Aldaer leydt een feer fehoon kafteel, met
een luftigen hofdaerneffens, metOrangie en
Limoenboomen. In fekere galerije van't ka¬
fteel,fietmen de rechte conterfeytfels der Her¬
togen van Bourbon, met hare afcomfte. Hier
Is oock eenfchoone fonteyn.

De andere fteden zijn Bourbon, een oude
ftadt,eertijts foo vermaert, datfe het Hertogh-
dom den naem gegeven heeft.

Sommige meenen dat het de felve is die C$-
farBoja noemt.Sy heeft een fterck kafteel, en-

O N O I S.
de bad-ftoven.rArchïmout,Montmeraut, Cofe
ne, toegenaemt^ Bourbonnois, ghelegenaen de
Allier, heeft een fraey kafteel, ende fehoone
weyden ende beemden voor het vee. Mont Lat
fön, S. Porcin,daer goede wijnen waflen: Cut
fet, Chancelle, Charroux, Vernueil, dat oock
door fijn wynen vermaert is:Varennes,een ver-
maerde ftadt aen den Elaver gelegen: Gaunat,
dat aen Auvergne grenft: Le Montaux Moi-
nes, Souvigny le Comté ou aux Moines: La
Palifle,dat een heerlijck kafteel heeft: Criffon,
Sancoings, S. Pierre le Monftier, Ainay le Cha-
fteau,alfoo genaemt van het kafteel S. Amand,
ende andere.

Het Hertoghdom
N E v E R s.

Nder het Hertoghdom van Loire. Aen het zuyden loopt dé Loire langhs
Bourgognen pleghen drie de ftadts muren , daer een fehoone brugghë
Biflcnoplijcke fteden ghe- over leyt van vierkante fteenen ghemaeckt*
rekent te worden, welcke met twintich boghen. Aen het noord ende
onder het ghebiedt van het weft eynde fijn verfeheyden fonteynen, uyt
Parlement te Parijs ftaen, welcke men oock water in de ftadts graften
te weten Nevers, Auxerre, can leyden. Neffens de hooft-kerck, ter eeren

Mafeon. De eerfte heeft den tijtel van Her- van S. Cyro ghebout, daer ?t Biffchops hof
toghdom, wiens landt ( Duché de Nfoemois ) vaftaen is, leyt oock het Cafteel endépaleys
fich wyt ende breet uytftreckt, ende bewatert der Hertoghen van Nevers. Buyten aen dé
wordt met drie feheeprij cke revieren, de Yon- ftadt fijn weynigh ofte geen voorfteden,welck

inmonde- ne, Allier, en Loire. Deinwoonders generen nochtans andere fteden van Vranckrijck ghe-
ren'vmcht ^aer met vee 5 ^et draecht weynigh co- meen is,- daerom is Nevers oock ftercker, ende
baerhen. ren,ende byna gheenen wyn: maer heeft yfer- te minde laghen der vyanden onderworpen^

mijnen, ende ontrent de ftadt S. Leonard zijn Nevers is foo oud een ftadt, ende op foo be-
oock filvere aderen ghevonden. Men ghe- quamen plaets in het Hertoghdom Nevers
bruyckt hier veel fteenkolen, welcke niet ver- gheleghen, clatmen met recht wel mach feg-
re van de ftadt Dezife ghegraven worden. ghen dat het de felve is van welcke Cadar in

Gnnfen. Nivernois paelt in 't noorden aen Auxer- fijnehiftorien vermaent, met defe woorden:
rois, in 't ooften aen het Hertoghdom Bur- Hy verwoeft de ftadt (Genabum, dat is Orleans)
gundien,in het zuyden aen Bourbonnois,en in ende verbrantfe, deylende den roof onder de
net weftenaenBerry. foldaten, hyfeheept het legherover deLoi-

Sleden. In dit Hertoghdom fijn veele fteden, waer re, ende comt aen de grenfen van Berry. Ver¬
van derthien heeloudt, als Nevers, Defize, cingetorix de acncomfte van Caefar verne-
Clamecy, Moulins les Engilbers, S. Pierre le mende, heeft van de belegeringhe opghehou-
Mouftier, S.Saulge, Luzy, Premery, Corbigny den,ende is Cadar te ghemoet ghetrocken: hy
les S.Leonard, Donzy, Dreue, Antrain, S.Sau- hadde voorghenomen de ftadt van Nevers op
veur en Puifaye; de refte is federt hondert jae- fijnen wegh gheleghen, te vermeefterën, &c.
ren herwaerts met muren befloten , als Tan- Siet hoe hy, treckende om de ftadt Gergoie,
nay,Dornecy ,Suryonne, Champagne,Amazy, die beleghert was, te ontfetten, vanNoviodu-
Afnan, Coruol Forgueilleux, Billy, Eftais, ende no verreyft is, welcke ftadt geen andere kari
andere meer. geacht worden te wefen, dan die, de welcke nü

Nevers. Nevers is de hooft-ftadt van ^Hertoghdom, Nevers ghenaemt wordt, ende aen de Loire
wiens jurifdiéfie ende ghebiedt fich uytftreckt gheleghen is, recht op den wegh waer langs
over dertich Caftelleynfehappen. Nevers is Cadar moefte comen, alwaer hy, niet teghen-
Cadari oock bekent gheweeft, die in fijn eerfte ftaende hy meefter van de ftadt was, vretende
boeck aldus van de felve fehrijft: Noioiodunum van het Franfche legher qualijck onthaelt te
was een ftadt vande/Eduen, aen de kant van worden, dewyl hy nu aireede de ruyterije
de reviere de Loire op een feer bequame plaets fegh teghens hem aencomen, de ftadt verliet,
gheleghen, &c. Ende op dat niemandt twijfe- Noch hedenfdaeghs fietmen op de wallen der
le, dat dc ftadt, welcke aen de reviere de Loire ftadt, een oudt groot ende breet bolwerck,foo
leyt, ende nu ghemeynlijck Nevers ghenaemt hooghals de ftadts muren.D at Nevers de ftadt
wordt, is de felve die Cadfar Nolpiodunum heet, is* die C^efar Noyiodmum heet, fehrijft Aimo
wordt fulcx claerlijck bewefen uyt een feker Monachus, in hetbeginfel van fijnehiftorie,
regifter der Provinciën van Vranckrijck,welck daer hy de Franfche fteden telt, mét ronde
by den treffelijeken Rechtsgeleerden Iacobus woorden.
Cuiacius is ghevonden , waer in duydelijck Van de revieren die door dit Hertoghdom
fiaetNoyiodunum Nbernenjium.Antoninus noemt Nevers loopen , is de Loire de voornaemfté,
het JSJivernum, inde wegh die van Autuiinae die fijn begin heeft inVelay, comt voorby
Parijs leyt. Het is een ftadt welcke rontfom Bourbon in het Nivernois, befpoelt Defize en-
met ftereke muren, hooghe torens , ende die- de de hooftftadt, met noch fommighe ande-
pe graften omcinghelt ende verfterekt is i re,en loopt voorts naer Orleans, Blois, Tours,
Aen het ooften loopt de Nievre,van welcke de en Nantes, tot in de groote zee. Ontrent een
ftadt haer naem heeft, daer twee cleyne brug- mijle beneden Nevers loopt de feer vermaer-
ghen over ligghen, ende valt terftont in de de reviere van Auvergne, Allier, in de Loire,

Vranckrijck, . ^d welcke

Bifdommen
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N E V

welcke plaetfe Conflans ghenoemt wordt, van
de t5 famen loopinghe deler twee revieren. De
Yoiine comt uy t51 gheberghte van Morvant,
fcheyt de Bifdommen vanNevers enAutun,
en grooter geworden door de Chore > valt hy
te Monftereau in de Seyne. De andere reviere
zijnNyevre , daer de ftadt enhet landt zij¬
nen naem heeft, de Alaine, Quenne, Andar-
gue, Yfleure, Creffonne, &c.

Regeringh. Aymo Monachus verhaelt, dat over de ghe-
melde ftadt ende het Hertoghdom vanNe-

Graven, vers, in het beginfel Graven uyt den naem der
Coninghen gheregeert hebben, welcke daer-
nae de polfellie ende heerfchappije door langh
fhebruyck, aen haer felven trocken ende be-ielden; ende dat door het verloop der tijden
defe Graeflijckheyt tot een Hertoghdom is
verheven : waer van de eerfte Hertogh was
Francis de loone van Carel van Nevers, ende
Maria van Atrecht, welcke tot ghemaelinne
ghehadt heeft Margareta van Bourbon, doch¬
ter van Carel de I, Hertogh van Vcndofine.
De jaerlijcfe hiftorien vanVranckrijck melden,
dat Philips Grave van Nevers, Rhetel, ende
Eftampes,loone van Philips de Valois Hertogh
van Bourgognen,met fijn broeder in den flach
van Azincourt bleef, ende tot erfghenamen
gehadt heeft fijn twee loonen, Carel in het
Graflchap van Nevers ende Rhetel, ende lan
in 31 Graeflchap van Eftampes; welcke als fijn
broeder londer kinderen geftorven was,de an¬
dere Graeflijckheden oock geerft heeft. Dele
heeft by drie vrouwen verlcheyden kinderen
ghehadt, die algheftorven fijn, uytgenomen
een dochter Charlotte,welcke ghetrout is met

ERS.
Iean d3Albret,ende hem ghebaert heeft Maria
d'AlbretjWelcken te houWelijck nam Carel van
Cleef,fone van loan de II, Hertogh van Cleef:
dele Carel wordt de eerfte Hertog van Nevers Hertol^*
inde hiftorien genoemt.Wiens lone was Fran¬
cis,de tweede Hertogh van Nevers.Defe had-
de van fijn gemalinne Margarita de Bourbon,
de dochter van Carel de I Hertogh van Yen-
dolme, Fran^ois den derden Hertogh van Ne¬
vers, Grave van Eu, welcke londer kinderen
nae te laten in de flach van Dreux ghebleven
is,in't jaeronlès Heeren 1563. Jacob, Marck-
graefvan Ile , de vierde Hertogh van Nevers,
is oock londer kinderen gheftorven 5 Henrich
de vijfde Hertogh van Nevers, is mede ghe-
lijck fijne broeders londer kinderen overle¬
den 5 delen is ghevolght fijn lufter Henriette,
de lèfte Hertoghin van Nevers,die troude met
Lodewijck Gonzaga,Marckgraefvan Mantua,
waer door het Hertoghdom van Nevers aen
hem ghecomen is: uyt dat houwelijck is gebo¬
ren Carolus Gonzaga van Cleef de lèvenfte,
Hertogh vanNevers,&c.den wekken de lonen
van groote Princen ende Heeren,als een exem-
plaer ende voorbeeldt, behoorden naer te vol-
ghen, want hy verfcheyde landen ende Repu-
blijcken, leer voorfichtich ende gheluckich,
deurghereyft heeft, de manieren ende poli-
cien van diverlche natiën deurfien , eer hy
fich tot het Gouvernement des Hertoghdoms
heeft begeven. Nü voor weynighe jaeren is
door het overlijden van Vincentio Gonzaga
Hertogh van Mantua,dat Hertoghdom op de¬
le linie vervallen , waer van breder neffens de
caerte van Mantua,

HetHertoghdom

B E R R Y

Palen.

Vrucht'
baerheyt.

Oude
volckeren.

Regering.

Et Hertoghdom Berry, Bucatus
Bituricenfis, ende in 't Fran^oys
Buche de Berry gheheeten, grenft
in't noorden met Sologne, een
ghedeelte van Neder-Beaulfe,
van welck het door de rivieren
de Saudre ende de Cher afghe-
fcheyden wordt ; in't ooften aen
HurepoisjNivernois ende Bour-

bonnois, alwaer 't gelimiteert word door het beecxken
Ia Faye ende de riviere de Loire, in't zuyden leydt Li-
moyfin, alwaer de riviere Creufe vliet; ende in't weften
wordt het van Poiótou ende Touraine door het water¬
ken Clery afghelondert.

E)it landt is van koorn, wijn, ende alderhande noot-
druftigheydt feer vruchtbaer, ende infonderheydt van
vee, het welck door gheheel Vranckrijck ghedreven
wordt.

Alhier hebben eertijdts de Bituriges, diemen Cubos
noemde, haer woon-plaetfe ghehadt, als Strabo, Pto-
lomseus,ende meer andere ghetuyghen; want de Bituri¬
ges waren tweederley, met toenamen onderfcheyden,
als Bituriges Cubi, welcker Hooft-ftad was Avaricum Pri¬
ma Aquitania, ende Bituriges Vibifci ofte Vivifci, welcker
voornaemfte ftadt was Burdigala Secundi Aquitania, defe
beyde waren vrye fteden onder den Romeynen, als Pli-
nius meldt; Civitas Beturicum ofte Betorigorum, lbo als fy
in Notitia Provinciarum gheheeten wordt,light in Aquita-
niaprima oftefixta Viennenß-ßLan den naem deles volcks
heeft loannes Calamseus veel ghefchreven, en de Hi-
ftorie der Biturigum in fes boecken vervatet.

Als Hugo Capet in Vranckrijck heerfchte, wier¬
den die van Berry van eenen Godefrid in name des
Könincks gheregeert; van den felvighen foude gelpro-
ten lijn die Harpinus,die van Köninck Henrick de eer¬
fte het Graeffchap van Berry ghekoft heeft; ende als
hy (niet lange daer nae) met andere Princen ende Hee¬
ren , voornemens was nae 't heylighe landt te trecken,
heeft hy 't wederom verkoft, aen Köninck Philips den
eerften, om het met de Croone te vereenighen; eenige
jaren daernaer heeft Iohan van Valois van lijnen vader
Köninck Iohan , dit Graeffchap ( doenmaels tot een
Hertoghdom verheven) te leen ontfanghen, ende fter-
vende fonder manlijck oir te laten, is dit Hertoghdom
wederom aen de Croone van Vranckrijck vervallen.
Carel de VI Coninck van Vranckrijck, die feer veel
kinders hadde, heeft het daernaer overghedragen aen
lijn foon Iohan, die oock ftervende londer kinderen,
liet tot liiccelïeur lijnen broeder Carel; die lijnde nu al
Köninck van Vranckrijck ghekroont, naer dat de hou-
welijcks beloften, die tulfchen Köninck Hendrick van
Engelandt, ende lijn fufter Catharina waren gemaeckt,
te niete ginghen, ende hem 't meefte deel van 't Rijck
door de Enghelfchen ontweldight was,fpots-wijfe Kö¬
ninck van Bourges ghenoemt wierde. Naer defen Ca¬
rel , regheerde lijn foon Carel, broeder van Köninck
Lodewijck de XI van Vranckrijck; ende naer hem
heeft Margareta, fufter van Köninck Francifcus (die
eerftmael ghetrout was met Carel Hertogh van Alen-
£on, ende daernaer met Henrick d' Albret, Köninck
van Navarren) dit Hertoghdom van Berry van haren
broeder tochts-wijfe befeten ende gheregeert. Eynde-
lijcken is oock Margareta, dochter van den felvighen
Köninck Fran^ois,van hare broeder Köninck Henrick

Vranckrijck*

de II, met dit Hertoghdom begiftight, aïs fy trouwde
met Emanuel Philibert, Hertoghe van Savoyem

De Hooft-ftadt defes landts wordt van Csefar, An- Hooft'-
toninus,ende van andere Avaricum gheheeten, ende nu -ßfdt Bom-
ter tijdt Bourges: van Ammianus ende andere Bituri-les-
ga: Sy wordt oock Biturica, Biturica, Bituriga urbs ende
Biturica Civitas ghenoemt; lommighe willen voorghe-
ven, datle Avaricum loude heeten, na de riviere Eure;
die daer aenlpoelt. Syis gheleghenin een feer ghe-
noeghlijcke landouwe, feer vruchtbaer van alderley
ghewas, als ooft, koorn, ende wijn, oock aen menichte
van beftiael ende ghevoghelte. Defe ftadt is met vier
rivierkens Verrijckt, alsAuvron endeAurette, aen de
een lijde, ende Eure en Mole aen de andere. Van wien
defe ftadt ghefondeert fy is noch onfeker: de lituatie
der felver is eertijdts veel anders gheweeft, als teghen-
woordich,lijnde doenmaels aen de moraftèn ghelegen,
ghelijck die feer ftercke mueren, die aldaer noch by-
kans gheheel in wefen lijn, van een feer vafte materie,
(foodanigh als alle oude Romeynfche wercken lijn)
liilcks ghenoeghfaem uyt-wijfen ; beginnende by den
Toorn , diemen den Grooten Tooren noemt, voorts
ftreckende door 't midden van S. Stephans kercke, en
door de ftrate van S. Iean Champeftre tot aen de
Gordianerj ende foo voorts aen de nieuwe poorte, die
eertijdts naer S. Andries den naem hadde; daernaer
keeren fy haer door de ftrate van het Amphitheatrüm;
diemen ghemeynlijcken des Arenes noemt, tot aen de
poorte van Tours: van daer nemende haren keer naer
de poorte van S. Paul,fwaeyenfe allengskens wederom
nae den voorghefeyden toorn. Defe ftadt is daernaer;
van Carolo Magno ende andere, uytermaten vergroo-
tet, dat ly nu wel met de grootfte ende aldervafte lie¬
den van gantfch Vranckrijck vergheleken mach wor¬
den, lijnde van ghedaente ront, leer ruym ende wijdt,
met tachtentigh hooghe ende dicke toorens beve-
ftight, onder welcke de bovenverhaelde , La grojje
Tour ghenoemt, de principaelfte is,van weghen lijn' on-
ghelooflijcke dickte, lijnde ront, feer hoogh, en rontf-
om met andere kleyne toorens; oock met een muere
ende diepen gracht wel voorlien, onder de regeeringe
vanPhilips de 11 Köninck van Vranckrijck,ontrent den
jaer onfes Heeren 1190. Men wil fegghen, datter noch
een dierghelijcke tooren is gheweeft, doch nu al ver¬
nielt , daerom fommighe fuftineeren, dat defe ftad Bi-
turis is gheheeten d binis turribus, dat is naer twee too¬
rens: waer van noch dit oude rijm is:

Turribus a binis, inde vocor Bituris.
Hier lijn xvi 1 collegiale, ende fo veel prochie-kerc- Aerïi~

ken. Sy heeft oock een Aertz-Bilfchop, ende fo treffe- bïfdom.
lij eken univerliteyt, datter in heel Vranckrijck gheen Vwverfi-
vermaerder is; die veel gheleerde mannen heeft voort- teqt.
ghebracht, principael in de rechten: Te Bourges is
oock de hooghfte Vyer-fchare ofte Recht-banck vah
't gantfche Hertoghdom , alwaer prelideert de opper-
fte Bailjou van Berry; aen delen appelleertmen, fo wel
van de Rechter der felve ftadt, als van de Magiftraten
wan alle d'andere omligghende plaetfen, ende dorpen
van Berry. Onder 't gouvernement van de Stadt-hou- Couvet-
der ofte Gouverneur van Bourges, hoort de ftad Bour- mmnt,

ges felfs, met noch vijfandere plaetfen, als Ylfoudum,
Dun le Roy, Vierzon, Mehun, ende Concrelfault. On¬
der de Hooft-ftad Bourges worden gerekent de Graef-

Ee Ff fchap- ■S
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fchappen Sancerre en S. Aignan , de Baronnye Mont-
fäulcon, ende ontrent 40 Caftelleyn-fchappen.

Smcerre. Sancerre iègghen fommighe defen naem te hebben
van Ceren, die daer eertijdts ghe-eert is 3 als oftmen
wilde Iègghen Sacmm ofte Sacellum Cererls , welcke
derivatie de geleerde latiniften niet aen-nemen, maer
noemen fe Santodorum, Eertijdts was de fe ftadt een
Graeffchap 3 ende heeft anno 1573 foo een harde bele-
geringhe uytgheftaen, die de inwoonders tot fulck een
honghers-noot bracht , dat fy niet alleen honden, kat¬
ten,paerden,ratten,muyfen,en mollen aten^maer oock
hoornen, leder, perkement,ende dierghelijcke, jae dat
meer is,haer eyghen vuylniffe,ende menfchen vleefch.
De Caftelleynien onder haer hoorende,fijn Sancerges,
Beaufau, Chapelle d'Angillon, le Chaftel de Boncard,
lalonges, Tarenay,Virdigny,Menefme,Charentonnay3
Brie, ende andere.

S. Aignan, Het Graeffchap S. Aignan heeft defen naem van
Mm- de Biffchop S. Anian. De Baronnye van Montfaulcon,

faulcon. 't welck foo veel te fegghen is, als Valckenbergh, be¬
grijpt de Heerlijckheden van Baugy ende Gron, la Få¬
ne, Lyvron, Cony, Villabon, Seury, Marciily,Marnay,
Farges, Avor, Saligny, Percigny,Cru, Laffay, Boisbo-
fon, Nuifièment, Villiers, Compoy. Hier fijn noch de
Caftelleynien Ays dAngillon, Sury en Vaux, S. Sou-
lange, S. Palais, la Salle du Roy, Bueil, Quantilly, Fo-
morigny, Francheville, la Chapelle, Nancay, Drye,
Beaulieu, Brecy ,-Bengy , S. Florent, Neufvy fur Ba-
ranjon , Morthonnier, Marmaignes , Maubranches,
S. Vrfin, Tillay, Brilliers, Vatan, S. Satur, Lury, Eftre-
chyes, Maulpas , Ville neufve, S. Crapaix, Afcilly,
Iufly le Chauldrier, la Corne, les Chaires, Vauvrilles,
les Cloyes, Bouge.

TJfouldtm. Yflouldun is een Konincklijcke ftadt ende Bailjou-
fchap, onder fich hebbende de Baronnye van Chafte-
auroux, Ceracay met een Cafteel, S. Severe,Lynieres,
aen welcke de Caftellanye van Rizay annex is: Argen-
ton,waer onder dat 't Senefchallaetfchap vanRavennes
ftaet, ende de Vooghdye van Servignet.

Haer Caftelleynien fijn Bour£fac,Chafteau Meillant,
Mareul,Neuffy,S.Sepulchre,Rully,Pauldy,Malfay,Ca-
hors, Peroufe , Chaftellet, Malfeuvre, Augurande, S.
Chartier, le Palleteau, Bommieres,MocheFully,Voul-
lon, la Ferté , Nohant, Ville Dieu, Chaftre , ende
CharrouXo.

R Y.

Onder Dun le Roy hoort, behalven andere Caftel- R>un k Roy.
lanyen, de Baronye Pra dtcl Calhm 3 Chafteau-neufby
de riviere Choir, ende S. Iulian.

De Konincklijcke ftadt Vierzon,heeft onder fich de Vieren.
Heerlijckheden Champre, Motte d' Aify, Saragofle,
Brivay, ende Mery.

De jurifdiótie van Mehün fijn onderworpen de Ca- Mehrn,
ftellanyen van Love ende Foicy.

Concreflault ofte Concourfault, begrijpt Vaiily, Ar- Cmcrtf.
geny , Clemon, Beaujeu.

Dit land wordt eenfdeels doorftieden, ende bevoch- Rivieren,
tight met de rivieren de Loire, Sauldre, Eure , Cher,
Theol, Indre, Creufe, ende eenighe andere kleyne
beecxkens.

Flier fijn gheen vermaerde berghen 3 hier en daer Bergben.
fijnder boiTchagien,van welcke die van S. Robert ende p0j[cken,
Lacenns de voornaemfte fijn.

Te Bourges fijn behalven die 34 voornoemde kero
ken,noch vier Cloofters van de biddende Ordens: twee
mans Abdyen, de eene van S. Sulpicius buyten de ftad,
rijck ende machtigt^ de andere binnende ftadt, van S.
Ambrofius , die oock goet inkomen heeft 3. ende drie
vrouwen kloofters. Onlanghs is daer van de Magiftraet
een Godts-huys ghefticht, tot onderhout van arme en
ghebrecklijcke menfchen. Onder de treffelijckeghe-
bouwen (die hier veel fijn) is 't huys van Iacob Cordus,
het koftelijckfte ende heerlijckfte, die gheleeft heeft
ten rijden van Köninck Carel de VII. Hier fijn oock
de huyfen van de Alemannen, welcke eertijdts de Ko¬
nincklijcke fchatten bewaerden, eer de Mifie ofte laer-
marckt (die met grooten toeloop van de vreemde na-
tien plachte gehouden te worden j van daer naer Lyon
ghetranffereert wierde. Binnen ende buyten de ftadt
fietmen noch een groote menichte verfallene gebou¬
wen van feer konftich werck, daer daghelijcks veel an-
tiquiteyten ghevonden ende uyt-ghegraven worden,
infonderheydt op de plaetfe, alwaer eertijdts het Am-
phitheatrum gheftaen heeft.

Den Aertz-biflchop van Bourges fijn onderworpen
de BiflTchoppen, van Clermont,Rodes, Lymoges,Men¬
de, Alby, Cahors, Caftres,Vabres, Tulle in Limofin,
S.Flour , die van le Puy is gheen Aertz-bilfchop
lubjeéh

Het Graeffchap
B L a i s o i s,

Ende

PERCHE COMTE,

E ftadt Blois heeft den naem jaer onles Heeren 5 do , als Coninck Gontran-
gegeven aen 't Graeffchap, dus Iberulphum wilde vangen, die te Tours by
welck in 51 ooft aen Beaufle S.Martin ghevlucht was, dat dien van Orleans
paelt, in 't weft met een deel de Blois gheboden was,datlè hem louden gade
aen Touraine en Maine,in 't flaen,ende niet toelaten te vluchten. Binnen de CafteeM
noorden met een deel aen ftadt is een kafteel op een klippe,wel ghelegen^"*
Normandie ontrent Heure- en van de ftadt ghelcheyden, welck oock het

pois,ende in ?t zuyden aen Berry. Conincklijcke paleys is, ende van waer men in
êadt h£ hooftftadt Blois is leer oudt,lchoon, ende de ftadt ende buyten de lèlve luftigh kan fien.'

een van de rijckfte van Vranckrijck, vermaert Hier zijn twee heerlijcke kercken, een op }t ka-
lbo om hare fraeyheydt, als datle ghelijck een fteel van S. Salvator, van de Graven,ende hare
moeder is van veel groote Princen en Heeren, naelaten de Coningen, met groote renten be-
Sy verciert den oever van de Loire, mits datlè gaeft: de andere,in de ftadt,van S.ïacob. Daer
ghelegen is eenldeels op luftige heuvelen, eenf- zijn oock twee Abdijen,de eene vån S.Lomery, Abdijch

Vmcht- deels in een vlackte. Het landt is rontom de in 't jaer 927 van Rudolphus van Burgundien,
haerheydt, foßjgh ende vruchtbaer van alle boom- Coninck van Vranckrijck,gefticht, ende met

vruchten en granen, principael van tarwe ende goede renten verfien 3 de andere heet Noftre
goede wijn, 1b datfe geen deel van Vranckrijck Dame de Bourgoigne, van wiens eerfte funda-
hier in wijót.Om lijn Ichoonheyt is 't een plaet- tie,in de oude belcheeden oft hiftorien,niet ge¬
le van welluften, daer niet gebreeckt tot noot- vonden wordt. Hier zijn noch andere kercken
druft en vermaeck der menfchen.De klare fon- en kapellen, te langh om te verhalen, daer veel
teynen en Ichoone revieren maecken dit landt koftelijcke graven van Coninghen en Princen
foo aengenaem en gelont, dat veel treffelijcke zijn,gemaeckt van koper,alebafter^marmer,en
perloonen door raedt der medicijnen hier ko- diergelijcke fteenen, principalijck iri dé kerck
men om gelont te worden,ende oock haer wo- van S, Salvator,daer Lodewijck en Guido Gra¬
ninge te Blois verkiefen,om langer ende fonder ven van Blois liggen, feer konftigh in marmër
kranckte te leven. Hierom is5t,dat der Conin- uytgehouwen. In dele ftadt zijn oock veel wa-^^rÄ-
gen en Hertogen kinderen,meeftendeel in defe terloopen, die van verre gheleydt worden met
ftadt opghevoedt worden, en de Coningen van diepe en overwelfde graften,lo hoogh en breet,
Vranckrijck hier dickmaels haer vertreck ne- datter drie mannen te paerd neffens malcande-
men, foo datfe om defe oorfaeck, de Coninck- ren op können ryderi. Hier toe heeft men met
lijcke ftadt genoemt wordt. ongelooflijcke koftë, door veel bergen en fteen-

Ende hoewel defe ftadt met landouw rondt- rotfen moeten graven.Dit wonderlick en groot
om loo luftigh is, nochtans in de oude hiftorien werck ghetuyght, dat de oude Romeynen eer-^
wordt gheen mentie van defelve ghemaeckt. tijdts dit gemaeckt hebben,hoe wel de Room-
Want de fchryvers hebben meeft van die volc- Iche hiftory-lchryvers 71 felve niet verhalen,
ken en fteden ghefchreven, daer de beleggers Want ly leggen oock niet van de heerlijcke ge-
ende verwinders eenighe eere door verkregen, bouwen der fteden Nilmes en Poiótiers, 't Am-
Ende al is de naerftigheyt te prijlen van die feg- phiteater van Bordeaux, en de water-looperi
gen,dat Orcheze twee mylen van Blois,de koo- van Paris. De oude maniere van bouwen, ende
ren-lchuer, en proviandt-kamer van Iulius Cae- het lèment in de mueren van de ftadt en 't ka-
lar gheweeft is,ghelijck de overblijfelen van de fteel ghevonden, en de oude fundamenten die
groote ghebouwen noch te kennen gheven 3 uyt de aerde gegraven worden,geven de oudt-
nochtans is 't qualijck te gelooven,dat de fon- heyt der Romeynen te kennen,
dementen van die ftadt,eerft in defe plaetfe ge- De borgers ende inwoonders vän defe ftadt immès
leyt zijn, om dat de oude Fran^oylèn ghewoon leven onder malkanderen met foo groote een-^^ h
waren haer fteden te bouwen op rouwe,bergh- dracht, vriendtlchap, beleeftheyt,ghelpraeck-
achtige,fteyle, en moeyelijcke plaetfen om op laemheyt,ende wellprekentheyt,nettigheyt in
te klimmen, ghelegen by revieren. Niet te min koft ende kleederen,dat alle dele manieren met

Hareoudt- dat Blois een oude ftadt is, kan men mercken de goetaerdigheydt des lants en lucht Ichijnen
heddt- uyt Gregorio Turonenfi, daer hy feyt, dat in ?t over een te komen. Sy ghebruycken de fuyvere

Vranckrijck. ^ § Fram»
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B L A 1
Pranfche tael^niet alleen in de ftadt Blois^maer
oock in de naeftliggende dorpen en fteden. De
(traten zijn enghe^ende niet wel gheordineert,
nochtans net ende wel gheplavey t. D e huyfèn
zijn van (teen en metfchalien ghedeckt. Het
Conincklijck kafteel is eerftghebout van Ge-
don neve van Rollon Robert, eerfte Hertogh
van Normandien : naderhant als 't vervallen
was , is ?t weder opgliemaeckt van Coninck
Lodewijck de xn, ende Fran^oys de eerfte,
wiens divifen ende beduyd-teeckenen hier en
daer op de mueren van 't kafteel ghehouwen
ftaen, te weten, het yferen vereken van Lo¬
dewijck , en de Salamander van Fran90ys.Net
fens 't kafteel is de luftige Conincklijcke tuyn,
in tween ghedeelt, te weten hooghen en la-
ghen. Hier is een breede galerie 300 voeten
lanck , ghemaeckt van Goninck Henrick de
Groote, waer onder een chrough is, van waer
men in den laghen hof fiet.

Grave». Men vindt dat Theobaldus, de Oudeghe-
noemt, gheweeft is van de eerfte Graven van
Blois, (one van Gedon,die neve was van Rollon
Robert,eerfte Hertogh van Normandien.Dele
Theobald had een (bon Otto, die door fijn ey~
ghen, ende oock fijns vaders kloeckheyt, oock
Grave gheworden is van Champaigne, Brie,
Touraine,ende Chartres.Hy hadde twee (onen
Theobald den 11, en Stephanus, die fijn broe¬
ders landen erfde, als hy (onder kinderen ghe-
ftorven was. Defe heeft by fijn gemalinne Ade¬
le , dochter van Willem Coninck van Enghe-
landt, diemen Conqueftor noemt, onder andere
kinderen gehadt Theobald den ui, die fijn va¬
der in de Graeflchappen volghde, ende Ste¬
phanus, die Coninck van Engelandt geweeft is.
Theobald de ui hadde een (oon Theobald
den 11 iï , diefbn der kinderen ftorf,en maeckte

SOIS. i
fijn erfgenåmen de nalaten van fijn voorfchre^
ven oom Stephanus, Coninck van Engelandt.Onder welcke men leeft dat Graefvan Blois ge-weeft is, Lodewijck, (one van Henrick de 11,Grave van Champaigne, en Brie, (oons (one
van Henrick de Milde , die (one was van de
voorlêyde Coninck Stephanus.De voorlchreve
Graef Lodowijck, is Hertogh van Romanien
gemaeckt,om fijn kloecke en heroifche feyten,
begaen in 't veroveren van Conftantinopolen.De(è is (onder kinderen geftorven, ende hem is
in't Graeflchap Blois gevolght Theobald de v,die oock (onder kinderen geftorven is,na welc^ken fijn (ufter Margriet dit Graeflchap gheerftheeft, die eerft troude met Otto,Grave van
Burgondien, ende daernae met Gualtier, Heer
van Avennes,waer van gekomen is Marie,vrou¬
we van Avennes, Gravinne van Chartres ende
Blois,die getrout was met Hugo de Chaftillon,Grave van S. Paul.

In 't jaer 1588 den 22November, is hier
door bevel van Coninck Henrick de 111, om-
ghebracht Henrick van Lorreynen, Hertogh
van Guifè, ende daeghs daer naer fijn broederde Cardinael.

Het Graeflchap Dunois heeft voor fijn hooft- Bumk enftadt Chafteau-dun. Het Graeflchap Tonnaire T°nmv^is oock in 't Graeflchap Blai(ois begrepen.Het Graeflchap Perche Comté is in'tween perche

gedeelt, waer van het NederfteghemeenlijckC0MTE'ghenaemt wort la Perche Gouet, ende is befloten
in't Caftelleynlchap Chartres, wiens princi¬paelfte ftadt is Nogent le Rotrou. Het Opper¬de maeckt eygentlijck 't Graeflchap: het heeftonder andere fteden,Mortaigne, daer de refi-dentieis van de Bailiou van Perche. Sijne palenftrecken na Normandien totaen Yerneuil, en-de na 71 lant Mans tot Mamerts.

Het Hertoghdom
t o v r a in e

L'dtn.

Vrucht-
baerhejd.

Tours»

Et Hertoghdom Touraine is een
ghedeelte van 't middelbeauflè,
begint drie mylen bovende ftadt
Amboyfè na Bloys toe,ende eyn-
dightin de dorpen la Chapelle
Blanche,het welck in kerckelijc-
ke faecken ftaet onder den Bit
fchop van Anjou, en Chouzay.

De groote ghenoeghlijckheyt
van dit lant wort vermeerdert door de (oete,ghefonde,
ende lieffelij cke lucht 5 hierom noemt men't den hof
ende boomgaert van Vranckrijck, in Francoys le lar-
din de France.Wijn ende kooren waft daer overvloedigh,
ende daer fijn feer bequame boffchagien om te jaghen.

Die van Touraine fijn deoutfte ende voornaemfte
volckeren van Vranckrijck , ende niet de gheringhfte
der Celten.

De hooftftadt van dit land is Tours, heeft aen de ee-
ne zyde de Loire, die met een kromme canael nae de
voorftadt Riehe by S. Annen geleyt is, na de zuyd ende
weft zyde loopt de riviere Indre. Het is een feer oude
ftadt, eertijdts ghebouwt van de Gauloyfen , ende om
haer outheyt boven alle fteden van Vranckrijck verhe¬
ven , foo datfe het hooft van vele natiën met recht ghe-
noemt wort. Casfar ende andere die Vrancrijc befchre-
ven hebben, noemen die van Touraine de voornaemfte
ende treffelijckfte volckeren van dit Conincrijck. Ptol.
in fijn tweede boeck, cap. 8 , ende in de derde Caerte,
Turregios, die aen de Loire woonen. CadTar verhaelt van
de felve op verfcheyde plaetfen,voornamentlijck in het
eynde van zyn tweede boeck der Comment. met defe
woorden:Defe faken uytgevoert,ende gantfeh Vranck¬
rijck in rufte ghebrocht fijnde, isby de Barbaren foo
groot ghevoelen van defe oorlogh gheweeft , dat de
volckeren die over den Rhijn woonden, ghefanten aen
Casfar ghefonden hebben,ende belooft dat fy Oftagiers
fenden, ende het ghene men haer gheboodt doen fou-
den. Defe regimenten heeft Caefar bevolen, om dat hy
in der haeft nae Italien ende lllyrien wilde reyfen,in het!
begin van de fomer weder by hem te keeren. Ende nae
dat hyZynvolck in Chartres, Angiers , Tours, (al¬
le fteden gheleghen by de plaetfen daer hy gheoor-
loocht hadde,) teghen de winter in guarnifoen gheleyt
hadde,is nae Italien vertrocken: waer uyt men befluyten
kan, dat die van Tours gheen vyanden der Romeynen
fijn gheweeft,maer dat fy 't met Caefar hebben ghehou-
den, het welcke een groot teecken van haer oude mag-
nificentie ende heerlijckheyt is.Het blijekt oock uyt de
hiftorie van Gregorius van Tours, dat de borghers van
Tours op verfcheyde plaetfen Raetfheeren vanRoo-
men worden ghenaemt, dat fy het recht van de Room-
fche burgherye hadden, welck eertijts de bontghenoo-
ten ende vrienden van het Roomfche rijck ghenooten.
Maer nae dat 't Roomfche rijck van de Gotthen,Wem-
den, Bourgognons, Hunnen , ende Franfchen verwoeft
wierde,is de ftadt Tours,als oock andere, van haer Vry-
heyt berooft, ende van de Francoyfen hardt beleghert
ende grootelijcx benauwt, die beweeght door eerbie-
dinghe des grafs van S. Martin, wiens beenderen hier
ruften, hebben van haer voornemen afgheftaen, en-
de daerna foo veel van defe plaets ghehouden , datfe in
de reliquien van defen heylighen BifTchop het gheluck
van alle hare koopmanfehap ende arbeyt fetten. Op de¬
fe maniere is de ftadt Tours onder de kroon van
Vranckrijck ghekomen, tot datfe na den inval der Dee-

Vranckrijck*

tien ende Normannen in Vrancrij ck, van Ludovick de
III aen Ingelgerus,Grave van Anjou, ghegheven is,om
dat hy met zyn foldaten de macht der Barbarifche vy¬
anden wederftaen,en de Loire befchermen foude. Het
is oock ghedenckwaerdigh dat die onverwinnelijckè
Franfchen Prince, Carolus Martellus, in het jaer 729,
denConingh der Barbaren met 400000 foldatenvoor
de poorten van Tours verwonnen ende verflagen heeft,
die heel Spanien bemachtight hadden , ende Vranck¬
rijck onder haer trachten te brenghen, wanneer die van
Tours oock eenen eeuwighen naem verkreghen heb¬
ben , om datfe niet alleen de Saracenen wederftonden,
maer oock,voor de Chriftenen de ftadt floten,om datfe
haer leven in foo onfeeckeren ftrijt niet door de vlucht
fouden foecken te behouden,maer met kloeckelijck en
mannelijck te ftrijden.

De eerfte AertzbifTchop aldaer is gheweeft Gratia- Aeftz*
nus,die ten tijden Diocletiani gheleeft heeft. In het jaer bïfdm»
375-, is S. Martin de derde Aertzbiflchop gheworden;
defe was gheboren in Hungaryen , ende heeft gheoor-
loght onder Iulianus den Apoftaet: daer nae zyn leven
ende religie veranderende, heeft hy die van Tours,naer
'tghevoelen van fommighe, tot de Chriften religie be¬
keert , ende is gheftorven naer dat hy over de 26 jaren
gheregeert hadde. In defe ftadt is de heerlijcke hooft-
kerek van S.Gratiaen,die S.Martin tot fyner eeren heeft
doen bouwen, verciert met een konftich uyrwerek, dat
niet alleen de uren, maer oock de beweginghen der Pla¬
neten , ende het wafïèn ende afgaen der mane aenwij ft s
ende twee toorens,vanghelijcke hooghte,vanwaer men
wijt ende breet kan fien; hier is oock de kerek ter eeren
van S.Martin, by de nakomelinghen ghefticht, daer zyn
ghebeente bewaert is, tot datfe in de oorloghe van
Vranckrijck verbrant is:de plaets, daer de felve pleghen
te wefen, is met yfere traliën afghefchoten 5 daer defe
veerfkens op ghefchreven ftaen:

tmpia Rel/igio furies agitato, malignes
Ojfa vinfandi hic igne cremanda dedit. (fc.

Een half myle van de ftad leyt een Abdye daer de Loire
voorby loopt, ghebouwt door den ghemelden S. Mar¬
tin. Hier is een Coninghlijcke ftal,ende de ampulle daer
de heylighe olie in bewaert wordt, die S.Martin van ee¬
nen Enghel, foo men feyt, ghekreghen heeft; met welc¬
ke Olie Henrick de IV tot Coninck is ghefalft, om
datmen die van Rheims in Champagne door de oorlo¬
ghen in die quartieren, niet konde krijgen, van welcker
falvinghe,tot gheheugheniflè,aldaer ghefchreven ftaet:
De falvinge van Henrick de IV, Coningh van Vranck¬
rijck, is ghefchiet te Chartres in de groote kerek van
de H. Maghet Maria, als Francois de la Guefle Bit
fchop van Tours de Mifïèdede, op den 27 Februa-
rii des jaers 1594: den Ampul oft het Öliekruycxken
tot de falvinge des Conincx, hebben tot Chartres ghe-
bracht, met bewilginghe van al de broeders, Fr. Mat¬
thias Cyron Sacrift , Iacob Duyfieus hewaerdervan
de pampieren oft befcheeden, ende Efaias Ianay , on¬
der Prieur van het groote kloofter des Coninghs.

De kleynder fteden van dit Hertoghdom, zyn Am- Amboyfe.
boyfe, Langers, Chinon, Loches, Montrichard,CaftiI-
lon, Afay. Amboyfe is een foo luftighe plaets aen de
Loire , als eenighe van het gantfche Conincrijck, daer
de Coninghen dickwils pleghen te trecken om haer te
vermaecken. Carolus de VIII, heeft alhier een kafteel

H h doen
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doen bouwen, alwaer hy in 't jaer 1498 feer haeftich is
gheftorven. S. Martin heeft hier de eerfte kerck gebout
Marmonftier ghenoemt, nåe dat hy de Heydenfche af¬
goden ende religie uytgheroeyt hadde. De kerck van
S. Florentius heeft Fulco de Nerra, Grave van Anjou,
ghefticht, met een collegie van Canonicken, ende jaer-
lijcxfche renten. Amboyle heeft onder de Graven van
Anjou gheftaen, tot dat Ludovick de heylighe, het
Hertoghdom van Anjou aen het rijck gebracht, en zyn
broeder daer Hertogh gheftelt heeft. Aldaer leydt een
kafteel op eenen hooghe rotfe, dat met uythongherin-
ghe alleen kan gewonnen worden,en daer de Coningin-
ne ende des Conincx kinderen pleghen in tijde van oor-
loghe bewaert te worden,als in een verfekerde plaetfe.

Zangers. Fängers is oock een fraeye ftadt gheleghen nae den
ooften, een weynigh boven de plaets daer de Loire en-
de de Indre in een loopen.

Cbinm. Chinon is een ftadt met een kafteel, daer de Conin-
ghen vän Vranckrijck haer pleghen te vermaken,voor-
nementlijck Carel de VII, meeft in dien tijt,als zyn be-
nijders hem niet anders noemden als Coninck van Bour-
ges. Het land daer rontfom is feer vruchtbaer ende ge-
noeghelijck. By defe ftadt beginnen de groote mylen
11a den wech van Poiétou. Niet verre van hier leydt een
brugh de la Nonnain ghenaemt, de boghen fijn van
fteen,ende dueren by na een halfmyle.

Lodm. Lodun ftellen fommighe onder Poidtou; eertijts was
het onder 't ghebiedt Van particuliere Heeren, nu is
daer de vierfchaer des Coninghs. Hier van breeder in
zyne particuliere caerte.

Loche. Aldaer leydt oock de ftadt Loche,met een fterck ka¬
fteel verfien,in wiens chroech eertijts de beenderen van
een man ghevonden fijn, welcke acht voeten langh

A I N E.

was, hy fat op eenen grooten fteen met bey de handen
onder zyn hooft.

Montrichard is een ftadt op een luftighe vlackte ghe- AdontrU
leghen,rondtfom met klippen en boflchagien befet, die cbard.
les Forefts de Montrichard heeten. In de voorftadt
ftaen huyfen onder de aerde, daer boven tuynen ende
wijngaerden op fijn.

Chaftillon is een Coninghlijcke ftadt by de Indre -dodere
gelegen. Afay is tweederley,Afay Ie Bruflè by de Indre,
ende Afay le Ferron. L' ifle Bouchard leyt op de riviere
Vienne, die daer rondtfom loopt. Cande leydt daer de
Vienne ende Loyre in een loópen. Het kafteel Paulme
heeft de tytel van Viconté, ende leydt op een hooghe
plaetfe,dicht daer by fietmen een vyver by na twee my¬
len langh bemuert. Iulius Cselar Scaliger heeft dit lof¬
dicht van Tourayne ghefchreven :

Gheen koßelijcker landt mach Vranckrijck immergheven,
Daer 't beter is 1voor menfch en beefien om te leven,
Als dit, jvant hier de hit, noch koude noordfche v lachen,
De vruchten van het landt, noch ackerluydenflaghen,
De hovenfijnplayfant,foo dat men die mach noemen
Zen Tempe, daer wel eerflach Griecken van te roemen >
Want locht, en landt, en volck, haer alles isghelijck,
Zn dit heeft het noch meer: het Is weleensfoo ryck.

De rivieren in Touraine fijn de Loire,die daer dweers Rivieren.
deur loopt, ghelyck oock ae Cher, ende de Indre, de
Creufe valt in Touraine in de Vienne, en loopen fo te fa-
men voorts voorby L' Ifle Bouchard, neffens Cande op
de uyterfte palen van dit Hertoghdom in de Loire: de¬
fe legghen alle bezuyden de Loire -3 benoorden zyn Ia
Ciffe, ia Branfle,Choizille,en Brefhe*

i

Het Ghebiedt van

O V

Midden- Idden-Beauffe, begrijpt al
'tghene aen bey de zyden
van de Loire leydt, van Re-
morantin tot Vendofmois:
en van hier afaen de rechte
zyde van de felve revier van
Chaftellaudon tot Anjou

toe, de Hertoghdommen Vendofme, Tou-
Toumnc. raine, de Graeffchappen Blois, Dunois, ende

Tonnerre. Het Hertoghdom Touraine be¬
gint drie mylen boven Amboifë , nae Blois,
ende eyndight in de gehuchten, die men Cha-
pelle blanche noemt. De hooftftadt is Tours.
De andere zijn Amboife, Langers, Chinon,
Chaftillon, Alay, Mont-Richardt, ende Lou-
dun,oft Lodun.

Lodm. Lodun is de naem van de ftadt, en dien hee-
- Jen ftreeck,welcken andere onder Foidtou ftel¬

len ,waer in 1 zoo Parochiën zijn,onder drie Bifi-
lchoppen, te weten van Poiótiers, Luflon, en
Malezais. De voornaemfte plaetfen zijn Roche
fur Yon,TaImont, Meroil,Vouvant,Mervant,
Breffure, Lodun, Fontenay le Comte, die in 71
Hoogh Poiólouligge.In't Nederige zijn Niort,
Chaftelleraut, &c.Poidiers is de hooftftadt, de
grootfte van heel Vranckrijck naer Paris,wiens
meefte deel van de reviere Clain omcingelt is.

Het ghebiedt van Lodun is niet leer groot,
ghemerckt dat het befloten wort met de revie¬
ren de Loire,Dive,Vienne,en Veilde; in't mid¬
den van welcke de ftadt Lodun leydt, die niet
groot is, maer luftigh en wel ghelegen; ontrent
de lelve is een fchoone boftchagie,Bois-royne
gheheeten, Eertijdtshadfe eyghen Heeren,nu
hoortlè onder de kroon van Vranckrijck, ende
heefteen Conincklijcke rechtbanck. Sommige
meynen datlè in oude tyden luliodunum genoemt
was,en van Iulius Cadar ghebout,maer noemen
gheen oudt fchryver die lulcx leyt. Hier wordt
Ichoon broot met laffraen ghebacken,welck de
inwoonders van de nabuerige plaetlèn,van hier
t'huys beerende,haer kinderen ende vrienden
mede dragen.Dit lantbrenght oock menighte
van groote hoenderen voort,die men gemeen-
lijck lespoullesde Lodun noemt. In dit ghebiedt
zijn geen fteden meer,doch veel dorpen en ge-

Vranckrijck.

huchten, met drie fchoone boftchen op de ry
liggende,waer van het middelfte niet verre van
de ftadt Lodun is.

Hier loopt de revier Loire oft Leire,génoech
door CaTar en andere bekent. Sijn oorlpronck
is in 't dorp Velaune, diefe ghemeynlijck noe¬
men , la Font de Leire. Sy is de grootfte van
Vranckrijck , loodatfe met recht gheheeten
mach worden, de vader van de Franlche revie¬
ren : wantfe van haer begin, meer als 1 jo my¬
len in de lenghde,veel landen en fteden voorby
loopt, ende ten laetften vermeerdert met de
fcheepdragende revieren Ëlaver, Cher, Indre,
Vienne, en Meduane, ftort haer in den Ocean
tuffchen Poiótou en Bretaigne, met een uyt-
ganck ontrent vier mylen breedt. De reviere
Vienne, daer Fortunatus,Gregorius Turonen-
fis, ende Hugo Floriacenlis mentie van maken,
loopt dicht voorby 't gebiedt van Lodun, van
't zuyden na 71 noorden .In't weften loopter de
revier Dive rondtom,ende eenldeels door. Op
de grenlèn na 5t noorden, lietmen aen de Loire
ligghen de Ichoone ftadt Saumur, verfien met
ftercke mueren en wallen , ende verciert met
veel heerlijcke huylen.Daer is oock een kafteel
op eenen hoogen bergh,welck van buyten oud
en vervallen fchijnt,maer van binnen heeft het
veel treffelijcke lalen en kamers,oock rondtom
luftighe thuynen. Voor eenighe jaren is hier
Gouverneur geweeft, van wegen de Coningh
van Vranckrijck, Philips de Mornay, Heer van
Pieflis, een voornaemt man, niet alleen om fijn
groot en édel gheftachte, maer oock door de
boecken ende hiftorien by hem ghefchreven.
Het was een ghelpraeckfaem ende vriendelijck
man tegen de uytlanders, die altij t vryelijck by
hem mochten komen: Hy heeft hier oock een
Academie,dat is, Hooghe fchole ghefticht,met
confent van Coninck Henrick dein 1. Daer is
oock ontrent de ftad een fchoone fteene brug,
waer van men over al de luftighe landouwen
kan fien. Nae 't zuyden op de grenfen van Lo¬
dun , leydt de ftadt Moncontour aen de revier
Dive. In 't ooften is de ftadt Champigny,ende
wat hooger 71 eylant Plfle Bouchart genoemt,
omcingheltmet de wateren van de Vienne.

I i
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Het Landt van

M I R E B A L A I S.

JSMWI,

Talen.

Toiäiers.

Irebalais is een kleyn landeken,
grenfènde aen Lodun, maeris niet
ido groot, ende heeft lynen naem
van de hooftftadt Mirebeau.

In'tooften is 71 bepaelt met de
reviere Clain, in 't weften met de Veude , die
midden daer door loopt, ende vruchtbaer
maeckt.

Mirebeau, Behalven dat Mirebeau , met een kafteel
verfterckt, ende door haer fontkeeten ver-

Andere maert is,zijnder noch de ftedekens Faye la Vi-
neufe, Aurigne, Douffay, Moncontour, Vou-
zaiile, ende Ceaux. Op de grenlen naer 't zuy-
den leydt de ftadt Poiótiers, in een luftighe
plaets , doch berghachtigh, behalven aen
d'eene zijde die in een vlackte lackt, diefein
?t Franfch la Trancbée noemen. Dele ftadt is

(loo wy hier voren oock ghefeydt hebben) de
grootfte van Vranckrijck naeft Paris,doch het
grootfte deel is niet betimmert oft bewoont,
maervol velden, wijngaerden, boomgaerden,
en thuynen.Het ander deel is verciert met veel
lchoone,en lieerlij cke gebouwen en huylèn,loo
van publijcke als particuliere. Aen dees zijde
loopt de revier Clain, ende met verlcheyden
kanalen door de ftadt, maeckende fbmmighe
eylandekens , tot groot gherief der borghe¬
ren, ende ftort ontrent vier mijlen van hier
nae de noorden fich in de Vienne. Hier zijn
veel antiquiteyten: want behalven een oudt
kafteel, ilfer het paleys van Keyler Gallienusj
het fondament van een groot amphitheater,
dat de inwoonders les Arenes noemen ^ de bo~

ghen ende gewelflelen van de waterleydingen*
en meer andere kenteeckenen van ?t Roomlche
Rijck.De hooftftadt is gewijdt ter eeren S.Pie¬
ter,daer deBilfchoplijcke ftoel is.De eerfte Bift
Ichop was S. Viótorinus, de 10 S. Hilarius, die
geleerde boecken van de H.Drievuldigheyt te¬
gens de Arianen gefchreven, en het landt ront-
om tot het Chriften geloofbekeert heeft, loo
de kerckelijcke hiftory-lchrijvers ghetuyghen.
De 98 is Henricus Ltidovicus Caftaneus, de
loon van Lodowijck,Heer d'Abin,en de laRo-
che-pofay.Hier is een vermaerde Academie,die
men lèyt de principaelfte te welen naeft Paris*
Carel de vu , Coninck van Vranckrijck,ftich-
tefe inhet jaer 1431. De inwoonders van dit
landt hebben veel van de Engelfche ende ande¬
re geleden, in de tij t allTe gantlch Vranckrijck
afliepen ende bedorven. Een half mijle van de
ftadt,op de wegh nae Bourges, lietmen eenen
vierkanten fteen, van wonderlijcke groote,on-
derftut met vijf andere fteenen, waer van hy
genoemt wordt, La Piene leDée: daer dit veers-
ken af ghemaeckt is:

Hic lapis ingentemJuperat graTitate Coloffum
Ponderis grandifidera molepetit,

Het landeken Mirebalais is vruchtbaer van Vrucht-

tarwe,en alle andere loorten van kooren,oock baerhe)dt'
van vee, wol,was, wijn,vilfchen,vogelen,wildt-
braedt.

De inwoonders hebben de lèlfde manieren,rdmvoonde-
conditiën,ende aerdt,me.t die van Poiólou.

A

Het Hertoghdom
N i o v.

naem

Grenfe,

Oude r-wmmmmm ^Jou begrijpt in fichettelijeke
Graeffchappen, Baronien, ende
Heerlij ckheden. Caffar noemt
de volckeren van defe Provincie
Andes, ende Plinius Andegavos:

Dit Hertogdom begint by het
dorp Choufay, ende paelt tuf-
chen Moncontour ende Her-

rauc,aeii xi~t ïant vanl^oidiers/t welck zuydwaerts van
daer gelegen is, hebbende voorts in 't ooften voor pa¬
len Touraine ende Vendofme , in 't noorden de Graef¬
fchappen Maine ende La Val,en in 't weften Bretagnien.

Vrucht- Anjou is een feer vruchtbaer ende playlierich landt,
baerhej/t. fooe we{ het niet feer groot en is 3 de heuvelkens ende

berghskens zijn daer over al vol wijn-ftocken , de
valeyen verciert met fchoone groene boffchagien , en
daer benevens feer goede weyden vol beeften 3 De
witte wijnen zijn daer feer gheprefen ende vermaerdt,
diemen Fins dcMnjou noemt: In fomma al 't ghene tot
's menfchelijeken levens onderhout van nooden is,wort
in defe Provincie ghevonden: op fommighe plaetfen
worden oock leyen ofte fchalien (aldaer Ardolfès ghe-
noemt) uytghegraven.

Oudé Coninck Chilperic, nae dat hy Grave Paul omghe-
flandt. bracht had, heeft Angiers verovert,ende lijnen nafaten

den Coninghen van Vranckrijck achterghelaten ,waer
van Carolus Calvus het hooghfte deel defer Provincie
ghegheven heeft Torquato (fommighe willen hem an¬
ders noemen) behoudende niet te min het opperfte ge¬
biedt daer over 3 ende het benedenfte deel, aen Grave
Eudo van Paris: wiens Neve (ofte foon van fijn broeder
Robert, Grave van Anjou ende Hartogh van Celtica)
Hugo Magnus, dit felve wederom overgegeven heeft
Fulconi,Soons fone van Torquat03delen Fulconi zijn in
ordre gefuccedeert Fulco de 11, Godefrid,Grifgonella
ghenoemt, Fulco de 111,Godefrid de 11, Fulco de IV.
Fulco de V,die oock Coninck van ïerufalem is geweeft
nae Balduin, wiens dochter hy(weduwer zijnde)getrout
hadde: hem volghde Godefrid de V I,met toename Bar-
batM, die tot een vrouw hadde Machtelt, dochter van
Henric de I,Coninck van Engelant,wiens fone Henric,
de tweede van dien naem, Coninck van Enghelandt is
gheworden 3 ende fijne twee andere fonen^ Gotefrid de
VI, ende Willem, Graven van Anjou 3 de welcke, als
ly beyde van haren broeder den Coninck in een ftrijdt
overwonnen , ende te lande uyt-ghedreven waren,
heeft hy tot fuccelfeurs in 't Coninckrijck van Enghe¬
landt ghehadt, fijne outfte fonen 3 ende Gotfrid den
VIII, in het Graeffchap van Anjou: Artur Godefrids
loon, Grave van Anjou, ende van fijns moeders wegen
oock Hartogh van Britannien, wierde de oorloge aen-
ghedaen door fijn oom Iohannes, Coninck van Enghe-
lant: Defe Arturus hadde te voren het leen van 't Prinf
dom ontfanghen , ende Eedt van ghetrouwigheyt ghe-
daen, aen Philips Auguftus Coninck van Vranckrijck,
door wiens ophitfinghe, als hy meynde fijnen Oom
Poicftiers afhandigh te maken, ende met fijn legher de
Loire ghepafleert was, is hy van de felve ghevanghen
naer Roüen ghevoert, en niet langhe daernae van Ar¬
turus omghebracht. Dit feyt ginck Conftantia (Arturi
moeder, dochter ende erfghenaem van Conane Prince
van Brittanien)fo feer ter herten,datfe by den Coninck
van Vrancrijck , den Coninck Iohan befchuldighde,
als defen moort begaen te hebben de welcke daer over
te recht ghedachvaert zijnde,ende niet comparerende,
van de Pairs de Trance voor lodanigh gecondemneert

Vranckrijck.

is,ende alle fijne landen die hy in Vranckrijck befat, aen
den Coninck vervielen 3 welcke (èntentie de Coninck
felis uyt-voerende, heeft hy Anjou onder fijn ghewelt
ghebracht, ende fijnen fone Lodewijck den VIII, C<>.
ninck van Vranckrijck, naerghelaten3 defen is gevolght
fijn fone Ludovic de IX, met toename Santtus, dat is,
de Heylighe, die defe Provincie fijnen broeder Carel,
tot fijn erfdeel heeft ingheruymt 3 wekken ghevolght
is Carel de II: defe uythouwelijckende fijne dochter
Clementiam, aen Carel van Valois, gafhaer defe Pro¬
vincie tot een bruydt-gave. Daernaerzijn gevolght de
Coninghen van Vranckrijck,alsfijn fone Philips van Va¬
lois,ende wederom Iohan fone van Philips,die dit Edele
gedeelte van 't Rijck, in 't jaer 13 5-0 , met de Tijtel van
't Hertoghdom aen fijnen fone Ludovic getranffereert
heeft:delènzijn wederom ghevolght in rechte linie,Lu¬
dovic de tweede, ende Ludovic de 111, die fonder lijfs
erven nae te laten fturf, en aen fijn broeder Renatus
dit Vorftendomnae liet 3 defe , als hem fijne kinderen
afghellorven waren, heeft voor erfgenaem ghefubfti-
tueert fijns broeders fone Carel, (fommighe meynen Onder
dat het fijn broeder foude gheweeft zijn) die Ludovic Vranckrijc.
den X1, Köninck van Vranckrijck voor fijnen fuccef
feur verklaert heeft: ende is alfoo defe Provincie veree-

night ghebleven aen de Kroone van Vranckrijck, alleen
dat Francifcus I, de felve aén fijne moeder Louyfe de
Savoye, tot een lijftocht heeft overgegeven 3 ghelijck
dan oock Coninck Carel de IX, de felve ghegheven
heeft aen fijnen broeder Henric, die daer nae Coninck
van Polen ende van Vranckrijck gheworden is.

De hooft-ftadt defes Hertoghdoms is cMndegavum, Angers,
van Paulo Diacono cMndegavenfis Civitas, ende nu ter
tijdt Angiers gheheeten 3 van Ptolomaso Itdiomagus An-
dicavarum , gheleghen aen beyde fijden van de Ri-
viere Meduana , ofte Maine, met een fteene brugghe
daer over 3 In defe is een feer goede Policie 3 daer be¬
neffens is de ftadt oock verciert met een Biffchoplijc-
ken ftoel, den Aertsbiffchop van Tours onderworpen Bifdom,
met een Senefchallaet ende Bailloufchap , ende een
Siege Prefidial. Daer is oock een feer vermaerde Aca-
demie, van Louys de 11, van dien name, Hertogh van
Anjou,in't jaer onfes Heeren 1389 opgherecht3 In
dele hebben veel gheleerde mannen, fo in de Rechten
als andere faculteyten gheleert: onder welcke eeu-
wighe memorie waerdich zijn , om haer uytnemende
gheleertheydt ende wetenfehap. D. Guiljam du Pojet
Cancelier van Vranckrijck, D. Lazarus Baifius, Ioa-
chim Bellai, Francois Balduin een groot Rechtsgeleer¬
de , Renatus Benedidhis Doótor in Theologie, Bodi-
nus een Advocaet in 't Parlament van Parijs. De ftadt
light in een laghe plaetfe,waer van het fpreeckwoort is:

cMngers bajfe ville, hautes clochers,
Riehes pitaines, fauvres Tfoliers.

Welck beduyt:

In de laihe Stadt Anners, kanmen bemereken,
c>

, o

Hooghe thoorens, rijeke Hoeren, arme denken.
Dit Hertoghdom heeft veel fraeye fteden, onder an¬

deren Saumur , gheleghen aen de Loyre , verciert met
een Kafteel, ende onlancks oock met een Vniverfiteyt.
Sy heeft ftereke wallen en grachten, ende fchoone
huyfen. Hier is voor weynigejaren Gouverneur van de
ftadt ende Kafteel gheweeft, Philips Mornay, Heer van
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A N I O V.

Pieffis, door de boecken die hy uytghegheven heeft, fchen beyde Beauflen, welcke met toenamen Sologne
wel bekent, als oock door fijn ghefpraeckfaemheydt ende Vendofme ghenoemt worden, ende ftreckt lieh
ende vriendelij ckheydt teghen de uy tlanders-„ De an- wij t ende zij t uyt tot aen Xaintonge, heeft defen naem
dere fteden zijn Montreneau, Bauge, Beaufort, Bilfac, van de ftadt Vindocinum ofte Vendofine, welcke van
Monftreul Belay, Malevrier , Chantonceau, Viliers, Ptolomseo Vindicum l.Aulerciorum Cenomanorum in Gal-
Duretail, la Flefche, Chafteau-Gontier; Segre. lia Lugdnnenß gheheeten is , als fommighe fuftine-

Pont de Een mij le van Angiers is een brugghe , diefe Pont de ren > hoewel Scaliger van opinie is, dat de ftadt Mans
Gee. cee, oft See noemen, als oft fy wilden leggen, de brug- Vindicïum Ibude zijn. De Graven van Vendofine, heb-

ghe van Casfar, want fy meynen, datfe van Iulius Csefar ben haren oorfpronck uyt de ftamme van Bourbon,
ghemaeckt is3 andere ghevoelen, datfe foo ghenoemt ende ghelijck men leeft, foo foude Ludovicus Bour-
is als de brugh van de zee. bonius, fone vän Iohan, Grave van Marche ende Cler-

Meeren. In dele Provincie zijn veel meeren ende vivers, mont > de eerfte Grave daer van zijn gheweeft welc-
moralfen, fonteynen, ende meer als 40 rivieren,behal- ken in rechte linien zijn ghevolght ,fijn fone Ióannes,
ven de kleyne waterkens: onder de rivieren zijn de prin- fijn neve Francifcus, ende wederom Francifci foon

Rivieren, cipaelfte, de Loire, Dive, Thoe, Layon, Ligne, Sevre, Carolus,weleken Francifcus de I,Coninck van Vranck-
Couefnon,Oudon,Meduana ofMaine^Sarta gemeynlic- rijck, eerften Hartoch van Vendofine maeckte 5 defen
ken Sartra,en Leorius: buyten de ftadt Angiers fietmen Carel fuccedeerde wederom fijn foon Antonius , Har-
noch veel oude vervalle timmeragien ende ruinen, toch van Vendofine ende Pair de France,dat is, Ghenoot
Grohan ghenoemt: men wil feggen,dat de Romeynen van Vranckrijck, ende, van weghen Iohanna d'Albret
aldaer eertijdts een Theatrum ïouden ghebouwt heb- fijn ghemaelinne, oock Coninck van Navarren3 van
ben, overmits daer oock noch ter tijdt veel Medalien wekken gheboren is Henrick van Bourbon, de IV,
uyt-ghegraven worden. Coninck van Vranckrijck ende Navarren, Prince van

Andere Onder dit Hertoghdom (behalven andere Graef- Bearn, Hertogh van Vendofme, Beaufort ende La Val,
Graef- fchappen, Baroenien ende Heerlijckheden) ghehooren &c. Vader van Lodewijck den XIII, nu ter tijdt ghe-
fhappen. te jeen ? vjer Graeffchappen, als Mayne, Vendof- luckigh regerende.

me, Beaufort, La Val. Tegenwoordigh is Hertogh van Vendofine , Csefar
Vendofme. Het Graeffchap van Vendofine, nu tot een Hartog- de Bourbon , natuerlijcke foon van Henrick de IV.

dom opghericht, neemt fijn begin by Beaugency, tuf*

Het Graeffchap
L E M A I N E.

E Graeffchappen Le Maine Lenard,) alwacr hy boude een kerek téf
endeVendofme kennen voor eeren S. Peter. Defe revier heeft veel kar-»
haer leen-heer den Hertogh pers, lampreyen,elft,ende andere foorten van
van Anjoü,ghelijck oock die vifch.Weynign boven Angers vermengen haer
vanMontfortenlaVal. Het dele revieren , endeloopen gelijckelijck door
Graeffchap Maine is beflo- de ftadt,ende niet verre daer beneden in de ri¬
ten met de grenfen van An» viere de Loyre.

jou, Toüraine, Normandie, ende Pérche; en De fchoone en luftighe waranden, ende bof- Befhm.
givierm. wort bewatert met drie revieren, de Mayenne, fchen verderen dit lant: onder welcke zijn de

Loire, en Hartfe. Lucanus maeckt mentie van voornaemfte,de warande van Verfay,Longoul-
de Mayenne, in't boeck van de Pharfalifche nay, Perfi, Sille, Charnay, Andain, Maine en
oorlogh, daer hy fêyt: Concife.

In ripis Meduanatuis marcereperofus. Defe geheele ftreeck landts is voor fommige teelingki.
Regino en Gregorius Turonenfis fchrijven jaren in tween gedeelt. De principaelfte ftadt

oock van defe revier. Hedenfdaeghs wordtfe is Mans,die nu de kroone van Vranckrijck toe-
de Mayne ghenoemt. Sy loopt door de ftadt komt: maer de ftadt Mayne met fijn Hertogh-
Angiers, ende valt in de Loire, een weynign dom,dat eertij dts een Marquifaet was,behoort
onder de felve ftadt nae 't zuyden. Le Loir aen 't geflachte van Guife. Van 't begin is ly de
ontferinght niet verre van de ftadt d'Ifliers, relidentie gheweeft van 't bailioufehap, ende
daer van Fulbertus Biffchop van Chartres ver- nae de tyden van Coninck Henrick de 11 ghe-
maent in fijne brieven, ende loopende door Al- maeckt tot een Prefidentfchap, daer vele fte-
logy,van welcke de felve oock mentie maeckt, den appelleren.
en de Abdije Bonneval van de Orden van Ci- Dit landt was in vorige tijden onder Guienne 0u*

Ve May. fteaux, ende de ftadt Vendofme. De Mayne begrepen,ende ghehoorfaemdenhaer Herto-Ä'""z '
heeft haren oorfpronck op de grenfen van dit ghen , tot dat Lodowijckde ix Coninck van
Graeffchap, daer'tvan Normandiengefchey- Vranckrijck, en Henrick de in Coninck van
den wordt, ende nae datfe langh gheloopen Engelant een verbont maeckten,dat de Engel-
heeft , befpoeltfe de ftadt Mayenne.Sy vloeyt fchen te vreden fouden wefen met dat deel'van
feer traegh, (foo datfe Gregorius Turonenfis Guienne,'t gheen in \ noorden met de reviere
maer een torrentem,dat is, beke noemt) en Charante, en in't züyden met de Pyreneifehé
komt aen de rijeke ftadt La Val, en daernae bergen bepaelt wort; ende voort afftaen van al
aen Chafteau Gontier ; van hier gaetfe nae de het recht dat fy meynden te hebben op Nor»
ftadtLion d'Angers, daerfe mette revier Vo- mandien,Anjou,enMans,-opconditie datmen
Ion vermeerdert wordt, ende korts daernae ten tyde des afftandts der voorfchreven lan»
met de Sarthe , die door de fteden Alen- den, hem foude tellen iyooooo goudekroo-
£onj ende Mans loopt. Men leeft, in het le- nen.DaernaeheeftConinck Ian,aenLodowijck
ven van den H. Mauritius Biffchop van An» fijn tweede foon,ghegeven de Graeffchappen
gers, aldus; Als de H. Mauritius nederwaerts Anjou en Mans. De brieven van defe gift wor-
met een fchip door de reviere de Mayne nae den noch onder de befcheeden bewaert. Hier
de Loire reyfde , &c. De Sarte is vermaert volght deafcomfte vanLodowijck.
door fijn water, welck klaer is als kriftal, ende Lodowijck van Valois de i Hertogh van An-
van coleur als filver, waer van dit veersken van jou, en Graef van Mayne, die van Ioanna de i
een goet Poet is: Coninginne van Napels, tot een foort aenghe-

Venimus ad Sartam,quo non efl clarior alter. nomen wierdt, ende Coninck van Ierufalem,Si-
Wy feilen hier noch van defe revier by voe- cilien en Napels gekroont, fterf anno r 384 in

gen, dat in't leven van S.Lenard aldus gefchre- September.
ven ftaet: Het kloofter van S. Lenard is vijfmy- Lodowijckde 11, Hertogh van Anjou, en
len van de ftadt Mans, leyt op de revier Sarte, Graefvan Mayne, Coninck van Ierufalem en
ende is deerlijck bedorven. Men leeft oock in , Sicilien , overleed in 't jaeronfes Heeren 14x7.
't felve leven, dat S. Lenard in de tijdt van dé Lodowijck de lil, Hertogh van Anjou en
Biffchop Innocentius grootelijcks het dorp GraefvanMayne,vanïoannade 11 Coninginne
Mans verciert heeft, ende daernae een kleyn van Napels geadopteert,is geworden Coninck
plaetsken o-hevonden op de revier Sarte, (welc- van Sicilien,Hertogh van Calabrien, en Gi av e
ke plaets noch den naem behoudt, en wordt van Provence: en fonder kinderen gheftorvert
la Chapelle gheheeten, oft de kamer van S. anno 1434.

Vranckrijck, ^ ' Rene,
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LE M

René,broeder van Lodowijck, Hertogh van
Anjou, Grave van Mayne, Hertogh van Cala-
brien ende Bar, Grave van Provence en Guife,
is erfgenaem gemaeckt van fijn broeder Lodo¬
wijck, met confènt van loanna de 11 Coningin-
ne van Napels,en overleed in't jaer 1480.

Carel,na de doot van Ian,foon van fijn broe¬
der René, ende van Niclaes Hertogh van Ca-
labrien , foon van de voorteyde lan, dede af-
ftandt van ?t recht dat hy meynde te hebben
op 't Coninckrijck Napels, de Graeffchappen
Provence en Mayne,ende maeckte fijn erfghe-
naem Lodowijck de x 1, Coninck van Vranck-
rijck.

Onde Dole- De Cenomani, dat is te tegghen, de volckeren
kem. van Maine, worden van Casfar, Ptolomseus, en

andere feer geprefen.In de kenboecken der lan¬
den wort mentie ghemaecktvan deftadt der
Cenomanorum in Lugdunenfi tertia, dat is, het derde
deel van Lyon. Plinius maeckter oock mentie
af, en noemtte Cenomanos. Polybius, Livius,Iufti-
nns, en andere hiftory-fchryvers verhalen, dat
de Cenomannen dickmaels in Italien gevallen
zijn. Daerom fteltfe Ptolom^us in Italien over
de reviere Po.Strabo noemtfe oock Kivópavot, en
heette ghebueren van Chartres boven die van
Vannes. Plinius fteltte in Narbonne, een landt
van Vranckrijck : foo datte met haer landt niet
te vreden, nu hier, nu daer, andere landen ghe-
focht hebben.

Inwoonde- De inwoonders ontfien haer gheen arbeydt,
nnaerdt. können wel onghemack verdraghen,zijn neer-

ftigh, en van goet verftant, worden nietlichte-
lijck bedrogen , beginnen gheen fake eerte die
wel overley t hebben, zijnraetfaem enfparigh.
Voorts, ditlant heeft foo vernufte en kloecke
verhanden, als eenigh in Vranckrijck.

Claudius Robertus Priefter van Långres ver-
haelt van de ftadt Mans als volght: De ftadt
Mans wordt in het kenboeck der landen van

Vranckrijck, van fommige Vindium oft Vendicum
gheheeten, ghelegen op de reviere Sarthe. Sy
ftaet onder den Aertz-biffchop van Tours, en-
de 't parlement van Parijs. De inwoonders van

\ I N E.
defe ftadt worden voor oproerigh ghehoudèfi^
ende nieufgierigh.Odericus in fijn 4 boeckfeyt
dat haren naem Cenomanie komt van canis ma-

nia,dat is, van de verwoedtheyt der honden.De
principale kerek was te voren ter eeren van de
H. Maget Maria,en daernae van S. Gervaes ge-
wij dt, ende in't jaer 1201 vanS.Iuliaen, wan-
neermen fijne reliquienin detelve bracht. Sy
heeft 3 8 prebenden. In dit Bifdom zijn 67o Pa¬
rochiën, gedeylt in fes Archidiaconien,ende 20
Decanien: oock veel Abdijen,als Beaulieu,Sain-
éte Marie d'Euron, Saind Vincent, S.Marie de
Lonlay,Saind Calez,S. George des Bois, S.Ma¬
rie de Perfine, de l'Efpau, S. Marie de Clair-
mont, S. Pierre la Couture, S. Marie de Vaaz,
S. Iulien du Pré, de la Virginité, Eftival en
Charnie, welcke twee vrouwen-kloofters zijn:
Bon-lieu, Fontaine Daniel, S.Marie de la Cam¬
pagne , Tironneau, la Perigue: noch drie van
vrouwen la Pelice,du Gué,en de Laune. Daer
zijn oock 191 Priorijen. Deftadt Mans is een
Biflchoplijcke refidentie,wiens eerfte Biffchop
is gheweeft de H. Iulianus, ten tyde van Key«
ter Vefpafianus. Dete (foo Claudius Robertus
tehrijft) doorwandelende het lant Mayne,heeft
gearbeyt de oude eyeken ende boucken boo¬
men uy t te roeyen, dat is, de onvruchtbare en
ydele verfiertelen, afgoderijen, en fuperftitien
van 't oudt heydendom, daer toe gebruyeken-
de het yfer der ftraffinghe, om defauten der
quade menfchen afte fnyden, ende een bran¬
dend vyer, waer door de aerde, dat is, de zie¬
len , die nu van fonden ghefuyvert waren, be-
quaem foude worden,om vruchten der Godde-
lijeke liefde voorts te brengen. Waer mede hy
te kennen gheeft de oude fuperftitien van de
Fran^oyten, die de eyeken boomen voor Go¬
den aenbaden. De 68 Biffchop is Carolus de
Beaumanoir, foon van Ian, Heer van Laverdin,
en Marefchal van Vranckrijck,welcke Carolus
anno 1614, in de vergaderinghe van Paris een
Apologie gefchreven heeft voorde Religieufen
der Societeyt Iefu.

Het Hertoghdom
NORMANDIEN.

E naem Normannia komt De voornaemfte ftadt tiefes landts is Rouen,
van de Noordtfche volcke- eeitijdts , gheleghen in 't noorden
ren, want Nort op Duyts fo aen de reviere Seyne, welcke aldaer met groo-
veel telègghen is, als een te lchepen kan bevaren worden, waer door fy
ftreeck der Wereldt in't leer bequaem is tot den koophandel; in'too-
Noorden gheleghen. Vyt ften heeft fy de revierkens Rubec ende Au-
welcke contreye van Nor- bet, en daer rondlöm leer fchoone beemden

wegen,Denemarcken ende Sweden een groote ende velden, als oock hooghebergehn. Over
menighte volex hier is aengelandt, ende heeft de Seyne plach te leggen een leer konftelijcke
dele plaetlên tot een wooningh ingenomen; en brugti , die onder de wonder-wereken van
alloo naer hun, ofte nae de landen van waer ly Vranckrijck mocht ghereeckent worden, van
quamen, Nortmamia ghenaemt,als een woon- vierkante grauwe fteen ghebouwt, met llercke
ftede der mannen uyt den noorden, wekker pylaren onderftut,ende met 13 fchoone bogen
invallen ende rooverijen,in Vranckrijck ende geeiert, van wegen hare hooghde ende breete
Duytllant, ghenoeghfaem bekent zijn. leer vermaert, is voor eenighe jaren ingheval-

Rollo de Noorman, heeft door fijn ruyten kn. Defe ftadt is oock beroemt van wegen het
ende rooven (lbo in Vranckrijck,als in defe ge- Aertzbifdom ende 't Parlement. -
wellen) Carel den Simpelen , Coninck van Onderden Aertz-biffchop van Rouen ftaen M««-
Vranckrijck, in fulcke benautheyt ghebracht, de Biffchoppen van Sais, Conftances, Lifieux, B'l m'
dat hy hem (nae dat hy 't Chriftelijcke geloo- Aurenches, Bajeux,ende Eureux.
ve hadde aenghenomen) fyne dochter Gillam Onder het Parlement van Rouen ftaet heel ,
ten houwelijck heeft moeten geven,ende daer Normandien, welck na dat het weder den En-
mede oock gantfeh Wefterrijck ende Bretag- ghelfchë ontnomen was van ConinckKarel de
nien aen geen zydede Loire gelegen; ende is V,ende daernae van Hertogh Karei befeten,
hy allo eerfte Hertogh van Normandien ghe- is't den felven van fijn broeder Coninck Lo-
maeckt. dowijck de XI ontnomen,ende aen de Kroon

Gmfett» Dit lant Normannia ofte Normandièn, wordt Vranckrijck ontbracht, daer t noch onder is,
in 't weftèn ghefepareert van Britannien door ende van die tijdt noyt ghegheven aen eenige
de reviere Crenone, in 't noorden is't bepaelt kinderen van de Koninghen. In plaetfe van dit
met deBritannifchezee, in't zuydé met Mans, Hertoghdom gafKoningh Lodowijck aen fijn
ende in't ooftenlightFrancia, eyghentlijcken broeder Karei het landt Guienne. DitParle-
alfoo ghenoemt (waer in Paris gelegen is,) van ment is op-gherecht van Coninck Lodewijck
't welcke het door de reviere Epta onder- de X11, waer in hy ordineerde vier Prefiden-
fcheyden wordt. Het hoort niet gheheelijcken ten, acht en twintigh Raets-Heeren, waer on-
onder Gallia Lugdunenfisy maer een deel daer der waren dertien gheeftelijcke en vijftien.we-
van wordt ghereeckent onder Gallia Belgica. reltlijcke $ daer by ftelde hy twee Griffiers,

Vrucht- 'tls feer goet ende vruchtbaer,overvloedigh ccn Audiencier,twee Advocaten,ende een Pro-
baerheyu van Eooren, appelen, ende peeren, foo dat de cureur generael. Naderhant is 't ghetal van de

inwoonders dranck daer van maecken,welck fy Officiers hier feer vermeerdert,als mede in de
Cidre noemen, ende voorfien daer-en-boven andere Parlementen van t Koninckrijck.
noch andere natiën ghenoech met harefruy- Behalven het Parlement, is hier noch het courde>
ten. Aen vee is daer oock grooten overvloet. Gherecht datfe des Aides heeten, dat is, van de Aydes.

Veeiinge, Sommighe deylen dit landt in hoogh ende Subfidien,welck begrijpt de lurifdiétie,van die
laegh Normandien. In het hooghe zijn drie men Efleus heet, en is in-gheftelt van Coninck
Hertoghdommen, als Alen^on, Aumale, Lon- Karei de V11: dit heeft twee Prefidenten, elf
gue-ville, ende de Graeffchappen d'Eu, Har- Raetfheeren,een Griffier,twee Advocaten,en«
court,Eureux,Tancarville,Malevrier,Mortain, de een Procureur van de Konirick, drie Deut¬
ende Montgommery. Noch begrijpt dit deel waerders, een Ontfange-r. Defe oordeelenab-
oock het landeken Vaulx, (waer van Gifors de foluyt van de fubfidien ofghemeyne midde-
Hooftftadt is, zijnde een Graeffchap ende Ba- len, als tollen, fchattingen, impoften, accijfen,
liufchap) als oock de Baronie l'Aigle. Neder ende dierghelijcke. Onder de e Rechters ftaen
Normandien wordt in kleynder deelen onder- meer andere Efleus , als de^ Overften van de
fcheyden, als Caux, Beffin, Coutantin, Hovi- fout-fchueren, ende boecküouders der felve,
vet, le Royaume d'Yvetot, ende le Vaulx de die haer eyghen gerecht hebben. Te Rouen
yjre> is oock het Hof van ?t Balliufchap, ende een

Vranckrijck. Mm PrefL
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N O K M A
l?refi<3erit van de Stadt ende Vicomté, die fy
Choué noemen.

Neder- Van Neder-Normandië is het Baillonfchap
Norman* van Caux wel 't voornaemfte deel. De inwoon-

ders der ièlve zijn die volckeren, die Caelar
Caletes, Orofius in fijn vierde boeck aen het
ii cap. CaJai, Strabo xaxi-m noemt, van het
over-varen van de reviere Sequana ofte Seyne,
van waer men minder als op een dagh in Bre-
tanien ofte Enghelant kan komen. Ptolemeus
noemde ende Plinius Galleti, doch niet
eyghentlijck, want hyfè in fijn 13 boecx 2 cap.
Caietes heet ; nu ter tijdt wordt het ghenaemt &
baillage de Caux en Nomandie, naer het ghevoelen
van Stfaliger, Turnebus, Divaeus, ende andere.
Sy dolen die meenen dat de ftadt der Mori-
nen, Terouannois, die de Fran^oilèn in het
jaer x 5 y 8 den Engelfchen ontnomen hebben,
Calefium zy.- Het is waerfchijnlijcker, datdaer
heen een Colonie van Calis,ende met eenen de
naem, is vervoert gheweeft. Dit Caux heeft de
ghedaente van een fchier-eylant, ende leyt by-
na rondfom van de Seyne, met noch eenighe
kleyne rivierkens, ende de zee,befloten. Het
ftreckt fich uyt tot Treport ende de Stadt van
S. Valery, die by Abbeville, ende de ftadt Eu
leyt. Daer is een hooft ofte bergh aen de Zee,
dat de Fran^oyfcn Capo de Caulx ofte le Groing de
Caulx noemen; het welcke die uyt de Seyne na
Enghelant varen, voor-by pafteren moeten.

Diepe. He Hooftftadt van dit Landt is Diepe, die
fijn naem heeft van de reviere die daer voorby
loopt. De inwoonders van dele ftadt hebben
een eeuwigen naem, door haer voyagien in de
nieuwe Wereltgedaen,verkreghen. De kleyn-

Uarfleur. der Steden aldaer zijn Harfieur, ligghende ge-
lij ck een boogh aen de rechter zyde van de
Seyne : daer tegen over, aen de flincker zyde,

Honflem. IeYt Honfleur, dat heeft een fraey kafteel
ende becpame haven. Ptolomeus noemt het
fco (bmmige meenen ixAu&ya, het felve doet

N D I E N.
mede Antoninus,ende de Reys-kaerte ofte het
Reys-boeck* alwaer ghefchreven ftaet Lulio-
bona. Sigbertus verhaelt oock van Iuliobona,
en leyt dat het felve van Iulius Csefar is gebout,
ende nae hem ghenaemt geweeft, als de Stadt
Cales verdeftrueert was. Iuliobona wordt van

Hadrianus Turnebus Villebon geheeten. Ha- Havrt*
vre de Grace, dat een Haven vangracie tefeg-
ghen is iinNeerlandts, is een Stadt welcken de
Zee-roovers feer vreefen, ende aen die zyde de
deur ende fleutel van Vranckrijck is j fy is ghe-
fundeert gheworden in het jaer 1 jop. Caude-
becq leyt aen de rechter zijde van de Seyne.
Fefeamp beteeckent het landt ofte veldt van Fefcmp.
de Filcael j dit heeft een vermaerde Abdije,
alwaer een excellente fepultüre van de Herto¬
ghen van Normandijen te fien is. Aldaer leydt
begraven Richard de eerfte, ende Richard de
tweede, toe-ghenaemt de Onvertfäeghde, de
welcke vader ende fcnezijn gheweeft, ende de
derde ende vierde Hertoghen van Norman¬
dijen waren.

In Beflin leyt de ftadt Caen, vermaert door
de Academie, daer byfonder de Medicijne Ro-Caen.
reert. Hier ontrent worden veel papieren ghe-
maeckt,die na defe ftadt den naem hebben.

Coutanceofte Conftance, is de Hooftftadt Coutrnm
van Coutantin.

De andere fteden van Normandien zijn, dinåai
Aurenches, Eureux,Bayeux, Sais, Lifieux,Alen-^^
§on,Aumale, Longue-ville, Eu,Harcourt,Tan-
carville, Maleurier, Mortain, Montgommery,
Thorigny,ende Gifors,&c.

De Normans zijn doorgaens argh,geen uyt- Jnmon*
heemfche wetten onderworpen, leven na hare^Ä4W*
manieren ende zeden, die fy leer hertneckighvoorftaen ende befchermen, in liftigheydt leer

heoeffent,ende geneyght tot twift ende krac-
eelen, doch de gheleertheydt ende Godes-

dienft wel toe-ghedaen.

B R

Het Hertoghdom
E T A I G N E

Naem. Ritannia,m de Franfche Ipraecke
Bretaigne genoemt, heeft lijnen
name, rechten, wetten, ende in¬
woonders van de Britannls, die-
men nu Engelfche noemt, welc¬
ke van de Saxens verdreven, uyt
hare woon-fteden, haer alhier
hebben neder-gheflaghen , ten
djden der regeringhe des Kö¬

nincks Vortigerni, van welcken fy tot de befchermin-
ghe teghens de Schotten gheroepen, ende aengelockt
waren. Het kan oock wel lijn , dat van te voren in dit
deel van Vranckrijck, eenighe Colonie oft voort-plan-
tinghe fy gheweeft, de welcke doenmaels door de uyt-
ghedrevene Britanniers vermeerdert lijnde, 't ghewelt
dat haer van anderen was wedervaren, wederom tegen

Armorici. de Aremoricos (want de lelve eertijdts defe plaetfen
bewoonden) betoont ende ghepleeght hebben 3 hier¬
om fchrijft Scaliger:

Vicit Aremoricos animofa Britanniagentes,
Et dedit impofito nomina prifca jugo.

Welck aldus luydt:
De kloecke Britan heeft den Armoric verßaghen3
En hem met'/ nieuwe jockfijn ouden naem doen draghen.

Waer van het oock komt, dat dit landt eertijdts Are-
morica is gheheeten, infonderheydt daer het lich nae
de zee ftreckt, 't welck nu Bajje Bretaigne ghenoemt
wordt, want Armor is in oude Britannifche fprake, ge-
lij ck Camdenus ghetuyght, lo veel te fegghen, als aen
de zee, ofte oever der zee.

Oude Het landt is eertij dts van de Engelfchen, doen terinwoonde-* tijdt Brittens van Britto haer naem hebbende,bewoont
gheweeft. De oude inwoonders waren de Redones, ghe-
lijck fulcks noch de Abdye Redon ghenaemt,die in dit
Bifdom is gheleghen, klaerlijck kan betuyghen. De
Namnetes ofte Nannetes , die in het Bifdom Nantes
woonen. In het Bifdom Cornouaille de Curiofoliti, an¬ders ghenaemt de Corifopitenfes , Curofopiti , ende
Crifopotes. De Veneti ende Ciantii in het Bifdom
Vennes ofte Vannes. De oßfmii ende ofifini, dat de
volckeren waren vande ftadt die nu Triguier ende
Landtriguier ghenaemt wordt. De Diablintes, Diablin-
tres ofte Diablindi, eertij dts woonachtigh daer nu Le-ondoul leydt. De oLmbibari, diemen meent de felve
gheweeft te fijn , die nu by den bergh S. Michel woo¬
nen , ende Veneli, VeneIii, ende Vnelli, ghenaemt wor¬den,en nu Ambiens heeten. De ^Ambiliates^^Ambialites3
dat nu de Lambalois fijn, ofte foo andere meenen dat
volck dat te Amblie in Normandien woondt. De Bidu-
cefii, diemen nu noemt Briocenfes van Sf Brieu. De Le*
movices, die Lemovices de Aquitanie, by Casfar de
Leonenfes, ofte die van S. Paul de Leon ghenaemt. DeCadetes ofte Caietes die van Calis , ghelijck FulviusVrfinus dat verandert, doch fommighe derven affirme¬
ren , dat de Cadetes fijn die van Chafteau Briant, dat in
hoogh Bretaigne onder het ehebiet van Montmoren-
cy leydt. 5

Regering. Dele Britannen hebben in korten tij dt in fterckte
en macht fo toe-ghenomen, datle oock de Gotthen te
rugghe hielden , die haer anders meefter ghemaecktfouden hebben van gheheel Vranckrijck, want haer

Vranckrijck.

Köninck Riothimus,als lornandes ghetuyght, heeft 12
duyfent Brittons tot hulpe der Romeynen tegens den
Gothen in't veldt ghebracht. Callimachus fchrijft, dat
fy haer in de flach tegen Attilam hebben laten vinden.
Van haer macht is dit oock een groote ghetuygemfle,
dat de Koninghen van Vranckrijck, in voorlede tijden,
al dit landt (als niet machtich lijnde, het felfde te ver¬
overen) aen den Normans ghegheven hebben, als be-
quamer ten oorloch lijnde 5 waer op ghevolcht is, dat
door het Normannifche Iweert, de Brittoenfe ftoudt-
moedicheydt is ghetemt. Eenighen tijdt onder 't ghe-
biet der Normans gheftaen hebbende , is het daernaer
van fijn eyghen Hertoghen gheregeert, waer van de
laetfte is geweeft Francifcus de 11, die in't jaer Chrifti
1490 overleden, naeliet een eenighe dochter ende erf-
ghenaemvan Bretaigne 5 defe ten houwelijck belooft
lijnde aen Maximiliaen Eertz-Hertogh van Ooften-
rijck ende Roomfch Köninck, is van Carel de VIII
Köninck van Vranckrijck,ghehouden voor fijn eyghen
bruydt ende Ghemaelin; en te dier tijdt is Bretaigne,
eerft onder de Kroon van Vranckrij ck gekomen; Carel Onder
ftervende fonder kinderen na te latents Louys de X11
Köninck gheworden, en heeft de Coninginne weduwe, rticl<c
die nu weder in Bretaigne gheretireert was, ten houwe¬
lijck doen verlbecken,en met dilpenfatie van Paus Ale¬
xander de VI bekomen. Vyt defe lijn gheboren twee
dochters, waer van de oudtfte Claude, ghetrout is aen
Fran9oys Hertogh van Engoulefme,en daernae de eer¬
fte van die naem Köninck in Vranckrijck. Defe voor-
fiende de fwarigheden en onghemacken, die t'eenighe
tijdt mochten voorvallen om dit Hertoghdom, indien
het weder quam te gheraecken van de Croone , uyt
kracht van de contraóten van Anna , heeft Bretaigne
eerft aen fijnen oudtften fone ghegeven,en naderhandt
in het jaer 1^31 aen de Croon verknocht, met bewil-
gingh van de ftaten van de lande.

Dit landt is bepaeltin't ooften met Normandien, Grenfim
met die van Mans, ende Anjou, fijne naebueren^int
zuyden legghen de Poiótevins; de refte wordt befloten
met de Britannifche zee. Het begeeft lich meer als an¬
dere provinciën t'zeewaert, ghelijck als een halfey-
landt, derhalven het dan oock niet onbillijck Cornu
Gallin ghenoemt wordt, ende is de ghedaente van een
Hoef-yfer ghelijck, welckers buytenfte ronde deel de
zee, ende het binnenfte ofte het hol, het middelant-
fche aerdtrijck reprefenteert. De lenghte daer van
wordt gherekent op fes dach-reylen, ende de breete
op drie.

Bretaigne is een feer ghenoechlijck ende vrucht- Vruchu
baer landt, over al vol weyden ende heyden,derhalven baerhejt.
feer bequaem tot het vee 5 is oock begaeft met eenige
mijnen van lilver,yfer, ende loot. De zee gheeft aen de
Bretons, niet alleen eene goede gheleghentheydt, om
wijd en lijdt in andere landen te varen, handelen, &c*
Maer verleent haer noch daer toe lilleken waer 5 diele
veele landen weyghert; te weten lout, dat fy, in de Son
ghedroocht en hart ghemaeckt, aen de gheburighe
plaetfen verkoopen.

De tael in Bretaigne is driederley, Breton Breton- Taeh
nant, Frans, ende ghemenght, veranderende naer de
gheleghentheydt des landts, ende Bildommen. In Bre¬
taigne fijn negen Biflchoplijcke fteden, te weten; Dol, Bifdom*
Rennes,alwaer oock het parlement is , opgherecht in't men.

jaer 1495", ende S. Malo , in welcke fteden ende omlig-
ghende contreyen de Franfe tale ghefproken wordt;

N n Nan-
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B R E T A I G N £.
Nantes, Vannes, ende S. Brieu, in welcke Frans ende op de grenfen van de Bretons Armoricques, ende de
Bretons: Cornuailleofte Kempercorentin, ScPaul de Angevins, ftaet onder de ghehoorfaemheydt van het
Leon, ende Lantreguier , in defe drie laetfte de Bre- dooriuchtigh liuys van Montmorency. Lamballe, daer Lamballe.
tonfe tale , diemen Breton Bretonnant noemt, ende van 't Lambalois fijne naem heeft,is miflchien de woon-
wordtvande Oude voor de Troyaenfche fprakeghe- plaets(als ghefeydt is) van de Ambliates gheweeft.houden. Alle de Bifdommen van Bretaigne ftaen onder Alhier fijn veel winckels van parkement, en bereydeden Aerdts-biffchop van Tours. fchaeps-vellen en kalver-vellen. Vitray is een ftadt,tuf- Vitray.

Enghelandt _ _

den; ende wordt ghedeylt, in Haulte ende Baffe, dat is Hermes oft Henrici en Olm-boom ghefien, die de fel-
Hoogh ende Neder-Bretagne , waer van het hooghe ve landfcheydingh maeckt. Iugon alwaer eenige groo- hgon.naeft aen de Loire gheleghen is, het Neder aen de zee te Cafteelen, die feer oudt fijn,gefien worden. S. Auf
cecht teghen over Engelandt, waerom het eertijdts en bin du Cormïer,in wiensjurifdi&ie de flach van S. Aul-
noch Ripenßs ghenoemt wordt. bin ghefchiet is. Mont-contour, Plerel, locelin, Male-

Hoogh Bretaigne, dat het ooftelij ckfte deel is,word ftroit, Pontigni, S. Iuiiaen, Encenis, ende eyndelijeken
van het Laeghe afghefcheyden,door een knie die door aen de uyterfte grenfen nae Poiótou, fijn oock de heer-Chafteau Andron loopt, (defe inwoonders fpreecken lijckheden Chflonnis en Rais,
ten deele Bretons, ten deele Francois) en daer nae fich Neder-Bretaigne heeft nae het weiten de zee, cjie de Neder
ftreckt, tuffchen Quentin en Corlai; nae de kant van drie gheweften van het felve belluyt. Bretaigne.
Golfe de Vannes, tot de rivier Villaine toe, foo noch- In Lagh oft Neder-Bretagne, fijn defe voornaem-
tans dat de plaets ghenaemt S. Iean, blijft in Neder- fte fteden:Veneria,nu ter tijd Vannes,dat eenBifdom is, Vannes.
Bretaigne. en van Caefar in fijn derde boeck der Commentarien,

Hoofi-ßad. De Hooft-ftadt van Hoogh Bretagne is Nantes,eer- van de Franfche oorloghen, de hooft-ftadt van de Ve-
tijdts urbs Nanetten gheheten, ende vän Ptolomaso Con- nett,ende de principaelfte plaets van de Armoricques ge-divionum Nanneticum, als Iofephus Scaliger, Cognatus noemt wordt. Aldaer leydt een Cafteel Hermine ghe~
enmeer andere ghetuyghen. Sy was eertijdts de refi- noemt, ende eertijdts het Hof der Hertoghen van B re¬dende der Hertoghen van Bretaigne,verheerlijckt met taigne.Men weet niet ofhet Cafteel van het wapen,danden tijtel eens Graeffchaps, 't welck competeerde den ofhet wapen van het Cafteel den naem heeft, fommi-
outften foon des Hertoghs; fy is gelegen aen de Loire, ghe feggen dat het wapen, het welcke een kleyn beeft-
beneven noch twee andere rivierkens, aen een feer be- ken ghenoemt Hermeline, op een wit velt voerdt, den
quamen plaets, niet wijdt vande zee, ende verheer- naem ghegeven heeft. S. Paul de Leon, word van Pto- 5 yiV,,
lij ckt met een Biffchoplij eke ftoel. lomeo Portus Saliocanus ende Camalis, wekken naem de Leon*

Vennes. Rennes, in oude tijden Bedonica, van Ptolomseo Con- fy heeft van het fout maken, ghenaemt. In dit Bifdomdate Redonumyen van Antonino Candate ghenoemt. Defe fijn de Abdyen Gerler de religieux, S. Mathurin du finftadt is eene van de oudfte fteden van Vranckrijck, van terre, S. Marie de Gerler, Trecorknfe offidum nu Tri-de voornaemfte Bifdommen van dit Hertoghdom, en guier, Landtriguier, dat een fraye haven heeft. Bla- Blavet.'de refidentie van het Parlement ofte hooghe Hofvan vet is een ftadt by een inham van de zee gheleghen; al-
Bretaigne, en daer oock de reken-kamer is. waer twee rivieren onder den anderen gemenght, gintsDol. Dolum, nu een ftadt, was eer-tijdts maer een Cafteel, ende weder inloopen, de eene die ooftelij cker leydt,ende wordt hedenfdaeghs Dol ofte Doul genaemt. De heeft de felve naem die defe ftad heeft,de andere word
Biflchop van defe plaetfe heeft het recht een Pallium Elle ghenaemt, die de befte haven aen defe fijde vante draghen, waerom hy oock onder de Aert-biffchop- Vranckrijck is. Breft, waer van fommighe den naem
pen gherekent word.

^ Bretaigne deriveren. Aldaer legghen noch andere fte- ßreß
S. Brieu. s- Brieu > k voor-tijden Fanum Briocenfi gheheten , is den als Morlaye, dat een bequame haven voor de En-

een fchoone ftadt,aldaer is een fteenrotfe, welcke ver- ghelfchen is. Guincamp daer de erfgenamen van Stam- Morlaixoorfaeckt een feer bequame reede voor de fchepen3op pes over regeeren, defe fijn uyt Enghelfen huyfe ghe- Guincampdie rotze leydt een Cafteel tot defenfie der ftadt. fproten. Petrus de V11 Hertogh van Bretaigne is Heer 'S. Malo. Fanum Sanäi Machlovii,mx ter tijd S.Malo ghenoemt, van Guincamp gheweeft, defe was fone van Ioannes de v
is die ftadt, foo fommighe meenen , die Aletum in het V, die de vijffte Hertogh van het ghemelde Hertogh- Andereboeck van de kennifle van Vranckrijck genaemt word, dom was. De andere fteden fijn Quimperlay,Conquer-^^-
en aen den oever van Neroican is gheleghen; dat Ale- neaux, Quimpercorentin, S. Regnaut des bois, &c.the een zee-ftad in Vranckrijck is, daer de riviere Ran- De Heerlijckheden aldaer fijn het Graeffchap van Fleer-
ce , niet verre van het eylandt Aaron langhs loopt, be- Montfort, het Vice-Graeffchap van Rohan, Grello, lijckheden.fchrijft Surius van Gemblours, in het leven van S. Ma- welcks voornaemfte plaetfe is Chafteau Andron, Le
chlovius, die de eerfte Biflchop van defe ftadt was. S. pays de Gueel, Baignon,Montfórt,ende Vannetais.Malo is het vader landt;van dien vermaerden Admirael De rivieren van Bretaigne fijn de Loyre, Villaine, Rivieren.ter zee Iacob Cartier, die door fijn beleydt, en ordre Rance, Elle, ende meer andere.
vande Köninck van Vranckrijck, Comada en andere De voornaemfte ende bequaemfte zeehavens fijn Havenen.landen in de Noordt-zee gheleghen, heeft ghevonden. S.Malo, S.Paul de Leon after het Eyland Rofcou,Breft,In dit Biidom leggen feer rijcke Abdyen, als Beaulieu, Conquet, Quimperlé, ende Blavet.Montfort, ende des Perez. De inwoonders fijn niet overal even vriendelijck en- Fnwoon-Dinan. Dinan iseen feer fchooneen ghenuchlijcke ftadt, de beleeft,doch fy fijn in 't ghemeyn voorfichtich ende aerK

Rieulx. ^aer Hertoghen van Bretaigne haer pleghen te ver- argh, des ghewins feer begeerich, ende verrichten hare
Chaßeau luftighen. Rieulx leydt by de riviere Villaine. Chafteau ghewichtighfte faken al by den dronck.

Briani. Briant is een ftadt met een Cafteel verfterekt, liggende

p o i c t o v.

gerin

Grenfèn.

Ictonivm, Pidtavia, ofte
Poidtou, heeft in 'tzuyden
Angqulefme eride.Xainton-
ge,in 't weften den Oceaen,
in ?t hoorden Bretagnien
ende Anjou, de refte word
befloten van Touraine,

Berry, ende Lymofin.
Vrucht- Dit landt is feer vruchtbaer aen koren, vlas,

haérheyt. en wijn,ri jek van beftiael,en gheeft veel wolle:
De jacht is hier fonderlinghe goedt, om de
menichte van voghelen ende wilde beeften.

Oudere- Men leeft dat defe provincie eertijdts een
'&h- Coninckrijck van de Gothen is gheweeft, de

welcke van Coninck Clouis van Vranckrijck,
daer uyt, en uyt gantfeh Aquitanien verdreven
wierden. De Keyfer Ludovicus Pius gaf aen fijn
fonePipin het Coninckrijck van Aquitanien
wiens ionen Pipin ende Carel, van haer oom
Carel de Caluwe uyt Aquitanien verdrevenen
in een klooftèr ghefteecken zijnde , heeft hy
fich defes vorftendoms bemachtight,ende aén
fijnen neve Arnulphus vereert, onder den tijtel
eens Hertoghdoms. Arnulpho zijn in order
ghevolght, Willem de Goede, Eblo de 1, ende
de 11, Willem de 11, endede in, Guido, Wil¬
lem de i V, ende de v, wiens eenighe dochter
ende erfghenaem Eleonora wierde ghehouwe-
lijekt aen Lodewijck den vil Coninck van
Vranckrijck , die haer daernae gherepudieert
heeft, uyt fufpicie van ehebreking ende verra-
derie; lijnde alfoo verlaten,heeft haer ter echt
genomen Henric Hertogh van Normandyen,
die Stephanus in't Coninckrijck van Enghe-
lant fuccedeerde. Defen Henric zijn gevolght,
foo wel in 't Engelfche Coninckrijck, als in de
moederlij cke ende vaderlijcke erff-landen in
Vranckrijck, fijne fbnen Richard ende Iohan;
Maer als Arthur, (fone van Godefrid, de outfte
fone van Coninck Iohan) voorgafdat hy voor
Iohannes behoorde gheprefereert te worden
daer toe hy opgehitft wierde van Philips Au-
guftus Coninck van Vranckrijck, om fijn oom
Iohan het landt van Poiótou te ontweldighen,
ende hy fulckx met ghewelt meynde uyt te
voeren, is hy onvoorfiens van Iohan overval¬
len , fijn volck verflaghen, ende hy ghevanc-
kelijck naer Rouan ghevoert,en daernaer om-
gebracht.Iohannes,van Conftantia de moeder
van Arthur, by den Coninck Philips befchul-
dight zijnde van defemoort, is ghecondem-
neert, ende fijne goederenPhilippo toeghe-
wefen, als Leen-heer, onder welcke oock was
Poiótou; waer mede daernaer fijn fuccefteur
Lodovic de v 111,fijnen foon Alfonfum beleent
heeft y defe fonder kinderen ftervende, is het
ghekomen aen Coninck Philips den 111, ende
by fijne nacomelingen foo langhe verbleven,

Vranckrijck,

tot dat, ghedurende de regheringhe van Phi¬
lips van Valois, 't zelvige van Coninck Eduard
de 111 van Enghelandt weder ingenomen is,
die het oock met gantfeh Guyenne inghehou-
den heeft, uyt kracht van fèker accoort, tuf¬
fchen hem ende Coninck Iohan van Vranck¬
rijck ghemaeckt. Defè Eduard, veranderende
het Hertoghdom van Guyenne in een Prinl-
dom , gaf het over aen fijnen foon Eduard,
die defe landen al te veel fchattede; waer over
het meefte deel van hem afviel, ende hy zich
overghaf in handen van Carel de v Coninck
van Vranckrijck, wiens neve Carel de v 11 in
T jaer 1453 de Engelfchen uyt gheheel Guy¬
enne verdreven heeft, 3t zelvighe naelatende
fijnen fone Lodewijck den xi. Defe heefter
fijnen broeder Carel mede beleent, naer wiens
doodt Coninck Lodewyck het wederom aen
zich ghenomen, ende fijnen fone Carel den
vin naeghelaten heeft, van wekker tijdt af
Güienne ofte Gafeonien (waer van Poi&ou
een goedt deel is ) altoos ghebleven is in het
ghewelt der Coninghen van Vranckrijck.

De oude inwoonderen defes landts worden °^e In'
van Carfar, Strabo ende Plinius Pidones, vanmm €Ym'
Ptolomeus Peclones, ende van Ammianus Mar-
cellinus Piftdvi gheheeten. Aufonius noemt
dit landt Pidonicam Regionern: In't regifter van
de provinciën ftaet Civitas PiBaiPorum ofte Pc-
Balporum in Aquilania 2, ofte 7 Viennenß. Hedenf¬
daeghs noemt men 't le Pais de Poidou. By de
Pidones voeght Plinius oock de Agefinates, van
wekker ghedachteniffe noch ten huydighen
daghe eenige overblijffelen zijn in het dorp
Aigounois, niet wijdt van de ftadt S. Maxent,
aen de Seure 5 ende dwalen derhalven de ge¬
ne, die de Aginnates met de Agefnates confonde-
ren, naedemael dat beyde defe volckeren wel
vijfdagh-reyfens van malkanderen legghen.

De Conincklijcke hooftftadt defes landts is
Pidavia, van Ptolomeus ende Antoninus Au-
gußoritum, van Gregorius Turonenfis PidaVia
urbsytnde nu ter tijdt Poióriers ghenoemt,-ghe¬
leghen aen een ieer ghenoeghlijcke plaets,
doch wat berghachtigh, maer fackt wederom
nederwaerts in een vlackte, welck ghedeelte
men Tranchee noemt. Sy is, naeft Parijs, de
grootfte ftadt van Vranckrijck : de reviere
Clain loopt meeftendeels daer om heen:alhier
is een feer vermaerde Vniverfiteyt byfender
in de Rechten , gheacht de tweede nae de
Vniverfiteyt van Parijs,en opghericht van Ca¬
rel de v 11, in 't jaer 1421 .Iulius Scaliger fchrijft
van de felve,in fijn veerfen van de fteden, aldus:

Si fludium efi anima, <veniunt a corpore vires,
Galliaque a meritispojcit utrumquefibi.

Hacfiudiisy alia belli exercenlur amore:
PidaVium efi animus, utera corpus erunt.

Oo De
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P O I C T O V.
De oMtlieyt defer ftadt ghetuyghen het vafngenwordt,dieghedrooght,inverfcheyde

'Theatrum ofte Schouplaets, het paleys van Ga- landen ghevoert worden. De fteden Partenay,
Jienus > ende de ghewelffels der water-leydin- S.Maxent, Melle, Chizay, Chauvigny, Luflfac,
ghen, die men oock noch ter tij dt Les Dußs Brefluyre, Charrou, Chafteneraye, S. Mefhin,
noemt; zijnde defe alle ghewiffe tekenen des S. Gilles, Chafteaumur, les Sables d'Aulonne,
Roomfchen ghebiedts in dele plaetfen. Som- S. Hermine, Montaigu een ftadt met een Ca-
mighe gheven voor, dat dele ftadt ghefon- fteel, van waer veel fouts komt. Mirebeau, la
deert is van de naecomelingen van Agathirlis Motte, S Beraye, Vouvant, S. Hilaire, Morte-
ende Gelo, lonen van Hercules, de welcke van mer, Luzaz, S.Savin, Tille Iourdain, S. Benoift
de Poeten Piäi ghenoemt worden: want dele du Sault, Bourg-neuf,Meroil, Mervant, Brige,
volckeren, van weghen inlantlchen twift uyt Vouver, Villefaignaix,ende meer andere. Dat-
haer Vaderlandt verdreven, hebben haer in ter oock een ftadt met namen Limonum in Poi-
Enghelandt neder-ghellaghen, alwaer fy lbo étou zy geweeft, blijckt uyt de reyfe van An-
vermeerderden, datfe gedwongen waren nieu- toninus , van Bordeaux naer Autun ,• Ptolo-
we woon-fteden te loecken, derhalven ly in niseus noemt die Limcnon, endeinde reystafel
Vranckrijckoverghelcheept zijn , en hebben wort fy Lomounum geheeten : Veel gheleerde
aen dit landt en defe ftadt haren naem gelaten, mannen houden 't daer voor, dat het Auguflori-
Doch andere ghevoelenanders daer af, dewijl turn ofte Poiéliers loude zijn, doch willen wy
hetkenlicken isuytPomponiusMela endePli- ons daer aen loo vaft niet binden : ln commen-
nius,dat langhe te voren alhier de Piffones gh.e~ tario A. Birtii wordt oock van Limonum men-
weeft zij n, eer die uyt Engelandt overquamen. tie gemaeckt,alwaer nochtans lommige exem-
De Billchoplicke refidentie maeckt dele ftadt plaren Lemoïicum hebben, teghens de authori-
beroemt, van welcke S. Hilarius met groote teyt van de alleroudtfte gelchrevene boecken.
lofBiflchop is geweeft, een man van fonderlin- De revieren defes landts zijn de Clain, Vi- Revieren.
ge gheleertheyt ende god-vruchtigheydt, die gnane ofte Vienne, Vivonne, ende andere, al-»
de Arriaenlb fèófe dapper heeft tegen geftaen, le vifchrijek. By het dorp Doué is een Amphi-
ende te dien eynde, die feer treffelijcke twaelf theater, loo konftigh, dat het van de naturete)ten'
boecken vande H. Drievuldigheyttot lynen fchijnt ghemaeckt te fijn, want het gantfch
onfterlfelijcken lofnaer-ghelaten.Het hof*van uyt een bergh ghehouwen is, fonder eenighe
Poiétou Wordt gheregeert van een Prefident kalck, fteen ofte hout: defes Berghs, mitfga-
ende twee Vicarien,eene over civile faken, en- ders des Amphiteatri af-beeldinghe, van Le vi¬
de de ander over criminele. Aen defen Raedt no Keerlmaker, eertijdts Borghemeefter van
ghehooren oock veler andere fteden Recht- Ziericzee , ghedaen, mach men zien by Iu~

Biort. bancken,- Niort met fyn toe-behoorende Ca- ftum Lipfium , in het fefte capittel in fijn
fteel , alwaer jaerlijcx drie de voornaemfte boeexken van de Amphitheatris die buyten
marekten van gantfeh Poiétou gehouden wor- Romen zijn ; die dit noch daer by voeght, dat

-Rontenay. den; Fontenay le Conté, oock met een Cafteel het dorp Doué eertijts wat meer moeft ghe-
verfien,by welcker ftadts mueren loopt het wa- weeft zijn, dewijle dit gheen werek was voor
terken Vandeé,welck lomtijdts lbo hooge op- een dorp, als oock, om dat de overblijffelen
fwelt, dat de gheheele contreye ontrent Fon- van die ghemeyne oude wech, die door dit
tenay, oock de naeftgheleghene plaetfen daer dorp gaen, tot aen Pont du Sey, lülcks ghe-

Ltifignm. van overloopen worden. Lufignan, alwaer een noegh uytwijfen. Ontrent een halve mijle van
leer out Slot is, welckmen ghemeynlijcken Poiétiers, op den Conincklijeken weghnaer
Melufine noemt, &c. Montmorillon, la Bafi Bourges, is te fien een feer groote viercante

Anderefle^ fe Marche, Dorat, S. Maxent, ende andere, fteen, van vyfandere fteenen onderftut, daer-
waer by oock gherekent wordt Sivray, nieu- om hy oock Pierre Let>ée ghenoemt wordt, op
welijck opghericht tot een Senechaufle, met welcke uyt-ghehouwen ftaen defe verfen:
een fterek Cafteel. Onder Poiétou ghehoort Bic lapis ingentemfuperatgrawtate Coloffum
oock hetVorftendom Talmont, allbo ghe- Ponderis> & grandiJydera Molepetit.
noemt, nae lommigher fegghen, als Talon du De Bifelommen van Poiétou ftaen onder den Bifdmmen
monde, calcanem mundi, de hiele van de Werelt. Aertzbiflchop van Bordeaux, en hebben haer
HetVorftendom van Roche for-lon, toebe- refidentie,tePoidiers,onderwien 28 AbdyenM^-
hoorende het Conincklijcke gheflacht van lorteren,- teLu^on, onder wien ftaen 2 Ab- Lucon.
Bourbon. Caflellum Heraldi ofte Chaftelherault, dyen,- te Malezais, met 4 Abdyen. De Boeren Mdetak
aen de Vigenna , met de tijtel van Hertogh- defes landts hebben een bylondere maniere
dom verheerlijét. Touars, aen de reviereTo- van Ipreecken 5 die zich minft op haer betrout inwmde-
viOjBrofte, Bridieres, ende Rochechouart, fyn wordt wijs gheacht, ly fijn feer gheneycht tot renmn.
Vicomtez ,• ghelijck dan noch veel fteden met pleyten: de ftee-luyden liberael, goetdadigh,
de tijtel van Baronnien ende Heerlickheden oprecht, de gheleertheydt ende de gheleerde
gheciert zijn,als Mainlers,alwaer jaerlijcks een feer beminnende; de Adel is ftoutmoedigh,en-
groot ghetal Salm, Elft ende Stockvifch ghe- de wacker.

X A 1 N T O N G E.

Antonia, heeft dien naem van de 68 bifTchop ghewijdt, Michael Raoul Binnen de ftadt
oude Santones inwoonderen van is een Kloofeer der Religieufen, van onfe Lieve Vrouw,
defe landen; nu wort het oock na gedicht van Geoftroy Grave van Xantonge , ende fijne
de ftadt Xaintes Xaintonge ghe- bruydt Agnes, in het jaer M X L V11. De drie-ender-
heeten. tighfte BifTchop van Xantonge, Pierre de Confoulant,

Het grenft in 't noorden aen heeft het BifTchoplijckehot, in het jaer 1102, doen
Poiétou, in 't ooften aen Angou- bouwen, ende de mueren van de hooftkerck laten ver-
mois ende Perigort, in't zuyden maecken.
aen de Garonne, ende in't weiten De andere fteden zijn Rochelle, S.Ieand'Angeli, Andere

aen den Oceaen,ende d' Eylanden Oleron, ende Ifle de Archaut, Pont loublefe, Blaye, Taillebourgh , larnac, M»-
Ré, ghemeynlijck S. Marten ghenoemt, welcke een Barlefieux, Iofac, Marennes, Soubiza, ende Brouage.
groote menighte van konijnen ende hafen gheven. Rochelle , in'tlatijn Rubella ghenaemt,is een van Rochelle.
Dat de grenfen van Xaintonge eertijdts veel grooter de voornaemfte fteden van Vranckrijck, liggende aen

*

gheweeft zijn, blijckt uyt de Autheur van de Epheme- een inham van de zee, doch niet feer oudt, want fy is
ridesofte dachregifters derFranfehe oorloghen, die voor 600 oft 700 jaren,om debequamehaven ende
fchryven dat fy niet verre van de Tolofates zijn ghe- Schipvaert die daer was ,ghebouwt door ordre van de
weeft,ende in die groote oorlogh tegens Casfar,door or- Coninghen van Vranckrij ck, ende daernae foo fterck
dre van de Vorften Vranckrijck,twaelfduyfent mannen ghefortificeert, dat fy onwinbaer wiert gehouden: want
moften te velde brenghen, daer die van Poiétou maer aen de zuyd-zijde heeft fy de zee, en daer teghen over
acht,ende de Limofms maer thien duyfent op brachten, eenighe moeraffighe plaetfen ; het refterende deel was

Vracht- Xaintonge is een vruchtbaer landt, ende gheeft veel met muren,fchanflen, bolwercken, graften,ende andere
baerheyt. wijnen en kooren,fo dat het een van de befte contreyen fortificatiën omringht. Sy is eernjdts van de Engel¬

van Vranckrijck is, want het fijne granen nae Hifpa- fchen verovert ende gheregeert, doch daeinaer zijnfe
Oude in- nien, Engelandt, ende andere landen fent. De oude in- feive door de Inwoonders verdieven, ende de ftadt on-

woonders. woonders waren de Santones, daer Csefar in fijn eerfte der de ghehoorfaeraheyt van de Coningen van Vranck-
boeck der Franfche oorloghen, mentie vän maeckt i In rijck ghekomen, die daerom de felve met vele Piivile-
fommighe exemplaren vintmen Xantones , ende in het gien begiftight hebben: want Köninck Carel de VII,
tweede boeck van de ghemelde oorlogen Santoni • men heeft haerluyden,behalvenveel goede oétro^ en, die de
leeft oock in het derde boeck van de borgerlij cke oor- zeevaert concerneerden, oock toeghelaten , dat fy uyt
loghen Santone , doch miftchien niet wefiStrabo noemt haer eyghen borghers, een Majeur ende Magiftraten
haer Santoni •, Ptolemsens Santones, ghelijck oock Ste- foude kiefen, die abfoluyt, fonder eenighen hoogher
phanus. Plinius aen fijn negenthienfte,geeftfe den naem Overigheydt te kennen, haer fouden regeeren: fy wa-
Van Vryheydt : Ammianus Marcellinus noemtfe de ren oock met geen guarnifoen belaft, ende hadden de
voornaemfte van Vranckrijck : Galenus Santonié, authoriteyt een Kafteel, om haer ftadt rontfom te be¬
daer hy fchrijft /' Erhe Santonique , dat is , het kruyt fchermen, te bouwen.
vanSantonge. De ftadt der Santongeois, wordt in het De eerfte fware belegeringe die Rochelle gheleden Beleghert.
Regifter der Provinciën van Vranckrijck, l'Evefchê de heeft, is gheweeft in hetjaer 1573 , door Henrich de 1 y 7 3 •
Sainties ghenoemt. Valoys, Hertogh van Anjou, die daernae Coninck van

JHooft-jladt De voornaemfte ftadt is Xaintes, die de oude Fran- Polenen Vranckrijck is gheworden, wiens heeriijeke
Xainttes. ^oyfen cJMediolaniuwi Xantonum,ofteSantonumheeten. daden te water ende te lande, verfcheyde Hiftorien

Antoninus, Mediolanum Santonum, het reys-boeck, ofte ghedencken. In de ghemelde belegeringhe, hebben die
Tabula Itineraria, doch qualijck , Mediolanum Saneon: van Rochelle fich foo dapper ende kloeck ghedragen,
Ptolomasus ende Strabo noemenfe Mediolanium}Stepha.- dat fy haer vyanden verfcheyde malen uyt hare werc-
nus Mediolanum. Nae dat de volckeren van dit landt, ken ende loop-graven verjoeghen, ende met gheduri-
door Caefar, ende de Romeynfche overften, zijn ver- ghe uytvallen, by dagh ende by nacht, groote fchade
wonnen, is de naem van defe ftadt verandert. De oudt- deden: ende ofwel de beleggers door force van tCa-
heydt ende heerlijckheydt van de felve wort door ver- non verfcheyden breflen maecktenifoo hebben die van
fcheyden antiquiteyten, die aidaer noch te fien zijn,be- binnen,jonck en oudt, mannen en vrouwen, fich ftout-
wefen 3 als eerftelijcken de ruinen van de oude ftadts- moedich daer in begheven, ende op ghenade van 't Ca-
muren, die fich noch hier ende daer verthoonen: de non ende Mufquetten, de feive gheitopt: Eyndelijck,
fundamenten van het Amphitheatrum, dat van de Pe- de Hertogh van Anjou fiende , dat hy niet feer en vor-
rigeux ghemaeckt is: De kerek van S. Eutorpe, ende derde,heeft fijn volck in flach-ordre gheftelt, ende met
het opfchrift, dat äen de boogh van de brugh van Cha- furie gheboden te ftormen, doch die van binnen heb»
rente, die voorby de ftadt loopt, aldus gehouwen ftaet: ben de felve neghenmael afgheflaghen. Middeler tijdt
Cafari Nep. T>ivi. Iulij Vontifici Auguri : ende aen de an- quamen in het legher de Ambafladeurs van Polen,
dere fijde zijn de Letteren, die door de oudtheydt des . die den Hertogh van Anjou het Coninckrijck van Po-
tijdts bynae verlieten zijn : Eyndelijck de ruinen Van len opdroeghen, waer door die van Rochelle, tot de
de waterleydinghen ende fonteynen,met de ghebroken uyterfte extremiteyt ghekomen, van de belegeringhe
kanalen, door welcke men het water in de ftadt plach verloft zijn, ende haer vryheydt behouden hobben^alf-
te leyden. Aufonius noemt de ftadt in fijn 23 fentbrief, fer over de 2000 menfehen, foo door het fweert ende
Santonm , ende in fijn 14 ende 18 , Santones. Sy is ghefchut als anders geftorven waren: want de Coninck
gheleghen by de vruchtbare revierede Charente, die heeft de articulen van de viede in forme van Ediéfc
in het water Charemac, dat tüflchen Limoges ende doen ftellen, ende toegheftaen, dat die van Rochelle,

Bifdom. Angoulefme leydt, fijn vloeden loft. Het is een Bif- Montauban,Nifmes,ende andere fteden,de vrye exerci-
fchoplijcke refidentie: De eerfte was S.Eutorpe,geftelt tie van haer Religie fouden ghenieten. Den 28 Oélo-
van S. Clement, welcke defe volckeren tot het Chri- ber desjaers 1628, heeft Coninck Louis de XIII, de- *628
ften gheloove bekeert heeft,en ten tijde Domitiani des felve na een langhdurighe belegheringhe inghenomen,
R. Keyfers gemartirifeert is. In 't jaer 1618, is daer de de Engelfchen die haer tot fecoins quamen ghefiagen,

Vranckrijck. ^ T ende
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X A I N T

énde de ftadt met fijn giiarnifoen befet, doende de
meefte fterckten, om alle aenftaende revolten voor te

kornen ,nederwerpen: Defe viótorie is een van de voor-
naemfte die Vranckrijck in langhen tij dfc bekomen
heeft. Tot Rochelle is een Prefident-ftoel, met eeni-
ghe Raetfheeren, ende andere van Iüftitie.

Het is een rij eke ftadt , uyt oorfaeck van den handel
die fy te fchepe op allerley gheweften met alle natien
drijft, doch na ter tijdt is haer oude fleure wat vermin¬
dert, door dien fy haer vryheydt, ende dien volghende
veel moets verloren heeft.

S. Iean S. Iean de Angeli, is hedenfdaeghs noch een van de
d'Angeli. fterckfte ende grootfte fteden van Xaintonge, fy voert

den naem van een Abdije , die aldaer ter eeren S.Iean
ghebouwt is , ten tyden des Coninghs Pepini, die fich
op het Palleys Angrien, (waer van met een kleyne ver-
ftellinghe der letteren ghekomen is het woort Angeli,)
by de reviere Bautonne gheleghen , onthielt. Aldaer
zijn eertijts eenighe Religieufen van het heylige landt,
die het hooft van S. Iean Baptifte (foo fy feyden) mede
brochten, gekomen, op welcke tijdt de Coningh (door
haer hulp) een groote vidtorie bekomen heeft,waerom
hy tot erkentenifle van die ghetrouwicheydt, aen fijn
Palleys Angrien, een Abdije ter eeren van S. Iean ghe¬
bouwt heeft,begiftigende de gemelde Religieufen,met
groote renten ende inkomften, op dat fy des te bequa-
mer tijdt mochten hebben Gode te dienen: Dit is ge¬
beurt in 't jaer onfes Heeren 768, op welcke tijt de ge¬
melde Coningh Pepin een groote vidtorie tegens Gou-
fer , Coningh van Aquitanien ghehadt heeft: deghe-
feyde Abdije, wiert door het Godtfaligh leven der ge¬
melde Religieufen foo vermaert, dat met der tijdt vele
volckeren daer metter woon ghekomen zijn, en defe
ftadt ghebouwt hebben. De felve is in het jaer 15-69,
door den Hertogh van Anjou beleghert,ende nae twee
maenden, op conditie, dat de belegerde met fack ende
pack, vlieghende vaendels ende brandende lonten, te
voet ende te paerde, in volle wapenen fouden uyt trec¬
ken, ghewonnen. In de belegeringhe, door dien die
van binnen haer foo dapper weerden, zijnder meer dan
25-00 menfehen , foo door deMufquetten, als door
het Canon, ghebleven.

Pont Loublefe, ofte Pont, vier mijlen van Xaindtes,0H £*e' is verdeelt in een opper ende neder, ofte hooghe ende
laeghe ftadt: de eene heet S.Vivien, ende leydt na het
boich , de andere nae het noorden, Les Houres ende
Sainét Martin: defe is met vele kereken ende kloofters
verciert: aldaer zijn oock de Conventen van de Iaco-
bijns ende Minnebroeders, wiens Convent ghefticht is
door een Heer,die ten tijden van Coninck Carel de V

O N G E.

leefde: de kloofters van Sainót Benoift, ende S. ïeah
van Hierufalem , zijn ghefundeert door Guiy van An-
goulefme* Daer zijn oock drie Parochiën , ende drie
Gafthuyfen, waer van een deel van de inkomften, tot
onderhoudinghe der Schole gheimployeert wordt.
De Iurifdiótie van Ponts ftreclkt over 5-2 Parochiën,
ende 256 Edelen ende vaflalen. De medalien,die daer
onder een pilaer ghevonden zijn, betuyghen dat het
een feer oude plaetfe is, want op fommighe ftaen defe
opfchriften: Divm Caim lui. C<ef. Imperator, ende aen de
ander fijde: Rlim Vontim Nepos, Pomp. Mag. Tumul. Waer
uyt het waerfchijnelijck is, dat de ghemelde ftadt ende
kafteel van jElius Pontius haren naem heeft: in eenige
andere oude fchriften heeftmen defe woorden ghe¬
vonden : Armadm Vlnerim Pontim & Anabalda uxor, Dijs
Valent. & Albinm CoJJèim Pontim Pilim. Anab. Vineri. T). A.
Pont (pr Helheida uxor hic jacent. Item, Ecmoratm , Cornau
D. A. Pont. Egilda Filia Brenni uxor. De oude Romey-
nen hébben haer den naem Pont ghegheven, om de
menichte van brugghen die hier zijn , want Pons in het
Latijn,ende Pont in Francoys^een brugghebeteeckent,
waerom oock noch heden de Heeren van Pont in haer
wapens voeren drie goude brugghen.

Blaye is een van de outfte fteden van dit landt. Au- Blaye.
fonius noemt haer Blaye militaire , ofte ftrijdtbaer
Blaye. Sy foer t den tijtel van het eerfte kafteel ofte
fterekte, dat de Francoyfen in Gallia bewoont hebben,
aldaer is gheboren de valliante Palatin Ruland Fu¬
rieus, die gheleeft heeft ten tijde van Carel de groote,
welcke Carolus alhier de kerek van S. Romain ghe¬
bouwt heeft.

Nae de poort van Xantonge , leydt noch een ftede- Taille-
ken Tailleburg,leer fchoon ende redelijckfterck. Bar- bourgh.
befieux leydt neghen mylen van Xaintes, ende vyfvan
Angouleftne, Coignac,ende Ponts, ende was eertydts
met ftereke muren omcinghelt,in een vruchtbaer ende
vet landt: daer binnen zyn twee Parochiën, de eene
van S.Mattheus, de andere van S. Euftache. Het Ka¬
fteel dat daer aen leyt, is fterek, endegerepareert door
Ageiil een van de Graven van Rochefocault.

Brouage is een kleyn vierkant ftedeken, dat fterek Brouaoe.
is, ende by een moeras aen de zee leydt,vermaert door
het fout datmen daer komt halen, ende ghewonnen op
den 22 Iuny des jaers 1577 door den Hertogh van
Mayenne.

Daer ontrent leydt oock Marans, dat van een fterek Marans.
Kafteel befchermt wordt, het heeft zijn naem van het
omligghende landt, dat vol moeraffen is: men maeckt
aldaer overvloedigh fout $ de reviere de Seure loopt
daer voorby.

s.

De Eylanden
MARTIN

E N

O L E R O N.

heyt.

S.Martin
oft Ijle de
Ré.

Vrucht-

baerhejt.

Engelfcht
tocht.

Aintonge is een landtfchap
in Guiennerteghenover het
felve liggheninft weft twee
groote eylanden, Ifle de Ré
oft S.Martin,en Oleron. Ifle
de Ré leyt een mij le van het
vafte landt,en twee van Ro¬

chelle , is vijfmijlen langh, en anderhalfbreet
daer ft wijdtfte is, op andere plaetfen veel en¬
ger.Hier waft wijn genoech,en al ft gheene tot
des menfehen leven noodich is.In ft noorden is
een haven, ende goede ree voor de fchepen.In
ft zuyden wordt het met de ongheftuyme zee
befpoelt, en is niet bequaem om te landen,
nochtans vol volck en dorpen, om den coop-
handel,ende is onder ft ghebiedt van Rochelle
begrepen. Dit Eylandt hoort S.Michiels cloo-
fler toe, welck daerom het cloofter van Ré ge-
noemt wordt. Het ftedeken S. Martin, welck
't principaelfte en meeft bewoont is, heeft het
gantfche Eylandt den naem gegheven. Hier
lijn oock de dorpen S.Maria,Heers, de Abdije,
la Flotte,en la Couarde.

Dit Eylant is voor weynigh jaren vermaerder
gheworden door de ftereke Engelfche fcheep-
vlote en cryghstocht. Want als de ftadt Ro¬
chelle beleghert was van Lodewijck de XIII,
Coninck van Vranckrijck, heeft de Coninck
van Enghelandt de felve willen befchermen
en ontfetten , ende te dien eynde derwaerts
ghelonden een groote feheeps-vlote onder het
beleydt van de Hertogh van Buckingham, ver-
ghefelfchapt met Soubife, die in ft Eylandt co-
mende de Francoyfen tot in ft dorp la Flotte
ghedreven heeft. Daernae, fijne vidorie ver¬
volgende , heeft hy oock vermeeftert ft open
ftedeken S. Martijn, daer weynich te voren de
kloecke Gouverneur Mr. Thorax uytghetroc-
ken was, naerhetflot, met vijf en twintich
hondert fbldaten. Buckingham heeft het fte¬
deken met wallen doen verftereken , foo dat
niemandt fonder fijn confent daer uyt mocht
gaen. Het flot daer Mr. Thorax op was, heeft
hy mede belegert, en rondom met fchanfen
befet, nae de hedenfdaechfche maniere. Ende,
om dat hy dit flot niet met ghewelt, maer
met honger wilde winnen, heeft hy tachten-
tich franfche vrouwen met haere kinderen
gedwongen aen ft fort te gaen, om dat de be¬
legerde meerder laft en gebreck van koft fou¬
den hebben, ofte, foo verre fy niet inghelaten

Vranckrijck.

wierden, hy den eenen Francoys teghen den
anderen foude ophitfen. Geduerende de be¬
legeringhe heeft de voorfchreven Hertogh
een fchrift laten uytgaen , daer mede hy dé
oorfaecken te kennen gafvan defe belegherin-
ghe,welck van fommighe op defe maniere, van
andere op een andere wijfe uytgheleyt ende
verftaen is. Maer vele fijn van onghemack en Stcrfts°
ghebreck van verfche koft kranck gheworden,
veel by ghebreck van verfch water van dorft
gheftorven, en veel van de buyckloop , door
dienfe te veel druyven ghegeten hadden. De
overfte Burcht is door het treffen van een grof
ghefchut ghebleven, wiens doot Buckingham
begerende te wreken , heeft het fort fterek
doen befchieten , waer door de broeder van
Mr. Thorax ghequetft en overleden is met vijf
en twintich loldaten. Daer en tuffchen wies de

hongher in ft cafteel, en de prijs van de vidua-
lie, om dat defe minderde. Corts daernaer
fijnder vijfthien fchepen met vivres binnen
't kafteel ghecomen, door de onachtlaemheyt
der Engelfchen. Op dat fulex niet meer fbude
ghefchieden, hebben de Engellche een hoop
boomen met ketenen t'famen vaft ghemaeckt,
en voor de haven geleyt: maer ft ghewelt van
de windt en ft water heeft dit werek gebroken*
Ten laeften hebbenfè met cleyne fchepen, ge¬
fielt op de wijfc van een halve maen,het inloo¬
penvan de Francoyfen belet, ghelijck Graef
Mauritz eertij dts ghedaen hadde in de bele- Vertrec^
gheringhe van Geertrudenbergh. Als de bele¬
gerde, met proviande verfien , haermoedich
toonden , maeckten de Engelfche ghereet-
fchap te vertrecken , aiffer noch tuffchen dé
vijf en fes duyfent Francoyfen in ft Eylandt
ghecomen waren. In ft vertrecken hebben de Ghji
Francoyfen tuffchen de vijf en fes hondert van
de arrieregardè der Engelfchen doot ghefla-
ghen. De refte, naer datfè veel ftorm en onwe¬
eler op de zee gheleden hadde, is thuys gheco¬
men, achterlatende drie duyfent dooden.

Het Eylandt Oleron , by de Latijnfche Oleron,
Schrijvers Vliarus ghenoemt, is van alles over-
vloeyende. Het begrijpt feven mijlen in fijn
omloop, en ftaet onder ft ghebiedt der Pontia-
nen.Om dat Brouage fich felven niet ghenoech
kan beforghen, wordt uyt dit Eylandt daer al¬
les, tot menfehen onderhoudt noodich , ghe-
bracht. Men kan van hier naer Brouage in twee
uren feylen,als't voorwindt is.Hier is een fterek

(Tq cafteêI>
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S. MARTIN BN OLERO N.
cafteel , een collegiale Kerck, ende fes Paro- De Laverdin is een rije klippen,te famen een Laverdin,chien, een Minnebroeders, een rijck Benedi- mufquet fchoot langh,een vierendeel mijls vanótiners kloofter. Hier is overvloet van wijn, ko- de oofthoeck van S.Martens Eylandt, en comtren, en fout , dat naer Nederlandt en andere op eenfprinck , met laegh water, boven: tufplaetfen ghevoert wordt.Het heeft oock veele fchen die en het Eylandt S. Martin machmendorpen , onder welcke de voornaemfte fijn deurfeylen, daer is diepte ghenoech.S.Andries, S.Vrgent,S.Pieter, S.Ioris,S.Denys. Komende by'tooft eyndevan S.MartensNademael veel ghevaren wordt foo op defe Eylandt, en willende nae Rochel oft onder denEylanden, als andere fteden aen het vafte landt bos letten , foo moetmen den grooten toorenhier ontrent, heeft ons goet gedacht yetsvan van Rochel, een fchips lenghde buyten dende gelegentheydt ter zee hier by te voeghen. bos brenghen, dan machmen aen den Laver-Die tuflchen Poi&ou en 't Eylandt S.Martin din niet mildoen.feit sf' begheert te varen, moet de flach van de wal Porthus is een wijdt en breedt gat, ftrecken- Förtha.Manin en houden, en laten twee derdendeelen waters de tuflchen S. Martens Eylandt ende Oleronvan ^Martens Eylandt, en een derdendeel nae deur,leydt van Heys verfcheyden zuydooft ten't vafte landt.Want by 't Eylandt van S.Marten ooften ontrent elfmijlen.Wilt ghy Porthus in-langhs,is 't oneffen en banckich: en van het va- feylen, foo loopt tuffchen beyde landen, ooft-fte landt legghen oock fommighe bancken af, zuydooft in, maer S. Martens Eylandt vry watdoek men kanfe looden. Gaet, als gefeyt is, in- naeder, om de krage van Oleron te fchouwen,newaert aen, tot dat de Kerck van S. Martin dat is een vuyl fteenrif aen 't noord eynde vanzuydzuydweft van u is,dan lult ghy fijn voorby Oleron, comt dat by nacht niet nader als opde banck die noorden van S. Martijn afleydt, twaelfofte derthien vadem.

en eenftuck beweften S. Martijn van de wal af Om op de reviere van Charante te foylen, charante.ftreckt, dat is een harde fchorre fteenbanck, looptmen bezuyden Brandteylandt om, mendie haeftich opdrooght. Hier is 't met laegh mach oock wel benoorden, en by de toorn vanwater een vadem diep $ met hoogh water, vier. de Four in. Met laegh water valt defe reviereVoor S.Martijn meuchdy ft fetten op vier,vijf, droogh, wel drie mijlen in 't landt,ofte fes vadem. Om nae Brouage te feylen, gaetmen eerftS' Gm voor S. Martijn te fetten, foo fet alfoo, zuydzuydooft aen,daernae zuydooft, en te metdat ghy open tot in de haven in kondt fien, en zuydooft ten ooften in. Te Brouage plach voordat de hoeck van 't cloofter en den bos een hondert jaer niet een huys te ftaen,daer het nupaer windtboomen lenghde van malkander een fraye ftereke ftadt is. Langhs het Eylandtftaen, daer is 't met Ipringftroom en laegh wa- Oleron,leyt een drooghte die met laegh waterter vierdehalf vadem diep, maer met hoogh boven komt. De Neerlanders noemenfe denwater fevendehalf. Banjaert, en ftreckt tot binnen Brandteylandt,Wildt ghy met een diepgaend fchip over de en de fteert verre om den noordt.banck,die van het kloofter af ftreckt,verbeydt Aen 't zuydeynde van Oleron, tuffchen Ole«foo langh tot dat het half vloet is, want met ron en31 landt daer bezuyden, is noch een gatlaegh water en blijft daer niet meer op als drie daermen in en uyt mach feylen ^gheheeten devadem, oft een eile meer. Mammefondt , diep ghenoegh voor grooteWilt ghy voor 't kloofter onder de banck fchepen,ftreckt van uyter zee ooft ten noordenfetten, foo loopt op fes oft feven vadem, en fet- in , daer binnen komende loopter een reviertet daer.
_ zuydooft op nae Sales toe, daermen fout ladet,Wilt ghy onder S. Martin niet fetten, maer daer voorby , aen den anderen hoeck van devoort nae liet Brandteylandt, foo brenght het Mammefont, leyt een plate daermen benoor-toornken van Luffon over het huysken dat op den om loopt.'t Eylandeken Vrckftaet, en houdt dat foo Breeder befcheyt van defe ghelegentheytftaende,foo en meughdy aen de Laverdyn niet fiet in onfe Zeefoiegel.mildoen.
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Inwoonders

Fifdommen

Ferigort.

Sorlat.

Falen van

Sorlat.

Et Hertoghdom Guienne
begrijpt vele Hertogh-
dommen , Graeffehappen
ende Heerlijckheden. On¬
der de Graeffehappen is
Perigort een van de voor-

_ naemfte. Dit paelt in het
noorden aen de Limofins, in 't weft aen die
van Xaindtonge, in 't zuyden aen Gafconien, in
'tooft aen Quercy en Auvergne.

Dit landt is fteenachtich, vol berghen en
boffehen, die meeft caftanien draghen, hier
Waffen oock veel foorten van wijnen , naer
dat de aerdt des landts in verfcheyden plaet¬
fen is. De lucht is hier fuyver, foet, anghe-
naem, ende ghefondt, foo dat de inwoonders
niet veel cranck fijn. Daer is oockmenichte
van verfcheyden cruyden, waer door 't hier
bequaem is te wonen voor Medecijns ende
Apothekers. Men feyt oock datter mijnen
vanfilver fijn. Hier fpringhen veel clare fon-
teynen , waer van fommighe ghefondt ende
gheneesbaer fijn, om datfe door folphermij-
nen loopen. Cadfar noemt de inwoonders van
dit landt Petrocorios, welcke vlijtich van geeft
fijn,ghefondt, langh van leven, matich in fpijs
en dranck, ghefpraeckfaem, bequaem tot alle
eerlijcke exercitien, als tot de letteren, wape¬
nen,konften, ende ambachten. De Adel roemt

op haer oudtheydt, fegghende dat haer voor¬
ouders de oude Fran^oyfen fijn , die eerft
Vranckrijck bemachticht hebben. De vrou¬
wen fijn fehoon, niet brooddroncken, maer
fedich, neerftich, en die wel huyshouden.

Dit Graeffchap is verheerlij ckt met twee Bit
dommen, waer van het een is in de hooftftadt
Perigort, gheleghen in een vlackte, omringht
met berghen, dieallenskens haer verheffen,
daer goeden en ftereken wijn op waft: het an¬
der, waer van defe caert is, heeft fijnen ftoel in
de ftadt Sarlat. Dit Bifdom ftaet onder den

Aertsbiffchop van Bordeaux,ghelijck oock dat
van Xaintes, Perigort, ende Agen.

De ftadt Sarlat was eertijdts onder den Bif
fchop van Perigort, maer heeft nu haer ey-
ghen Biffchop. In 't ooft grentfe aen die van
Quercy,in't zuyd aen 't Bifdom Agen,in 'tweft

Vranckrijck.

aen Bordeaux, ende in 't noordt aen Perigort.
De reviere Dordonne oft Durance,dien Gre- Revieren.

gorius Turonenfis noemt Dordoniam Aufonius
ende Sidonius Apollinaris Duranium , nu ter
tijdt la Dordongne , ende Dordonne ghenoemt, Dordogne,
is een van de principaelfte revieren, niet al¬
leen van Guienne, maer van heel Vranckrijck>
de Garonne in groote oftfoelheyt niet wijc-
kende. Aimonius in 't vijfde capittel van 't eer-
fte boeck fijner hiftorie fehrijft aldus van
defe reviere: De Dordogne ontfpringht met
twee fonteynen op den bergh Dor in Auver¬
gne , waer van de eene Dor en de andere Dogne
heet, die niet verre van de felve bergh haer
vermengheii,ende by de ftadt Bourg in de Ga¬
ronne loopen , Sidonius fehrijft dat hy vol
mofch is, en met cromme bochten loopt. Het
ghene Strabo van de Garonne fehrijft, datfe
met drie revieren vermeerdert wordt, moet
verftaen worden, van de Tar, Lot, en Dordo-
gne.De Dordonne komt in 't Bifdom Sarlat by
de dorpen Calviac en Fenelon, de een aen de
rechte fyde, en de ander aen de flincke fyde
latende ,• een weynich beneden loopter het
cleyn revierken Carfacin, welckin 'tweft het
Bifdom paelt. Daer naer looptfe voorby de
ftadt Domme, die recht teghen over 't revier¬
ken leyt, dat door de ftadt Sarlat loopt, ende
valt hier in de Dordogne, die voorts nae S.Cy-
priaen fijnen cours neemt, ende aen de andere
fyde voorby Belvere een weynigh te landwaert
ligghende op een revierken. Daer naer by de
ftadt Limeil vermeerdert met de revier Vefe-
re,paffeert de ftadt la Linde recht teghen over
5t revierken Coufe, welck daer in valt. Hier
naer ftroomende voorby Bergerac, ende vele
dorpen, ontfanght by S. Nazari een revierken,
welcke de laefte palen van 't Bifdom maeckt.

De revier Vefere loopt door dit Bifdom, on- Veßfe.
trent de ftadt Terraffen, ende van däer paffe¬
rende door Montignac, een ftadt door den
goeden en delicaten wijn vermaert, wordt by
Tayac vermeerdert met het revierken Beune.

De Drot heeft fijn begbin in dit Bifdom, by Dm
het dorp Capdrot, en loopt van daer recht
naer Salvetat,Aymet, Caftillones,Ville-real en
Montpazier.
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SAR
Süden. In dit Bifdom ligghen noch de fteden Ville

Franche, niet verre van welcke eenfonteyn is,
diele lafontaine des trois Evefques noemen, dat is,
de fonteyn van de drieBiflchoppen, gelijck in
Giniac de put van de drie Biflchoppen, om dat
in elek van defe twee plaetlèn,de palen van drie
Bifdommenfija, Aende Coulè leyt de ftadt
Beaumont, welck een fchoone luftighe, ende
vermakelijcke plaets is, ghelijck de naem,diefc
met recht heeft,te kennen gheeft.Voorts is dit
Bifdom vol fchoone dorpen en ghehuchten,
berghen met boomen befet, heuvelen met
wijngaerden beplant, foo dat het wonder en
luftich is om te aenfehouwen.

Sarlat de De hooftftadt Sarlat leyt op een bergachti-
boofifladt» g^e en heuvelachtighe plaetfe,aen een revier-

ken, ende is omringht met de dorpen Campi*

LAT.

gnac, Tempniac, Puymartin, S. André, la Ca-
zenac, en S. Vincent. Sy is luftich en vermake-
lijck, van weghen de naeftligghende revieren,
en de ghefonde en aenghename lucht.

Claudius Robertus Priefter van Långres
fchrijft van Sarlat in fijn boeck,ghenoemt,Het
Chriften Vranckrijck, Op defe manier: Sarlat
ftaet onder het Aertsbifdom ende Parlament
van Bordeaux.Defe ftadt is tot een Bifdom ver¬

heven in ?t jaer 1317, van Paus Ioannes de
XXII, en het Bifdom Perigort onttrocken,"
ende van ?t fèlve ghefcheyden met de revier
Vefère. Haer Cathedrale Kerck was eertijdts
van een Abdye van S. Benediótus Orden, en is
ghewijdtter eeren van S.Sadrocde dertichfte
Biffchop van Limoges. In dit Bifdom fijn de
Abdyen van Terraflbn, S.Amand, Cadouin.

Het Landt van

O R D E A V X,
M E O C , ende BORN.

Vafcons
in Spanjen:

TM in

Vranckïjc

Talen.

Onde
inwoonde-
ren.

Tblomasus ftelt de Vafcons in dat
deel van Spanjen, welck de Ou¬
den Tarraconenfis noemden 5 en
hy kent gheen van de felve in de
befchryvinghe van Vranckrijck ,
maer voeght in haer plaets Bitu-
riges Vtbifcos.Hedenfdaeghs fijn de
Gafcons in Vranckrijck, ghebue-

ren van de Bifcayers, ende worden met de oude naem
Balques genoemt. Eertij tswierd Gafconien Gallia Aqui-
tanica gheheeten ab Aquis , van de veelheyt der wateren
die daer fijn,foo fommighe meenen,andere van de ftadt
Aquis ofte Aqs. Nu ter tijdt ftreckt het van de Garonne
naer den wellen tot aen den Oceaen , naerhetooften
aen Languedocq,naer het zuyden aen Spaenjen.

In dit landt woonden de Aufci, Tarufates, Laciorates 3
Bige nones, Nitiobriges, (wiens hooft-ftadt is Agenj Con-
ven£,Garotes,ende Elufates.

Het landt is daer meeftendeel vruchtbaer,principael
van wijn,de aerde vet,en de locht foet ende aengenaê.

Bcrdeaiix. De voornaemfte ftadt van dit lant is Bordeaux, welc¬
ke Carolus Magnus in fijn teftament onder de hooft-
fteden van het Roomfche Rijck telt,fy is ghelegen aen
de weftzijde van de Garonne, die nae de Pyreneifche
berghen ftreckt.Aen de overzijde vande riviere ligghen
feer playfierighe heuvelkens, ende kleyne bergen, met
verfcheyden fruyt-boomen, ende veel wijngaerden be¬
plant: onder de felve is eene,dat ållengskens fchuyn op-
gaet, ende teghen over de ftadt leydt, daer een dicht
bofch van Cypreftèn boomen op ftaet, dat nu qualijck
feven bunderen oft mergen groot is. Vranckrijck heeft
weynigh cypreftèn, daerom roemen die van Bordeaux
op dit cypreftèn-bofch,foo dat niemant die daer wijnen
koopt verreyfen mach, voor dat hy een cypreftèn tack
van de Magiftraet ghekreghen heeft, waer voor yeder
fchip betaelt eenèn fekeren kleynen penningh. Dele
ftadt lightniet verre vande mont van de Garonne , daer
de zee in loopt, ende maeckt een haven die ebbe en-
de vloetmet de zee ghemeen heeft,het welck de Poëet
Aufonius te kennen gheeft, als hy fijn vaderlant Bor¬
deaux met een gheleert eer-dicht prijft, van wiens cli-
maet ende vruchtbaerheyt hy mede aldus fchrijft.

In Bourdelois ben ick terwerelt voortgbebracht,
Het landt veel vruchten heeft, de locht die is daerfacht,
De dagl] die is daer langhin veeltjts kort de nacht.
De felve betuyght oock dat defe ftadt eerft vierkant

is gheweeft, als hy feyt:
De muerenfijn vierkant,met toorens hoogh verheven,
Die aen de woleken, die daer boven overfiveven,
Schier raken,yederßraet lep langh gheßreckt en wijdt,
Daer langhs elck huys omprijs, metßoep en gevelflrijdt:
Soo dat deesßadt wellicht, van buyten en van binnen,
Denprijs van aide Steen, in Vranckrijck kan ghewinnen.
De omvanck van de ftadt is verfcheyde reyfen,maer

meeft ontrent het jaer 1302, vergroot ende uytgheleyt.
Daer is binnen Bordeaux een fraeye ftraet nae de wol-

,. ven genoemt,die in 't jaer 582 met menichte in de ftadt
Vranckrijck.

quamen,ende veele borghers befchadighden. Hier fijn
hedenfdaeghs twee fraeye Collegiale kereken, twaelf Gebouwen,
Parochiën,acht Monicke kloofters,een van maeghden,
ende een collegie der Iefuiten,'t welcke Francoys Bou-
lonois, Raetfheer van Bordeaux, ghefticht heeft in 't
jaer 1573, behalven noch een profelfie, ende een novi-
tien-huys. Hier is oock het paleys van Galienus,dat van
Keyfer Galienus zyn naem fchijnt te hebben. Men fiet
hier noch de droeve en kleyne overblij fielen van 't
konftighe amphitheater ofte fchouplaetfe: Vinetus, die
't felis ghefien heeft, feydt dat het met fes mueren om¬
ringht was,waer van de buytenfte die de hooghfte,ende
de binnenfte die de laeghfte was,86 voeten van den an¬
deren ftonden. De binnenfte vloer oft plaetfe was 224
voeten lanck, ende 140 breet, aen elcke fyde was een
poort. Dit Amphitheater is altijdt buyten de ftadt ghe¬
weeft , ende was ten tijde van Aufonius van de mueren
van Bourdeaux meer dan 400 treden.Het paleys van be-
fcherminghe ofte tuteU, was oock doen buyten, maer
naerder de riviere Garonne , ende neffens deftadts
gracht, naer 't hoorden: daernaer als de ftadt vergroot
is wierde 't binnen de felve ghetrockenjfommighe mey-
nen dat het een open kerck van den Godt der befcher-
min^he is gheweeft. Puy Paulin heeft zynen naem van
Pontius Paulin,difcipel van Aufonius, uyt het doorluch-
tigh ghellacht der Paulinèn ende Leontien ghelproten.
Aen defen heeft Sidonius een lofghedicht van Bourg
ghefchreven. Aulonius verhaelt oock datter een haven
in de ftadt is gheweeft, als hy feyt:

x^Als de Garonne ßvelt, door Vfwellen van de zee,
Komen defchepen hier, by vloten, op de ree.

Van defe haven is nu naulijck eenigh kenteecken, als
in de mont van 't waterken Peuge, daer op elcke kant
een hooghe tooren ftaet, door welcke eertijdts een ke¬
ten , die noch te fien is, ghetrocken wierde , neffens de
poort du Caillau. Nu ter tijdt ilfer gheen haven in Bor¬
deaux , maer de Garonne is in de plaetfe van de felve.
Van de fonteyne Divone die nu oock verdroochtis,
Ipreeckt de felve Aulbnius aldus:

Ghegroetft ofonteyn, wiens diepe waterßroomen
Klaer, heyligh,fuyver,fchoon, van waer zyßn gekomen
Men niet welweten kan, ghy hebt gheneefins kracht,
Daeromghy Divona vanyederßtgheacht,
Want Apowts, noch oock Nemaufus klare beken,
Noch de Ttmavm mach by u zyn vergheleken.

Gheen landt in Vranckrijck heeft foo overvloedighe wijnen.
oft koftelijcke wijnen als dit. Defe worden vin de Grave
ghenaemt, nae de fandighe landouwe Grave, daerle
wallen;want Grave,fant beduyt. Daer fijn oock andere
foorten van wijnen,als le Lermont,ende la Baßide.

De Garonne fpoelt aen Bordeaux,ende ebt en vloeyt
meer als jooo treden boven de ftadt. De kleyne ri vier-
kens Peuge ende Divife gaen wy voorby.

De republijck wordt, neffens de Magiftraet, vaneen Rmri„n
Majeur gheadminiftreert:de Raets-perfoonen,ofte Ma- *
giftraet, die daer gemeynelijcken Ghefworen genoemt
worden, waren eertijdts 30, daernaer 24,en ten iaetften

SS J2, coft-

\
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B O R D E A V X , MEDOC, ende BORN.
12 5 conform 't ghétal van de wijckender ftadt. Hier is feven mylen van Bordeaux gheleghen: aldaer fijn al-

'Parlament. een Coninghlijck Parlament , het welcke daer ghe- toos wachters, diefe nacht en dach bewaren, ende van
ftelt is in 't jaer 1460, in de Maendt van May: op de daer fien können, watter op de Garonne wijdt en breet
maniere des Raets van Parijs^ ende gheordonneert, dat ghefchiet, ende op de vyants fchepen, die daer voorby
de provinciën Bordeaux, Bazadois, ågennois, Condo- willen varen, fehleren, foo veel de breete des riviers
mois, Landes, Armeniois, Gabors , Limofin, Perigort, toelaet,die daer 2200 treden wijdt is»
Angoulefine , Saintogne , ende Rochelle , de wet- Burgus fchijnt eertijts Hbromagum genaemt te fijn, Bourg.
ten van dit Parlament fouden onderworpen fijn.Nader- en omdatfeop de maniere van een burchofte flot, met
handt fijn de provinciën Armenois, Angoulefine, Ro- publijcke fchueren, ende daerna met toorns van Pon-
chelle, ende het grootfte deel van Cahors, daer van tius Leontius Paulinus is verfterckt ende vergroot,

Aeriz- ghetrocken. Eertijdts was dele ftadt een Biflchoplijcke heeft delen naem Bourgh ghekreghen: want de lloten
bifdom. refidentie,maer nu heeftfe een Aertzbiflchop. De Aca- die fterck ende met alderley nootdruft, tot de oorlogeAcaaemie. demie van Bordeaux is door ordre van de Paus Euge- verfien waren,noemdenfe in die tijden burchten.

nius nä die van Toloufe ghefundeert j ende van Ludo- Libourne leyt op de plaetfe daer de Dordoigne ende Libourne,
vic,Coningh van Vranckrijck,in 't jaer 1472 beveftight, Lilie in een loopen, aldaer pleegh men dickmaels het
met vele vryheden ende privilegiën verderbende wort, Parlament van Bourdeaux te houden, als daer de pefte
als boven anderen uytftekende , de fchole van Gafcon- graflèerdej het is een nieuwe ftadt, want FrolTardus de
giengenoemt.De borgheren vän Bordeaux hebben van eerfte is,die daer mentie van maeckt.
Carel de IX't recht van twee vryejaermerckten ver- In Bourdelois fijn 00ck lepais entre deux mers, Me- Lepm
kreghen, die daer in de Meert ende Odtober, ghelij ck doe, lepais de Buch, ende le pais de Fronfic. Het landt tuf- mre detiX
die te Lions, twee weken ghehouden worden. fchen twee zeen, oft entre deux mers gheleghen, is feer mrs'

Ten tijde des Keyfers Galieni heeft Tetricus, een vet, ende vruchtbaer, tuflehen de Garonne ende Dor-
van de dertich tyrannen, ende prefident van de provin- doigne , die om haer groote van de inwoondérs Zeen
cie,hem hier voor Keyfer opgeworpen. Door de oorlo- geheeten wordenronder dit hooren de fteden S. Macari
gen der Wandalen,Gotthen,Sarracenê,en Normannen ende Libourne, met andere, het parlament van Bor»
is defe ftadt dickmaels verwoeft, ende heeft haer glants deaux onderworpen.
verloren, die fy ten tijdeAufonii hadde.In 't jaer 1479, Le pais de Medoc begrijpt alle het lant dat tuflehen Medoc.
ifler tuflehen die van Bordeaux ende Bourg, een ver- Bordeaux, de zee,en de Garonne leyt: het is byna niet
bont gemaedt, dat Bordeaux, als de principaelfte ftadt, dan fant, ontrent eenige moeralfen, en fo laegh dat het
ghebicden foude over Bourg en d'andere fteden van dickmaels onder loopt, lbo datniet te verwonderen is,
defe provincie, foo dat tot den laetften dach van 't En- dat de ftrant van Medoc daglielij cx afneemt, en de in-
ghelfche gouvernement, de Majeur endeRaedt van woondersmettertijtvandezeeover-weldight,eninde
Bordeaux, in tijde van oorloghe, uyt haer borghers ee- felve ghelij ck als begraven worden,
nighe ghekofen hebben,tot Gouverneurs van de fteden Aen Medoc grenft le pais de Buch, welck een Vor- Buch.
ende kafteelen van defe provincie , welck oorfaeck is ftendom is.
dat de fteden Blaye,Bourg,Libourne, S.iEmilian, Cha- ' Le pais de Fronlac is een Marquifaetfchap , ende Fronfic\
ftilon, Cadillac, S. Macar, dochters van de ftadt Bor- heeft zynen naem van de ftadt ende 't kafteel Fronfac ,

deaux ghenoemt wierden. dat Carolus Magnus heeft doen bouwen, als hy Hunol-
Blaye. Blaye is een ftereke ftadt, aen de rechter zyde van dus Hertogh van Gafcongien beoorloghde ende ver-

de Garonne, twaelfmylen van de mont der felve, ende dreef

Het Prinfdom

BEARN

Oewel de PrinlHommen
Bearn en Orange in Vranc-
rijck liggen,nochtans ftaen-
fe niet onder de Coningen,
oft yemants ghebiédt. Het
PrinlHom Bearn is altijdt
ghefeheyden gheweeft, en

loo vry en veel rechts gehadt, als Vranckrijck
jèlve : maer het is den rijeke als aengewaflen
ende in-ghelijft, als Hendrick Coninck van
Navarre de Franfche kroon ge-erft heeft.

Grenfen. Bearn light aen de voet van de Pyreneifehe
berghen, tuflehen de landen van Bigorre, Ba-
jonen, ende andere nabueren.

Deelen Dit Prinfdom is in twee,deelen gefeheyden;
waer van 't eene,daer de ftadt Oleron in light,
met berghen befet is; 't andere, daer de ftadt
Lafcar in light, is vol valleyen ende effen vel¬
den.

Lantsaert. De aert defes landtsis wonderbaer, fooop
de berghen, als in de vlackten. Hier is naulijck

Vrucht- een ftad oft dorp,die niet wat befönders heeft.
baerheydt. In de meefte plaetfen waft geerft,vlas, hennep,

met welcke waren de inwoondérs grooten han¬
del drijven: hier en daer draeght het veelkoo-
fen; in fommige geweften zijn goede weyden
en menighte van vee, daer onghelooflijcken
overvloet van boter en kaes afkomt. Daer zijn
oock veel boeken en geyten, die, (onder arbeyt
ende fchade van de vruchten en teedere boo¬
men , op de klippen en in de heyen haren koft
Ibecken. Hier waflen oock wijnen 3 onder ande¬
re eenen koftelijcken, die men Iuranzpn noemt.
In gheheel Europa zijn gheen beter baeden
als in Bearn.

De inwoondérs zijn moedigh, kloeck ende
fterck j in de wapenen ervaren open van her¬
ten ; nietbedrieghlijck 5 ghefpraecklaem ende
beleeft: nochtans loos ende (cherpfinnigh,wel-
Iprekende in haer tael, liefhebbers der vry-
heyt. Sy hebben groote privilegiën. Sy geven
haermeeftal uyt voor edelluyden. De rechte
edelen arbeyden meer om met vrome feyten
lulex te thoonen, als met koftelijcke kleederen.
De heerlijckfte gedachten alhier, zijn Gramon-
ti ende Luffea,uyt Cantabrien ghefproten.

Baronie*. Baronien in dit Prinfdom,zijn Mirens,Ia-
dre, Monins, S. Colombe, Elhalabagne, Co-
derch, Navailles, Caftelnau, Maferes,Luz,Suz,
en andere.

Regifter der Princen van Bearn.

i Gafton,(one van Wilhelm Moncada Span-
giaert,is eerfte Prins van Bearn geweeft, end e

VranckrijcL

Inwoon-
deren aert.

heeft getrout Martha dochter ende eenigh
erfgenaem van Efquibaet, Grave van Bigor-
re, waer mede hy ?t felve Graeffehap gekre¬
gen heeft.

I Margareta, dochter van Gafton, heeft ten
hoüwelijck genomen Rogier Bernard, Gra¬
ve van Foix, ende is de tweede Princefle van
Bearn gheweeftjwaer door de huyfen Bearn,
Bigorre, ende Foix, onder een hooft gheko-
men zijn.

3 Gafton de 11, de derde Prince van Bearn,
Grave van Bigorre ende Foix. Sijn gemalin-
ne was Ioanna, dochter van Lodewijck Gra¬
ve van Eureüx.

4 Gafton de 111, de vierde Prince van Bearn,
heeft ghetroüt Eleonore van Comminges,

i dochter van de Grave van Comminges.
y Gafton de mi , vijfde Prince van Bearn,

wordt feer geprefen van Froiflard. Sijn ghe-
maelinne was Agnes, lufter van Carel Co¬
ninck van Navarre.

6 MattheusYicomte van Chaftellon, heeft
geluccedeert na Gafton de 1111, ende is ghe¬
weeft de fefte Prince van Bearn, wiens ghe-
maelinne was Ioanna van Aragon , ende
overleed fonder kinderen.

7 ftabella is ghekomen in de plaetfe van haer
broeder Mattheus,om datter gheen naerder
mans erven waren, ende geworden de feven-
fte Princefle van Bearn.

8 Ioannes Grave van Foix en Bigorre, ende
Heer van Moncada, is gheweeft de achtfte
Prince van Bearn. Defe heeft twee vrou¬

wen gehadt; Maria van Navarre, die fonder
kinderen geftorven is,die fommighe Agneet
noemen,ende Ioanna van Albret.

p Gafton de V,Grave van Foix,was de negen¬
de Prince van Bearn ,• fijn ghemalinne Eleo¬
nora , was de dochter van Ioannes Coninck
van Navarre; welcke weduwe geworden, na
häers vaders doodt het Coninckrijck heeft
befeten.

10 Gafton de vi, thiende Prince van Bearn,
is gheftorven voor fijn ouders, heeft daerom
\ Coninckrijck Navarre niet gheerft. Sijn
ghemaelinne was Magdalena, dochter van
Karei de v 11 , Coninck van Vranckrijck.

II Francifcus Phoebus de x X1111 , Coninck
van Navarre, erfgenaem van fijn grootmoe¬
der Eleonora,is gheweeft de elfde Prince van
Bearn, ende gheftorven fonder kinderen in't
jaer 1481, ende begraven in de ftadt Laf-
cari.

ii Catharina de xxv, Coninginne van Na¬
varre , ende Gravinne van Foix , was de

T t twaelffte
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B E A R N.

twaelffte Princelfe van Bearn, ende heeft len naer de wetten ende coftuymen des landts
ghetrout loan loon van Alaen de Groote, gheoordeelt worden.
Heer van Albret, ende aen hem het Co- Onder delètt Raedt ofGerecht, hooren twee Biflm*
nincktijck ten houwelijckghebracht. Dele Bildommen , 'Suffraganen van de Aertz-bif mm-
löan heeft gheoorloght tegen Paus Iulius de Ichop van Aulch, te weten, dat van Lelcar,loo
tweede,voorLodewijck dexiI Coninckvan ghenoemt naede ftadt Lefcar,daer de Princen
Vranckrijck, ende is van de Paus in den ban eertijdts hofhielden, ende dat van Oleron, loo
ghedaen,ende van Ferdinand, (die men den gheheeten nae de ftadt Oleron, op een bergh
Catholijcken noemt) Coninck in Spagnien, ghelegen.
by-na van geheel Navarre berooft. Hier zijn noch andere kleyne ftedekens, als Onbct.

13 Henric van Albret dexxvi Coninck van Orthes, by de reviere la Gave, deoudewoon-
Navarre, en Grave van Foix, is gheweeft plaetlè der Graven van Foix ende Princen van
de dertiende Prince van Bearn. Hy is overle- BearmEertijdts wierd het Bearn, by de latijn¬
den in31 jaer 15-55. Sijn gemaelinne was Mar- fèhe Ichrijvers Benearnum ghenoemt, ghelijck
gareta van Valois,dochter van Carel Grave Iolèphus Scaliger lèyt,lchrijvende opAulonius,
van Engoulefme , luiter"vän Fran^oys de I in 't 7 cap. van 't tweede boeck. Gregorius Bifi-
Cojunckvan Vranckrijck» ende weduwëvan Ichop van Tours,verhaelt mede van Benearno in
Carel d'Alenfon. fijn 9 boeck,daer hy aldus Ichrijft: Het is leker

14 Ioanna d'Albret, de xxvii Coninginne van de fteden Bordeaux, Limoges,Quercy,Be-
varTKavarre, ende Gravinne van Foix, was nearno, Bigorre; welcke Gailefuinda, de lufter
de veertienfte Princelfe van Bearn 5 Dele was van vrou Brunihilde,als ly inVrancrijck quam,
ten houwelijck belooft aen Wilhelm Her- ghekregen heeft voorhaer houwelijcx^goedt
togh van Cleve, maer heeft door dilpenlätie ende morgen-gift.
ofte conlènt van de Paus,getrout Antonyvan Dele ftadt heeft den naem aen het Prinfi
Bourbon, Hertogh van Vendome, die daer- dom ghegheven. Hier is oock het ftede-
haer fijnTcEoon-vader in31 rijck^Eevolght ken Morlaix, daer een munte is ,• ende Navar- MorUix.
is. ïoanna is te Parijs gheftorven anno 1572, rins, aen den voet van de Pyreneilche berghen, Navarrm.
den 10 Iunii,oudt 44 jaren, weynige daghen wel verfterckt van Henrick de I, Coninck van

lts voor bruyloft van haer lone Navarre,ende andere; het Ichijnt dat het den
(fajiiLe/C cU.\\— jj Henric van Borbon de xxvi 11 Coninck naem aen't Coninckrijck ghegeven heeft. Sa-Saunce.

van Navarre,Grave van Foix,ende luccelfeur rance light oock op een bergh, en is de laetfte
van Henrick de in Coninck in Vranck- frontier-ftad van Vranckrijck tegen Spagnien.
rijck, was de vijftiende Prince van Bearn. Het Graeflchap Bigorre grenft aen het Prinfi.

16 Ludovicus de xiii Coninck van Vranck- dom Bearn,eh is de woonplaetlè van de Biger-
rijck, en de x x i x van Navarre, Grave van roilèn, die Aulonius Bigeritanos noemt: het leydt
Foix, is nu ter tijdt de feftienfte Prince van tulfchen Bearn en Comminges: het is een rou,
Bearn. koudt en windigh landt. De hooftftadt is Ter-

be, een Bilfchoplijcke refidentie, ghelegen aen
hooftftadt booftftadt van Bearn,is Caflrum Palum,ge- de revier Adure ,• Sy is dickmaels vergroot, en-

meynlij ck Pau genoemt.Hier is het Hofvan de de in vier deelen als kleyne ftedekens gelchey-
Princen,daer Henrick van Albret Coninck van den. De andere fteden zijn Trie, Ravafteins,
Navarre, ende Groot-vader van moeders we- (welck een duytlchen naem Ichijnt) Manbour-
ghen van Henrick de 1 v Conintk vanVranck- get,ende Baigneres, daer gelonde baeden zijn,
rijck, een heerlickpaleys ghebout heeft. De wiens fonteynenuyt de byligghende heuvelen
felve heeft daer oock den hoogen raedt van door (blpherachtige plaetlen komen.
't gheheel Prinfdom gheftelt, daer alle gelchil-

Q_ V E R C Y.
En de llincker lij de van de van Saintes ghelegen. Aulonius fpreeckt van de
Loire zijn twee parlemen- hooftftad-van Querci in 't boeck der Profelïo-
ten; te weten,van Bordeaux ren in het 18 ghedicht, ter eeren Exuperius
en Toloufe. Onder dat van Orateur van Toloufe gemaeckt ;
Bordeaux ftaen Limoges,
Perigort,ende GuiennerOn- Decedensplacidos mores, tranquillaque <vit*é
der dat van Toloulè,Quer- TemporaprxdvpesfinifliJede Cadurca.

cy,Rhodes en Languedoc.
Vdcn. Quercy paelt in31 noorden aenLimofin en De andere Bilfchoplijcke ftadt is Montal- Montau-

Auvergne, in 't ooften aen Auvergne en Rho- ban, die men noemt Montauban, en S. Theo-^
dez, in \ wellen aen Perigort,ende in31 zuyden dard de Montauban,gelegen op een bergh met
aen Languedoc. Het is een berghachtigh lant. een kafteel aen de reviere Tarn,daer een brugh

Onde in- Hier hebben eertijdts de Cadurci gewoont, daer over leydt, waer van de helft onder31 ghebiedtwonderen. pjjnjus af vermaent in't 19 cap. van 3t 4 boeck, - van Languedoc is. Paus Joannes de 22 heeftlè
endeC^lar in fijn 7 boeck, daer hy verhaelt, tot een Bilfchoplijcken ftoel verheven anno
met wat naerftigheyt Vercingetorix, de Seno- 13 i7.Sy ftaet in't gheeftelijc onder den Aertz-
ïioilèn,Parifienen,Poiétevins,C4^rröJ,dat is,die bilfchop van Toloule; in't wereltlijck, onder
van Quercy, de Tourangeoilèn,Limoifins,An- het lèlve Parlement. Sy is wel bewoont om den
gevins,ende alle andere volcken by denOceaen koophandel. De hooftkerek is ghebout ter ee-
gelegen, t'lamen gebrocht heeft, en eendrach- ren Sint Martin, in welcke 31 lichaem van S.
telijckvan haer Overfte gemaeckt is.In31 fèlfde Theodard ruft. Hier is een hooghe Ichole van
cap.vermaent hy 00c van Ltiiïerius Cadurcius^zn die haer ghereformeert noemen, daer men de
ftout en kloeck loldaet, welcken Vincingetorix Theologie en de Medicijne leert. Men mach
met een deel volex naer Rhodez ghefbnden daer meefters maken in de vrye konften, maer
heeft. De lèlve Cadurci worden vanCaelar Elu- geen doeftorenin de andere faculteyten. Delè^%fif«
therii ghenoemt, dat is, vrye. ftadtisin't jaer 1611 van Coninck Lodewijck

Bifdom- ïnait landt zijn twee Bilclommen, te weten, de xm fterek beleghert. Binnen de ftadt
mn' te Cahors, ende te Montauban. Cahors in 't was Gouverneur de Grave van Bulfrand van

franfeh, is de lèlve ftadt die Ptolemams Sxww, Bearn, een manhaftigh loldaet, die hem dap-
dat is,Dolpeona heet , ende van eenighe Ducona, per ghequeten heeft met het guarniloen be-
doch qualijck,genoemt wordt. Sommige ghe- llaendein iooololdatenen 200 ruyters. Over
leerde heetenlè Iolèphus Scaliger, Vi- des Coninckslegher commandeerde de Her¬
ne tus,ende andere, léggen dat het de hooftftad togh van Maine, welcke, met groot verlies van
van Quercy is. Iuftus Lipfius in fijn gheleert volck, een Ichanfe by de ftadt ingenomen had-
boeexken van de Amphitheatren, meynt dat de,maer als hy op de 17 September in deloop-
Dcfteona het dorp is, datmen Dowe noemt, een graven met de Hertogh van Guilè, en de Graef
halve dagh-reylè van de Loir gelegen, by den van Schonbergh wandelde, is met een vervlo-
wegh dien men van Angiers naer Poi&iers gen kogel die uyt de ftadt quam,in fijn llincker
gaet. De naem Ichijnt over een te komen,maer oogh getroffen, ende dien lèlven dagh geftor-
naer dele opinie,kan Do^eona de hooftftadt van ven. De fterfte nam loo toe in31 Conincx le-
Quercy niet zijn,wantlè meer als 6o mijlen van gher, datter over de 20000 geftorven zijn, be¬
daer leydt. Soo verre Doloeona Cahors is, kanlè naiven die door den Iwaerde gebleven waren,
oock de lèlve ftadt niet welèn, (welck nochtans Daerom heeft de Coninck Monfieur d'Elplan
lommighe gheleerde meynen) die Antoninus in de ftadt ghelonden, om die tot gehoorlaem-
Aunedonacum noemt, ende Peütingerus in fijn heydt te vermanen,31 welck te vergheefs was$
reys-kaerte Avedonacum, ghelegen op den wegh want ly niet alleen door de groote fterfte van31
die van Bordeaux nae Autun leyt. Want in die legher moediger waren, maer oock om de 900
reys-kaerten light Aunedonacum van Mediolanium mannen, die de Hertogh van Rohan haer tot
oft Saintes 16000 treden, maer tulïchen T)o"ï>eo- lècours ghelonden hadde. De Coninck dan,
na ende Mediolanium, dat is, de fteden Cahors om de refte van fijn krijghfvolck te behou-
ende Saintes,zijn ontrent 40 mijlen,dat is,over den, heeft de belegheringe verlaten. Onlancx
de 100000 treden. Voegh daer by, dat de heeft daer Profelfor in de Godtheydt gheweeft
hooft-ftadt van Quercy lo verre naer 't ooften de gheleerde Daniel Chamier, die in de laet-
ftreckt,datfè niet kan ligghen op den wegh die fte belegheringhe van Coninck Lodewijck de
van Bordeaux nae Autun leyt. Het is lèecker- XIII ghedaen, gheftorven is, op de wallen
der,dat Aunedonacum die ftadt is, welckmen Aul- van een kogel ghetroffen. Ontrent den brugh
nay noemt, ontrent fès mijlen naer de noorden die over de Tarn light, zijn onder de aerde veel

Vranckriick. V u kei-
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:'sĵifvjylf...."'JvufivJiuvj^-AC003$(T0qvujCjiucjf-I)avz^

>.FfY1

i'"'»-V/W

.'/r,,m»»yj

>P\

"%r>W

™-rrs(?CT,^Vfe>\*\a«ä»»AV

*'

raranTôn/T/
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p̂r'

J
»^r,

J

VJ'"'7

ßfiFuvqjvifr

""<-z\oS

Y

jpamy
-?

SW..A.
Tjt̂fsvuïnuFtjy

Jkv^cro

Ww&vi

—r,„Wtys

Tgr*̂"

3U2U2J-VT™r*Z>

l'1''̂^^;.w5̂S^!A.V8«-Wyvu/üvj■■■£$&%...

60
«roryir

T*?Unquor-*

™ï°W.-■■■■-wF:w

'

TT.\TOT.Xä̂8^;.̂if»r,.„WMkl.V

"̂TY

,̂.r«K

:■,̂2,.„tfc-X.A.'̂W-̂«r;r-y-®V

«»■:,..üasa...,||IIk-•''T.e-'i

:,t«ri®-'•̂1''2"

fWUCJ

PZUPUIVWC

_,,

'Tjr̂Ai»;

..

^""̂^'.•-̂''iV'A-,--'—■•...y.^5?

vti

,„

"0
jß$Wfl

**&?(ti"T\

^^r'̂Syiffl
VOAMOtJ

ZJJvdvtJJVY

„

--r
—

ATV

V

^r̂--̂ygW/Ui7r

^
JJ^

l

^

"^JKF-

■"•1ÖF-7

-J«$W|r'^3VWvi)\tF«'f̂r"•AA.-'-r.v\-nctutrai

WW-W-ttjw^-x

,.w
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CL V E R C Y.
kelders, door haer koelte bequaem om de wij- den. Daer is qualijck een boer die nae Yflbt*
nen te bewaren. Hierisoock eenfonteyn die dun ghevraeght,niet fal antwoorden, datlè van
door 12 buylèn luftigh lpringht. Hier worden Cadar met groot ghewelt is gewonnen. Csefar
ghemaeckt de befte Efluis garnis, dat is, koker- fchrijft in fijn 8 boeck aldus: De revier deyl-
kens gheftoffeert met mefkens , Ichaerkens, den de laghe valleye, die by-na den heeleti
priemkens,en dierghelijcke. bergh omringht, op wekken lach de fteyle

Andere In dele ftreeck ligghen oock de fteden Bu- ftad Yfloldun.Om de gelegentheyt der plaetfe
ßeden. relle, Nazareth, Souillac, Göurdon, Martel,en kondemen den revier niet verleyden, want ly

andere. liep fb onder den voet van de bergh,datmenie
Ontrent de ftadt Martel, in de frontieren vangheenenkant in lage graften konde bren-

Tjfoldm. van Quercy,was eertij dts Vxellodunum,nu Ylfol- ghen. Defe revier, wiens naem Cadar Iwijght,
dun geheeten,daer van Cadar aldus fchrijft in't heet Dordonne. De fèlve lèyt korts hier na: Daer
8 boeck der franlche oorlogen: Als Drapes en cntfprongh een fonteyn onder de mueren van
Lu&erius verftonden,dat de regimenten ende de ftadt, in dat deel van ontrent 300 voeten,
Canatius daer waren, ende meynden datfe niet welck mette revier niet omcingelt wordt. Als
fonder groote fchade binnen de palen van de andere wenlchten de inwoonders den wegh na
provincie fouden komen, om datfe van 't leger dele fonteyne afte fnijden,en C^far alleen fach
vervolght wierden; en datfe niet vry mochten dat het konde gefchieden,doch met groot pe-
loopen en ftroopen,bleven ly in't lant Quercy. njckel,heeft hy begoft loop-graven tegen den
Aldaer hadde Lu&erius eertijdts by fijne bor- bergh te maken, ende fchanflen op te werpen,
gers veel vermogen,ende altijdt door fijn nieu- met veel arbeyt ende geduerigh ghevecht. De
we inventien ende raedt in groot aenfien ghe- inwoonders wijlen noch op delen tijdt de lèlve
weeft: daerom verlèkert hy hem,met fijn ende fonteyn.
Drapes foldaten, van de ftadt Vxellodunum, (dat Ruleniumy Rouargeois, oft la Senefcbauffc de Rouarge
is Yfloldun) die in fijn belchermingh gheweeft Rouarge,paelt na 't ooften aen Querci. Eertijts
hadde, fterck door deghelegentheydt van de was't de woonplaetfe van de Rutenen. Het
plaetfe, ende maeckte dat de burgheren met heeft twee Bifdommen, Rodez in Rouarge,
hem hielden, &c. C^far lèydt datfe fterck was ende la Vaur* Gregorius Turonenfis fèyt, dat
door de gheleghentheydt, want ly light op een Rutern eeaftadt is, die veel gheleden heeft van
hooghe ende fteyle plaets, vreelelijck om te de Gothen, Franfchen enSaracenen. Hier lig-
aenlchouwen. Hier zijn veel overblij fielen van ghen noch de fteden, Ville-France de Rouar-
hare oudtheydt. Daer worden daghelijcx in 't gue,Gordon, Eftanges, Efpeiron.
ploeghen vele Roomlche penninghen ghevon-

LANG V EDO C.

Grenfin.

Oude
inwoonde-

'Mm. Nder Gallia Narbonnenfis ofte
Narbonne , dat Gallin Braccata
eertijdts ghenoemt wierde, be¬
hoort Languedoc , Provence,
Daulphiné, ende Savoye. De
naem Languedoc komt niet van
het land der Gothen, dat is Lan-
gothia fo eenighe meynen: maer
ghelijck andere ghevoelen , Van

de eyghenfchap van de tael die daer ghebruyckt word.
Want daer andere Frangoyfen Ouy (dat is jae) lègghen,
fegghen defe alleen Oc. Scaliger verdeelt de Franfche
tael, in de Frangoyfche ende Tedtofagifche ofte Pro-
vengaelfche. De Frangoyfche verdeelt hy wederom in
die ghemeynelijck Ouy, ende die Oc, voor jae feggen.
Voor 200 jaren wierd heel Vranckrijck in twee Gou¬
vernementen ghedeylt,te weten in't gene datmen Ouy
en'tghene datmen Oc hiet. Deeerfte waren die van
Parijs,en de landen daer aen behoorende,de andere die
met beurte,nuTolofe, nu Mompelliers,tot haer Hooft-
ftadt hadden. De Frangoyfen noemden dit gebiet het
ghebiet van de cromme tael, ende haer het gouverne¬
ment van de rechte tael.

De Grenfen van Languedoc fijn na het wellen Gaf-
coigne, met de Garonne die daer tufichen bevden
loopt i aen het noordweften Quercy aen het noor¬
den Limofin, Auvergne, ende Foreft; nae het ooften
Dauphiné, ende Provence , fo dat de gantfche Rholhe
behoort onder Languedoc ende het Parlement van
Tholoufe.Dezuyd-fijde leyd ten deele aen de Middel-
landtfche zee, ende ten deele aen de Pyreneifche ber-
ghen.

Dit landt is leer vermaerdt, ende by de Roomlche
fchryvers wel bekent, foo dat de oude inwoonders van
het felve veel meerder, ende overvloedigher ghere»
kent worden, als in eenighe andere deelen van Vranck¬
rijck; als de Volu, Teóïojages, Becumaniende andere, te '
veel om alle te verhalen.

Languedoc heeft fchoone fteden, van de welcke
eenighe Aerts-bifdommen, ende andere Bifdommen
fijn. De Aertz-bifdommen fijn Tholoufe ende Nar-

Tholoufe. bonne. Tholoufe is niet alleen een Aertz-bifdom,maer
aldaer wordt oock het Parlement, ende het hooghe
Hofvan gheheel Languedoc gehouden,welcke 't prin¬
cipaelfte Senefchaelfchap van Languedoc is. Defe ftad
Tholoufe, alfoo men die ghemeyneÜjck noemt, wordt
van Aufonius aldus befchreven;

Tholoufe die my van een kindt hebt of ghevoedt,
V, en uw heerlqckheydt ich altijd loven moet.

Vw wallenfijn vanfteen, en nimmermeerghewonne,
Baer langhs men vloeyen fiet deftroomen van Garonne,

Vrijck is volvan volck, en tujfchen 't Spaenfche landt
En Aquitanien met bergh en bos beplant.

V borgersfijnfoo veel, dat als ghy vierfteen bouden
Tot wooningh van uw volck, hebt volck ghenoech behouden.
Sy is noch hedenfdaeghs, naeft Parijs, wel de groot-

fte ftadt van Vranckrijck,doch was eertijdts veel groo-
ter ende wijder, welck blijckt uyt de verskens van Au¬
fonius , ende fijnen 23 brief ghefchreven aen Paulinus,
alwaer hy de felve Jfiuintupluem, dat is, vijfdubbele
noemt, als offe van vijffteden gemaeckt waer. Sy heeft
groote troubelen ende miferien uytgheftaen,waer door
haer oude heerlijckheydt feer vermindert is, ten tijden
van de ketterye van de Albigeoifen. Dekerckvande
Maghet Maria, toe-ghenaemt de la dlAurade, ende die
van S. Quintin, fijn eertijdts, foo de borghers lègghen,

Vranckrijck.

ren.

Steden.

de kereken van Iupiter ende Apollo gheweeft. Hier is
oock de ftrate Portaire, dat is in't Nederlandts te feg¬
ghen, de Ram-ftrate , foo ghenaemt naer den Ram in
wiens ghedaente Iupiter daer placht gheviert te wor¬
den, oft van 't teecken des Zodiacks de Ram oft Aries.
Daer is meer feeckerheydt van het oude Amphitea-
trum, ende het Capitolium by de Inquifitie gheleghen,
want daer leydt een rondachtigh Cafteel, waer van
Sidonius verhaelt. Defe ftadt is eertijdts gheweeft
de woonplaets van de Koninghen der Gotthen , vol-
ghens het verbondt, tulfchen Conftantius Patricius,
ende Wallia Koningh der Gotthen ghemaeckt. Hier
is een vermaerde Academie, daer eertijdts alle konften
ende wetenfehappen, ende nu ter tijdt de Rechten flo-
reeren, ende gheleerde Profeftbren woonen. Van 't To»
lofaenfche goudt, van welck het Ipreeck-woordt ghea
komen is,

Een ongheluck komt, in tghemeen,
Verfelfchapt, en niet veel alleen,
Wanneer de Goden tegen fijn.

kanmen Agell. in fijn 1 boeck van de Atheenfche nach¬
ten, Strabo in't IV boeck, ende andere leien.

Naeft Tholoufe volglit in heerlijckheydt Narbon- Narbonne.
ne, van welche ftadt de gantfche provincie Narbon-
noife genaemt wordt. Dit is de eerfte Colönie der Ro-
meynen in gantfeh Europa gheweeft. Cicero noemt
haer den wacht-toren, ende bolwerck van Italien. Pli-
nius de woonplaets van de Decumains, fy is oock ghe¬
naemt Narbo Marcius, nae Marcius Burghe-meefter
van Roomen, loo fommighe fegghen, in wiens regee-
ringhe fy van de Romeynen begoft is te bewonen. An¬
dere trecken defen naem van de oude foldaten van het
Legioen Martia. Sy is oock lulia Paternahenoemt:
Julia nae C. Cadar Di&ateur van Roomen 3 Paterna om
dat defe inwoonders van Iulio de Vader oft Didlateur,
niet van Odtavius Auguftus foon van Iulius, daer ghe-
bracht fijn. Aufonius in fijn ftederegifter, fpreeckt al¬
dus van Narbonne:

Wat penfaldoch uw roem3 uw havens, en revieren,
- Vw bergen, en uw volck, uw kleedingh, en manieren,

Vw Tempel, die wel eer uyt fchoone CMarmorfteen
Soo heerlijck is ghebouwt3 befchrqven? Want met reen

Tarquinw, en hy die klaer vergulde daecken
Op't Capitolium van Roomen dede maecken,

Die lofflqckprijfenfoud: de Indiaenfche zee
Haer rqeke koopmanfchapftort uyt op uwe ree

Vw fchepen Lybien, Hijpagnien, en deftranden
Befoecken van de noord, en weft fideleghe landem

Soo dat alwat int rond de ruyme wereldt heeft,
Sy aen », en uw volck alleenelijcken gheeft.

Sidonius Apollinaris verhaelt oock met de volgende
veerskens,(die S. P.QJSïarbonenfis,dat is de Raedt er*
de ghemeynte van Narbonne,wel opeen publijcke
plaetfe mochten laten uythouwen,)de ouderdom,groo?
te ende heerlijckheydt van de ghemelde ftadt, aldus:

Narbo ghefondt van locht en landt.
Van havens, 2ee, en vafteftrand,
Van borgers, huyfen, merekt, enftraet,
Van Raet-huys, Recht, en Munt, en Baed,
Van kereken, toorens, brugh en wal,
Van water-beecken, bergh, en dal,
En watmen ergens vinden mach,
Daer immer fchijnt den klaren dach.

Mep
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langvedoc.
Met rech de Goon ghy loven moet. heuvelen in de ftadt gheleyt Wierde, énde nu vergaen
V landgeeft koorn wijn enfäet» is. Drie mijlen van Nilmes leydt een brugh, gemeyne-
Peel vee in uwe weyengaet, lij eken Pont du Gard ghenoemt,met drie ghewelffelen
De beemden mycken van het kruyt, boven malkanderen. Tuflchen de kerek van S. Privé
Dat weeldighfpringht teraerden uyt 0 ende Romotin,lijn noch de overbl ij fielen van de cana-
cMoeras ofwater in ufloot len, daer de Romeynen het water in Nilmes leyden.
Nietflinekt, gelijck een vuyle goot. Beneden Nifmes leydt de ftadt Vfetz, diemen oock Vfett.Noch diflelen men ergens vint, Vtica noemt: Lodeve Leva,le Pont de Tomieres, Aleth,
Want ghy fijt Floraes echte hint. en Montpelier, in het latijn Möns Peffulanus; Defe ftadt Montpelier
cMinerva by u altijdt woont, leydt op een kleyn berghfken,twee mij len van de Mid-
En uwejeught met wijfheydt kroont. delantfche zee, heeft een foete ende ghefonde lucht;
Soo dat oock neffens 't edelbloet foo datter gheen luftigher ftadt is, nochte beleefder
VPrincen wijsfijn vanghemoét: borghers, gevonden worden, oft vruchtbaerigher lan-
Want wjfheydt by haer wordt gheacht, douwe principael van kruyden, die de Apotekers flm-Viel meer als Vorftelijckepracht, plicia noemen: welcke gheleghentheydt ten deele oor-

laecke is , dat de ftudien in de Medicynen hier meer alsAufonius verhalende van een zee ofte meyr,verftaet in eenighe andere Academiën floreren. De Acade-
daer door het ghene nu ter tijd heet l'Eftang de la Ru- mie binnen defe ftadt is ghefticht in het jaer 1196,bine, Sidonius verftaet met het woort Fluvius, de ri- ofte ten tijden als de Saracenen uyt Italien lijn ver-viere Atois, die,ghelijck Vibius ghetuyght, van de Py- dreven , wanneer de konft der Medicynen hier ghe-reneifche berghen neffens Narbonne in de Middelland- vlucht is, met de difcipulen van de Arabifche Doélo-fche-zee loopt. ren Avicenna,Averroes, ende andere. De Reélor heeft

Onder de Biflchoplijcke fteden lijn eenige die oock hier lo groote authoriteyt, dat de Studenten ghenoot-Hooft-fteden lijn van de landen, ofte deelen van dele laeckt lijn hem te vergelellchappen, 't ly oock om wat
provincie, als van Givauldan, de ftadt Mende j van Al- oorfaecke dathy uyt gaet,het welck Rebuffus be-
bigeois, Alby; van Velay, le Puy ofte le Peu; van Cofe- klaeght,dat hy met groote fchade van lijn ftudien ende
rans, de ftadt S. Legier de Colerans, door haer out- tijdt te dickmael ghedaen heeft. Binnen de felve ftadt
heydt vermaert 5 van Vivarais, Viviers. De andere lijn verfcheyden Collegien , onder de welcke Colie-die gheen Hooft-fteden ghenaemt worden , lijn Nif- gium Papa het voornaemfte is, ghefticht van Paus Vr-
mes, een leer oude ftadt, ghelijck uyt de ruinen van banus , ende met groote inkomften verlien. Het CoHe¬te oude muragie, die eertijdts veel grooter ende wij- gium Regium, van Henrick de 11 Köninck van Vranck-
der is gheweeft,klaerlijck blijckt.Daer ontrent is oock rijck ghefundeert, is oock treffelijck. Het derde is
een Amphitheatrum, dat van buyten noch loo gheheel College du Verzier, daer veele ftudenten thien jarenis, als dat van Verona. Voor 't Amphitheatrum is Cam- langh den koft hebben, ende alles wat tot de ftudien
pus Martius gheweeft, welck, ghelijck dat van Roome, van noode is. Hier lijn noch de fteden Beziers, Bitara
nu gantfeh bebouwt ende elders toe gheordonneert is. Septimanorum, Agde ofte Agatha, Caftres,Pamiers,Mire-Het treffelij cke ghebouw oft Capitoli, dat de inwoon- poix, ende andere.
ders nu Le Cap Dueil noemen, is van Hadrianus Key- De kleyne fteden lijn Beaucaire,Aiguesmortes, Pilè- Kleynefer van Roomen,ter eeren van lijn Gemaelinne Plotina aux, S. Gilles, Chafteau Garry, Lufignan, Monteignac,M».ghemaeckt. Het is bynae vierkant, doch wat langher Millant, ende andere.
ais breeder, wiens lijden fteunen op thien columnen, Aen Languedoc is voor weynigh jaren het Graef-FOix.het voorfte ende achterfte deel elck op les. Het dack Ichap Foix, dat eertijdts aen Guienne behoorde, in-ïs met groote fteenen beleyt, ende bequaem om op te ghelijft. Dit Graeffchap heeft aen het ooften Lan-
wandelen. De kerek,by het voorfte deel gheleghen, is guedoc,ende aen het wellen het landt Commenge, aennoch heel ende vier-kant, de lijden lijn met twee ryen het noorden Muragez, ende de zuyd-fijde wordt vancolumnen onderftut, feerfraey ghewrocht. Menfiet de Pyrseneifche berghen belloten, dele maecken ditdaer noch de Arenden, welcke eertijdts de wapens,van Hertoghdom woeft, maer even wel van yfer ende ko-
t Roomfche Rijck waren, doch fonder hoofden,wele- len rijck; het heeft lijn naem van de ftadt Foix die door Foix*ke men meynt van de Gotthen afghebroken te lijn,om haer oudtheydt ghenoeghlaem vermaert is.daer mede te toonen, dat het Roomfche ghebiet een In 't Graeffchap Foix is het bildom Apamiers, ende Apamiers.lichaem fonder hooft was, om dat haer macht nu groo- de Hooft-ftadt heet ghemeynlijck Pamiers ende Apa-telij cks vermindert was. By de muren der oude ftad op miers, in het Latijn Apamia ende Pamia-, fy is ghelegheneen heuvel, leydt een oudt ghebouw van kleyne vier- niet wijdt van daer de Lers ende Regie te famen loo-kante fteenen, dicht aen een fonteyne, ende wordt ge- pen. Van defe ftadt fchijnt het Concilie van Epaumois,meynelijck Tourremagne ghenaemt, als oftmen wilde dat ghehouden is ten tijden van den Paus Gelafius de

legghen Turris Romana, ofte magna , dat is de Room- eerfte, ende den Koningh Sigilmundus, lijn naem tefche ofgroote toren, aldaer lijn oock eenighe oude hebben, want alle de Biflchoppen die aldaer lijn pre-ftatuen: by de poort is een pilaer, die de ghekroonde fent gheweeft waren van hier. Het Synodus van Efpau-heet. Defe ftadt is vermaert door de gheboorte van de me wordt het xv ghenaemt, in het eerfte boeck der
Keyferen Domitianus, ende Antoninus Pius Philolb- decretalen, niet het xvi. Daer liggen noch andere fte-
phus. Het is onfeker, of t water,71 welck d'inwoonders den,als Saverdun ende Maferes, daer de Graeven woo-

defonteyn noemen, de felve is daer Anlbniusin lijn nen.Sy dwalen grootelij cks die hier de woonplaets vanveerfen van verhaelt, oft een ander die uyt de naefte de Elufatois Hellen.

PROVE N C E.

Naem.

Palm.

Lucht.

Regering.

It treffelijcke deel van Vranck-
rijck,t' welck oock aen ghene zy-
de van de Rhofne tot aen de Ga-
ronne toe ftreckt,heeft den naem
van Provence, om dat het van de
Romeynen veel jaren voor Chri-
fti geboorte, in de forme van een
Provincie ghereduceert is ; wek¬

ken naem het noch ter tijdt behoudt door uytnement-
heydt, om te toonen datfe de eerfte, niet in de ordre ,
maer in waerdicheydt, onder alle Romeynfche Provin¬
ciën is: want het gantfche landt van Narbonne 't alder-
fchoonfte is van gheheel Vranckrijck.

Provence is in het noorden bepaelt met Daulphiné,
ende wort daer van ghefcheyden door het gheberghte
van Velay, en een deel van de riviere Durence 5 in het
ooften wordt het belloten van de Alpes ende de riviere
Varo, aen wekkers llincker zyde gheleghen is Nice ,

daer Italien beginton 't zuyden wordt het aenghelpoelt
van een ghedeelte van de middellantfche zee,genoemt
de Franlche zee ; ende in 't wellen heeft het voor limi¬
ten een deel van 't Vorftendom Orange, ende 't Graef¬
fchap Venifle (welcke landen eertijdts onder 't ghebiet
van Vranckrijck hoorden , ende leden defer Provincie
waren,maer nu ter tij t andere Heeren'hebben,) ten deel
oock, de gheheele riviere Rhofne, van Lyon tot Arles
toe.

Alhier is een ghefonde foete ende fuyvere locht; be¬
kaken overvloedich koorn,brenght dit lant memgher-
ley andere fchoone fruyten voort,fonder groote moey-
teofte arbeyt van bouwen: daer waft fo groote menich-
te van vijghen ende rozijnen, dat het meeftendeel van
Europa daer mede voorfien wort: de rolmarijn,myrten,
geneverbelyen,ende andere diergelijcke kruyden, Waf¬
fen hier van felfs in overvloet: kaftanien , citroenen,
orangien,granaten,faffiäen,ende rijs,fyn daer abundant.
De wijn-ftocken draghen koftelijcken wijn. In fomma,
dit landt heeft over al goeden vetten gront.

Van de oude Graven van Provence, wort weynigh in
de hiftorien ghevonden. Ten tijde van Ludovic de
VIII, Coninck van Vranckrijck (ghelijck men inde
oude jaer-boecken leeft ) is gheweeft eene Raimundus
Berengarius,Grave van Provence, wiens eenighe doch¬
ter ende erfghenaem Beatrix, Carel Hertogh van An«
jou ende Grave van Mans, lone des felvighen Conincx

ghe ghevolcht is Carel,ghenaemt Claudus,ofte de hinc«
kende, Prince van Salerno ende Coninck van Napels ;
wien fuccerdeerde zyn foon Robert Hertogh van Ca-
labrien ende Coninck van Napels 5 defen volghde zyn
nichte Ioanna (wekkers vader Carel,Hertogh van Ca-
labrien, te voren overleden was) byTeftament Co-
ninginne van Napels,ende Gravinne van Provence ghe¬
maeckt. Defe heeft wederom tot een fuccelfeur ghe-
ftelt ende naghelaten, fo in de andere Vorftendommen,
als oock van Provence, Louys van Anjou,fone van Co¬
ninck lohan van Vranckrijck , dien zy, in Ipijt van hare
teghenpartye voor haer kint hadde aengenomen. Naer
delen Ludovic is zyn lone Lodewijckde II, Grave
van Provence gheweeft;wien ghevolght is zyn foon Lu¬
dovic de III, die oockfuccefleur van hetConinck-
rijck Sicilien , ende het Hertoghdom Calabrien ver-
klaertwas, van Ioanna de 11, Coninginne van Napels:
defe, als hy gheenen erfghenaem hadde, heeft zynen
broeder René van Anjou, met bewilligingh van de fel-
vige Coninginne Ioanna II, gefubftitueert. Defe Rene,
(niet willende religneren aen René Hertogh van Loth¬
ringen,loon van lijn dochter Iolante,het recht dat hem

Vranckrijck.

competeerde in het Coninckrijck van Napels ende
Graeffchap van Provence,) tranffereerde het feivighe
aen fynen Broeder Carel,Grave van Mans;welcke,oock
berooft zynde van zyn eenige fone Carel,den Coninck
Lodewijckden XI erfghenaem aller zyne goederen
ghemaeckt heeft; hoewel fommighe fuftineren , van
fulcx ghefchiet te zyn door den uyterften wille van
René , niet fonder teghenfprekinghe , ende groot ver¬
driet van René Hertogh van Lothringhen.

In dit landt hebben eertijdts ghewoont de volckeren Oude
Salyi, Aquenfes, Arelatenfes. Sextant, Sentii, Ébroduntii, Di- volckeren.
nienjes,Vefdiantiii Sanicienfes,Nerucii, Vencienfes,Vulgientes,
Aptenfes,Rejenfes,Otaviåni,Commoni,Forojulienfis}Segeflorii,
Albici,Oxubii,Deciates, ende andere.

Onder het Parlement van Aix in Provence hooren *

behalven vele andere kleyne ftedé, twee Aertzbifchop-
lijcke, ende elfBilTchoplij cke. De Aertzbiffchoplijc-
ke lijn Aqua Sextia, ende Arelate; dat is, Aix ende Arles.

Aix wordt van Paterculo , Solino, ende Ptolemaso Aix.
Aqua Sextia Colonia gheheeten: Plutarchus, in het le¬
ven van C.Marius, noemtfe Sextilia-, en in de reys-tafel,
Aqua Seftia ; in het opfchrift eens oude fteens, die men
noch hedenfdaegs te Lyon in 'tkloofter van S. Benedi-
élus liet,als oock in een ander,die te Aix is,wort fy Colo¬
nia lulia ad Aqua* gheheeten; in een oude medalie van
Vefpafianus, foo Hubert Goltzius ghetuyght, wort het
vijfentwintighfte legioen Colonia Julia Aqua Sextia ghe-
noemt; Aqua,om dat aldaer warme baden lijn, waer van
defe ftadt nu ter tijt Aix ghenaemt wordende Sextia,na
den Romeynfchen Borghemeefter C. Sextius Calvinus,
die, in 't 630 jaer van de bouwinge der ftadt Roomen ,
overwonnen heeft het vokk der Salyorum, ende defe
Colonie Aquas Sextios ghefticht, op dathy daer garni-
foen foude legghen, om te dwinghen,ende van de kulle
verdrijven, die de borgheren van Marfeillen feerquel-
de, welcke niet machtich ghenoegh waren haer tegen-
ftant te doen •, hier van mach men lefen Liviumin't
61 boeck. Defe ftadt is oock, nae C.Iulius Caefar Augu-
ftusJulia Augufla ghenoemt,die de felve met voortplan-
tinghe vermeerdert, ende de oudtfte loldaten van het
vijfentwintighfte Legioen aldaer ghebracht heeft. Al¬
hier , ende eenfdeels in Italien, in Campo Raudino, heeft
C.Marius de Duytfche volckeren Cimbros, en de Tiguri*
nos ende Ambrones, volckeren uyt Gallia, die haer by de
Cimbren gevoecht hadden, overwonnen, ende V eene-
mael verflaghen.

Arelas wordt foo gheheeten van Orolinsende Aufo- Arles»
nius, die haer oock Arelatm noemt, ende Caslar Arelate,
ghelijck oock Plinius, Suetonius , ende Mela; Straho
noemtlè Arelata, Ptolemasus Arelaton Salyorum Coloniam,
ghelij ck oock vele oude fteenen. Salyorum wort fy ghe¬
heeten nae de oude volckeren Salyis , ende Sextanorum
na het fefte Legioen,'t welck hier eertijdts lijn quartier
hadde; hedenfdaeghs heet fy Arles. Feftus Avienus
verhaelt, datfe eertijdts van hare Griecxfche inwoon-
ders Thelinen ghenqemt was; ende Scaliger feydt, dat-
men aldaer noch in een colomne een inferiptie leeft,
waer in fy Mamiliaria gheheeten wort; Keyler Fl. Con-
ftantinus heeft haer den naem van Conftantina gheghe-
ven, ende gheordiiieert datmen daer den Iantdach van
feven Provinciën foude houden,als van Vienne,van bey-
de Narbonnen,van beyde Aquitanien, van Novem po-
pulania , ende van de Alpes aen de zee gheleghen; Au-
lonius noemtfe oock Gallula Roma. Sy leyt nu ter tijt aen v Franß
de llincker zyde van de Rhofne, hoewel de oude reys- Romen.
tafel haer aen de rechter zyde fielt, alwaer nu Langue¬
doc is. Aufonius fchrijft, dat de Rhofne eertijdts door
defe ftadt liep, en die in tween deylde. Nu ter tijdt ifle
feer verandert, naerdien fy maer aen eene zyde van de
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PROV

ïlhofhe naer Italien toe light, omcingelt met broecken
ende moraffen, in welcke veel fchoone offen gheweydt
worden. Men meynt, dat dele ftadt in vorighen tijden
veel grooter is geweeft,ende dat de Gotthen het treffe-
lijcfte deel daer van vernielt hebben.Dat het een voor¬
name koopftadt was,blijckt ghenoech nyt Aufonio. Sy
was eertijts oock een aenghename relidentie der Bour-
goenfcher Coninghen, ende daernaer der Graven van
Provence.De eerfte Biffchop aldaer is gheweeftffo men
feydt,S.Trophimus,een Difcipel van de Apoftel Paulus
in Vranckrij ck ghefonden, in 't tweedejaer der rege-
ringh dés Keyfers Nero, uyt wiens fonteynen ('als de
Paus Sofimus fchrijft) gheheel Vranckrijck de rivieren
van 't Chriftelijck gheloofontfanghen heeft.Defe ftadt
is feer beroemt van weghen hare Prelaten Honoratus
ende Hilarius. Aldaer is oock een fterck kafteel.

"MarjciUe. De Biffchoplijcke fteden van Provence worden elf
ghetelt, onder welcke Marfeillen, naer 't Aertzbifdom
Arles, de eerfte is. Defe ftadt wordt van alle de Latijn-
fche,enfommighe Grieckfche Ccnbenten,Mafsilia ghe-
heetemby Strabo, Stephanus,in de oude medaHen Maf-
falia , van Ptolemseo Mafalia, ende nu teghenwoordigh
Marfeille. Sy is een Colonie der Phocasenfer Griecken
uyt kleyn Afien3ghefundeert,na het ghetuygheniffe So-
lini, in de 45 Olympiade, ten tijden van Coninck Tar-
quinius, ghelijck Iuftinus in zyn 43 boeck fchrijft. Plu-
tarchus, in 't leven vanSolon, feytdatfe ghefticht is van
Proto ofte Protis:Strabolchryft,datfe gheleghen is aen
een fteenachtige plaets,by den uytganck van de Rhof
ne,in een diepen inham,ende als eenhoeck der zee,feyt
Iuftinus. De Maflïlienfe republijcke wort van Cicero lo
feer gheroemt , dat hy in zyne defènfie van Fontejus,
voor het Roomfche volck opentlijck derffegghen,dat
de difcipline defer ftadt,niet alleen Grieckenland,maer
oock alle andere natiën wij dt te boven gaet. 'T ghetal
der Biffchoppen defer ftadt wort gherekent van S. La¬
zarus af, wekken Chriftusvande dooden verweckt
heeft.In 't jaer 1624 is tot Biflchop ghewijt Francois de
Lomenie.

'Andere De andere Biffchoplijcke fteden fijn Dine , Dinia
fleden. plinii in Ébroduntiis 3 Dinia Ptolomao in Sentils , Grajjènfe

oppidum3mx Graßo.Glandeve, van de gheleerde Glanate ge-
heeten, Notitia Provinciarum Galltct noemde Glannate-
na Civitas -3 in andere boecken wordt ly Glanatica ende
Glamnatena ghenoemt 5 ly dwalen die Plinii, Meise ende
Antonini Glanum met Glannate confunderen, want An¬
toninus ftelt Glanum tuflehen Chalon ende Arles, waer

E N C E.
van Glannate verre gheleghen is. Wat,ende waer Gla¬
num nu ter tijt is,weet menniet.Senas,Sanition, een ftad
der Vefiantiorum, in de Alpen aen de zee gheleghen.
S. Paul de Vinces is Ptolomtei Vintium^nde Dionis Ven-
tia , een ftadt der Nerußorum in de zeealpen. Apt ofte
Apta Iulia, is vanPlinio Vulgientium ghenoemt, ende van
Antonino Avia Iulia ende Ahe Iulia , doch qualijcken,
naerdien men in de befte exemplaren Apta Iulia leeft,
ghelijck oock in de reys-tafel. Ries ofRejus wordt, in
Notitia Provinciarum Gallirt , Civitas Rejenfium ghehee-
ten , in de oude reys-tafel Reis Apollinaris. Feriuls, is van
Plancoad Ciceronem, Forum lulii, van Ptolomseo Forum he¬
lium Commonorum urbs, ende in Goltzii Medalie van Au-
guftus, C O L. I V L. O C T A V. genoemt,ende van Pli-
nio Forum lulium Oclavorum Colonia,diQ oock Pacenfis en¬
de Clafsica gheheeten wordt^hier is nu ter tijt een goede
zee-haven. Cifteron s heet by Antonino en in de oude
reys-tafel Seguftero: Iofephus Scaliger in zyne brieven
aen Merulam, maeckter Plinii Ceßero van, ofte Ceffero
Merula meynt, dat Plinii Ceßero mét Ptolomad CeJJbro ,

(het welcke onder Tolouze ende Carcaffone ghereec-
kent, ende nu in Languedocq Caftres ghenoemt wort)
doorgaens eenderley is. Tolon, van de gheleerde Telo-
num, ende van Antonino Telonum Martium ghenoemt, is
een ftadt, gheleghen in de binnenfte inwijckder zee »

neghen mylen van Marfeille. Behalven defe voorghe-
noemde Biffchoplijcke fteden,zijnder noch eenighe an¬
dere,niet weynigher beroemt, ende in outheyt excelle¬
rende •, als Antibe, Antipolis Deciatorum Oppidum, Ptolo-
msei,ende PlinifTacitus noemtfe Narbonnenßs GallU Mu-
nieipium, ende in de Medalie van de Keyfer Titus, wort
fy Colonia gheheeten. Ptolomaei ende Melas Olbia, wordt
nu ter tijt Yeres ofte Hieres ghenoemt, is geleghen aen
de zee,bykans drie mylen van Tolon. Tegen over defe
ftadt ligghen die vermaerde eylanden, welcke van Pto-
lomseo Stoechades ende van Stephano Liguflides genoemt
worden, ende hedenfdaeghs les Ißes de Teres,nae de ftadt
Yeres, aldaer vindtmen de befte korallen, die in de Li-
guftifche zee moghenzyn. S. Maximin, meynt men
Antonini Tecolata te zyn, is gheleghen les groote mylen
van Marfeille,naer 't nooxåtn.Tarafcon Strabonis,oft Ta-
rufcon Ptolomaei,leyt aen de flincker zyde van de Rhof-
ne, hebbende teghen over, aen de rechter zyde, liggen
Bello quadra}o£Beaucairepj&n welcke het alleenlijck door
de riviere afghelondert is. De fteden Sault ende S. Gil¬
les , zyn oock met den tijtel van Graeflijckheden ver-
heerlijckt.

Het Prinfdom

O R A N G E.

Landen in
Vranckrijc
onder de
kroon,

ren

E Landen ende Provinciën,
die nu ter tijt in de belchry-
vingevan Vranckrijck van
de Cofmograpbis ofte Wereld-
belchryvers verhaelt wor¬
den , behooren lommighe
onder den Koningh, ende

worden in acht Parlementen verdeelt; ande¬
re hooren niet aen de Kroon, maer ftaen on¬
der de ghehoorfaemheyt van haer eygen Hee-

o*£r«-ren- Defe ziin °fgeefteÜjcke oft wereltlijcke
dere Hee- perloonen. Onderden Geeftenjcken Heer,dat

is, den Paus van Roomen, ftaet het Graeflchap
Avignon 5 Onder de wereltlijcke, de Hertogh-
dommen van Savoyen, en Lothringhen de
Prinfdommen Bearn, en Orange: en de Graef¬
lijckheden Bourgogne, ende Charolois.

Het Prinfdom Orange is gheleghen in Nar-
bonne, welckeertijdtsG^//i^ Braccata was, ende
aen de middellantfche zee leyt, door de re¬
vier Varo ende de Alpes,van Italien ghefchey-
den.Het heeft fijn naem van de Hooftftadt Au-
range ofOrange , ende leydt midden in Avig¬
non,ghelijck uyt delekaerte blijekt; Aen het
weftelijefte deel van de lelve vloeyt de Rholne,
by-na half-maens-gewijlè; hier en daer na het
Noorden,liggen eenige hooghten als Horens.

Vrucht- Dit landt is heel vruchtbaer, ende wordt
baerheyl bewatert van de Meine, Louvelè, ende Egues,
Rivieren. ^ in ^Rk0fne i00pen. Het is maer 2 5 fran-

fche mylen in lynen omloop. Eertijdts hebben
Oude in- hier de CaPares ende die van Orange gewoont,

monderen. wiens ^ 0pt woninghe in het regifter
der Provinciën, onder het eerfte quartier van
Vienne, ende l'Evefché dlAurange genoemt wort.

Defe ftadt is by Strabo,Ptolemeus,Sidonius,
De (ladt PliniuSj ende Mela bekent: de Franfchen hee-

Ormge. tenfe Aurange ofOrange, de inwoonders Au-
rage, de flechte latiniften Aurafio ende Auraica,
de gheleerde Araufio CdvaruM: Pomponius Me¬
la, Colonia Secundanorum, want aldus vintmen in
een oude fteen ghehouwen,

COL. AVR.ASIO. SECVNDANORVM. COH. XXXIL

Naem,

Palen.

VOLVNT-

Binnen de ftadt Orange is een Biffchoplijó*
ke ftoel, ende een Academie, doch niet feer
vermaert. Men fiet daer veel overblijffelen van
oude Antiquiteyten, onder andere hetTheatrum
ende den Arcus Triumphalis, äeri de poort daer
men nae Lyons gaet. In dele Arcus ofte boghe
ftaet een bataillie te paerdt, loo konftigh uyt-
ghehouwen, dat het de befienders dickmaels
op-houdt. Men meynt datlè C. Marius heeft
doenmaecken.

In het ghemelde Prinfdom ligghen noch ee¬
nighe kleyne Steden,als Martignan,Cadaroufi
le, Courtezon, Caulansjoncquieres^. Andrée
de Ramieres, Brabayon, ende andere.

Derbous leyt buyten defe halve maen,in een
kleyn landt ende begrijp befloten.

De hooft-ftadtOrange is met een fterck ka¬
fteel nu ter tij dt op de Nederlantlche maniere,
door ordre van Maurits Prince van Orange H.
L. M. Ib verfterckt, datlè voor onwinbaer ghe-
houden wort.Delè ftadt is meelt vermaert door
de Synoden aldaer ghehouden,eerft in het jaer
441, ten tyde van Paus Leo, om de kereke-
lijcke difcipline te vernieuwen: op dit Concilie
is onder andere gheweeft Eucherius Biflchop
van Lyons.In het jaer 462,als Hilarius Paus van
Roomen was, is aldaer het Concilie teghen de
overblijfielen der Pelagianen gehouden,alwaer
van de Genade ende Vrye wil, door ordre van
de Roomlchen Stoel gherelolveert is. Weder¬
om in 't jaer 52b, is door bevel van Paus Fe¬
lix aldaer een Concilie ghehouden, waer uyt de
H. Caelarius Biflchop van Arles een briefvan
deGhenadeendeVryewil gelchreven heeft,
die door den voornoemden Paus beveftight,
ende over al ghelonden is.

Hedenldaeghs is Prince van Orange Fre¬
derick Henrxck, Grave vanNaflau,en-
de Gouverneur Generael van Hollant, Zeelant,
ende Wtrecht, &c. wijdt beroemt door lyne
groote viètorien, fone van Wilhelm van Nat
lau ende Loifa, dochter van Calpar Coligny
Admiraelvan Vranckrijck.

Z z

Vranckrijck.
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Het Graeffchap

VENAISSIN
'Avi non JiFfli Et Graef^haP Avignon,ghe- Paus ftaet,ontrent de poorte van de ftadt, DefeVIg/10n' rÄ

meynlijc leComtatdcVenaiJsin ftadtisdoorhetghetal van feven,dat het alder-
genaemt,behoort onder het volmaeckfte is, vermaert: want alle de heer-

Grenfen- I j Spjgjj H ghebiedt van de Paus van lij eke ghebouwen van defelve zijnfeven*Daer
Roomen, ende heeft tot ge- zijn I leven palleyfen, 11 feven parochiën, 11 i
buerenaen het weiten Lan- feven gaft-huylen, IV feven vrouwen-kloo-
guedoc, daer het de Rholne fters, V feven collegien, VI feven conven-

vanlcheyt: Aenhet zuyden ende ooftenPro- ten, VII leven poorten. De Hooft-kerckis
vence • Aen het noorden Delphiné. Het heeft ter eeren S. Maria ghebout. Daer is pock een
op verlcheyde tyden verfcheyden regeerders Klooller van Carthuyler Monicken,dat alle de
ghehadtj oock de Romeynen, nae datle haer Kloofters in Vranckrijck palfeert. Hier is oock
vryheyt verloren hadden, ghelijck Gallia Nar- een Academie ofte Hooghe Ichool, welcke,als
bonenfis ofte Narbonnois,waer van Avignon een de Paulen daer woonden,leer vermaert was. De
deel is. De Romeynen verdreven zijpde, heb- felve heeft oock beroemt ghemaeckt Paulus a
ben de Gotthen hier gheregeert naer dele de Caftro, door lijn uytlegginghe op de Werelt-
Bourgoignons ten laetllen de Fran^oyfeh. lijeke ofte Keylèrlijcke Rechten , welcke de

Ondermen Karei de Calue Coninck van Vranckrijck Avignonlche lelfen genoemt werden. Aldaer
eemjdts. jleeft Graeflchap aen Bolon,die lich Coninc heeft oock Profelfor gheweell Andreas Alcia-

van Arles fchreef, ghefchoncken. Als Keyfer tus. Onder de Palleyfen is vermaert, datmen
Ottohe t Rijck van Arles verovert hadde,heeft Brulle noemt.Hier heeft Paus Ioannes de XXII
hy oock dit Graeflchap inghenomen,welck do het Roomlch hofgheftelt, en de Paulen 60 ja-
oorfaeck is, dat noch op heden verfcheyde ren ghewoont.
plaetlèn de IurifHiélie van de Rijcx-kamer on- De andere Heden zijn Carpentras, Cavail- Anderefle-
derworpen zijn. Daernae is het onder 't gebiet lon , Veyzon, waer van te Roomen in de kerc- ^
der Graven van Provence gekomen,want Ca- ke van de H. Pudentiana aldus ftaet :
rel de broeder van Lodewijck de IX, getrout
hebbende Beatrix,dochter van Raymund Gra¬
ve van Provence, heeft oock dele Graeflijck-
heydt bekomen. Dele heeft daernae het Co-
ninckrijck van Napels ende Sicilien ingheno-
men, welcke, als oock de Graeflijckheydt van
Provence, lijn nakomelinghen geerft hebben.
Onder defe is gheweeft Ioanna de i dochter De andere kleyfle fteden gaen wy voor-by.

C. ACILIO, C. F. MARTIALI VASIO«

NE. VETER. EX. C O H. XII. PR. MILITA-

V T T. A N N I S. XVII. VIXIT. ANNIS. LV.

M. I. Q. DOM1TIVS, ADIVTOR. HERES.
C O N S O R T I. S V O. BENE. MER. F E C I T.

ET S I B I.

van Carel, Hertogh van Calabrien, die dit ede- Eertijts is niet verre van Avignon, ter plaetfe
le GraefTchap aen den Paus Clemens de VI ge- daer de Rhofne ende Sorge in een loopen, een
geven heeft, in betalinge van de achterftel des ftereke Stadt geweeft, die Floras Vindetium heet:
tribuyts van het Rijck Napels, daer den Paus Nu ter tijdt fegghen fommighe dat aldaer Por-
lichBeneficiarius ofte leen-heer van noemt,en- tus Trallis, laTraille leyt. De fchippers vande
de deshalven Terra Papa, ofte het landt van de Rhofne noemen een touw waer langs men met
Paus heet. ponten over de Rhoihe vaert, een Trallie, dele

Revkm. Avignon wordt belproeyt door de Rhofiie, is daer over gheleyt, om dat de fchepen, in het
Durance;ende Sorge. Eertijts hebben hier de over varen, door de fnelle ftroom niet fouden _

oudem Cat>ares,Memini,Vocontii, ende Allobroges gewoont. afdryven. By Avignon leyt oock Vauclufe, rMcbß-wddrZ Dit lant heeft vier Graeaijckheden,een Aertz- daer de Philofooph willende
bifdom Avignon: ende drie Bifdommen,Car- yet mediteren ende overlegghen, fich placht
pentras, Cavaillon,endeVailön, den Aertz-biP te begheven. Dit is een ghenoechlijcke val-
fchop van Avignon onderworpen. leye, met fteenklippen, waer uyt feer heldere

De hoofi- De Hooftftadt is Avignon, gheleghen op de fonteynen ende wateren vlieten, omcinghelt.
ßadtAvig- flincke Zyde van de Rhofne,hebbende een ka- Van Avignon fchrijft Iulius Scaliger aldus:

fteel aen de eene zijde. Het lant is daer vrucht¬
baer en goet, men verruwt daer laken ende fy- Vfo uryheyt en manier~van leven by de tvrootnew
ne doffen, men maeckter oock veel pampier. Maeß datgby zjjt gelijck een tweede ftadt vanRoomen,
Alhier leyt een Brughover deRhofne,die,als Groot zijn u Tempels, gwot is uwr buyfen eer,
oock de gantlche reviere, den Coninck toe be- Moer dit noehgrooter is,gby zjjt u eyghen Heer.
hoort,_behalven een kleyn deel dat onder den

D O L P H I N E

falen.

Naem,

Vrucht-
basrhejt.

Inwoonde-
renaerdt.

Oude volc-
keren.

AertzJbif
dommen.

Venne.

Olphinaet grenft in't zuyden aen
Provence,in 't noorden aen Bref
fe, daer de Rhofne tufTchen bey-
den loopt,ende aen Savoyen: in't
wellen leyt 't Graeflchap Venaif-
fin,in 't ooften Piemont: het ftaet
onder het Parlement van Greno¬
ble : ende heeft fijn naem van
Chafteau-dolphin.

Het is vruchtbaer van verfcheyden faken, maer niet
overal : want ontrent de bergen fdie hier veel zijn, en
met verfcheyden namen,) is 't dor ende onvruchtbaer.

De inwoonders roemen feer,van haer vryheydt,dien
fy Godt ende het vergieten van haer bloet alleen toe-
fchryven. Het zijn dappere ende onvertfaeghde fol-
daten, ende t'huys vernuftighe koop-luyden, doch
worden fy van haer nae-bueren in loofheydt lichtehjck
overwonnen. De landt-luyden zijn bot, boers, ende
onghemaniert. De edelen ende ftee-luyden, zijn be¬
leeft,ende gantfeh niet hoovaerdigh, hebben goet ver-
ftant, ende zijn ghenoechlijck, met een ghematighde
graviteyt, fy beminnen en begrijpen alle konften, doch
meeft de Mathematifche , ende onderfoecken alle
fecreten der natuere. Alhier hebben eertijdts gewoont
de Allobroges3Viennenfes,Caturiges,Ébrodunenfes, Segalaunii
Valentim : Vocontii, Deenfes, Gratianopolitani, TricasUni>
Vapincenfes, ende Bramovii. De ftadt en 't ghebiet van
Vienne, in 't regifter vande Fraafe Provinciën, wordt
nu /'Archevefché de Vienne , Viennenfium van Plinius,
ende van Csefar Caturiges ghenoemt. Men meent
dat noch heden daechs 't ftedeken Charges, by de Du-
rance, niet verre van Ambrun ghelegen , den naem be¬
houden heeft, welck de gheieerde meynen de hooft¬
ftadt van de Caturiges te wefen. De Segalauni van Pto-
lomseus, zijn die van Pais deValentinois, en nu l'Evefché
deValence, want Valenceis by Ptolomseus de hooft¬
ftadt van Segalaunois. De Vocontii, zijn nu die van Le
pais de Dieu tot aen Vaifon. In 't regifter van de Pro¬
vinciën , wort l'Efchevé de Dié, de ftadt Dienfium ghe¬
noemt,ende l'Evefché de Grainoble,de ftaåtGratianopo-
litanorum: l'Evefché de S. Antoni de Tricaftin, de ftadt
Tricaßinorum, Het felve regifter heeft in 't derde quar¬
tier de ftadt Vapenfium, diemen nu l'Evefché de Gap,
ende Le pais de Gapengois noemt. Men meynt dat de
Brannovii mede onder dit land hooren,om dat de naem
van de ftadt Brianfon fulcks mede fchijnt te brenghen.

Hier zijn feven voorname fteden,daer twee Aertsbif-
dommen onder zijn, te weten , Vienne ende Ambrun,
ende vyfBifdommen i de andere fteden zijn van min¬
der importantie.

Vienne was eertijdts de hooft-ftadt van de Allobro¬
ges , lbo Strabo fchrijft, leydt aen de Rholne,16 mijlen
van Lyons, gelijck Seneca feyt in het kluchtfpel van de
doot des Keyfers Claudii. Aulonius noemtfe Alpinamy
als hy feydt:

potentes
Mdttes, Alpino, qua^ Vienna lugo,

Ende elders :

Alpinis opulenta Vienna colonis.
Sy is hedenfdaeghs niet alleen een Aertzbifdom, maer
oock een Hertoghdom, Duchê de Viennois. De eerfte bifi-
fchop,lbo men meynt, is geweeft Crefcens, de difcipel
van S. Paulus. Mamercus is oock hier bilfchop geweeft,
welcke,foo fy fegghen, de ftraffe die de ftadt över het
hooft hingh, met proceffien, om te bidden ingheftelt,
die de nakomelinghen noch onderhouden, afghekeert
heeft. In 't jaer 1615-, was Hieronimus de Villars, de

Vranckrijck,

106 bilfchop. Onder de trelfelijckfte mannen aldaer ge=>
boren,zijn geweeftAdo van Vienne,een Ichryver van hi-
ftorien ende van 't Martelaerboeck: ende Claudius Ma¬
mercus , autheur van de geleerde boecken van de ftaet
der zielen. Men feyt dat Pilatus hier in bailingfehap ge-leeft heeft: daer is noch een toorn nae hem ghenoemt,
ende een oudtduyfter beeldt. Van de oude oneenig-
heden ende haet tuflehen die van Vienne ende Lyons,
om heerfchappije, ende prse-eminentie, kanmen Taci-
tus lefeninhet eerfte boeck van fijn hiftorien. Sueto-
nius verhaelt,als Keylèr Vitel!ius,tot Vienne in de Vier-
fchaer fat, om recht te doen , datter een haen eerft op
fijn fchouders, ende daernaer op fijn hooft quam ftaen,
welck de waerfegghers beduyden, dat Viteilius foude
van een Franlinan omghebrocht worden , welck foo
ghefchiet is: want hy is ghedoot van de overfte van de
teghenpartije, Antonius gheheeten, gheboren te To-
loulè, die in fijnjonckheydt Beco hiet, welck den beek
eens Haens te fegghen is. Vienne heeft in 'tjaer
1543, doot fle hooghe vloeden van de Rholne, groote
fchade en ellende gheleden. Tot lofvan de koftelijckè
Tournoifche wijn, machmen hier by ftellen , 't ghene
Plinius eertijts van de felve fchrijft: Men heeft nu (feyt
hy) een wijngaert ghevonden, wiens wijn van felfs nae
peck finaeckt, ende het landt van Vienne verrïtaert
maeckt. &c.

Ambrodunum, flat is Embrun, leydt rontlom inde ber- Embrun.
ghen, die vruchtbaer zijn, ende fchoone wijnen, ende
andere heerlijcke vruchten voort brenghen. Alhier
heeft eertijdts Aertz-bilfchop gheweeft Guilhelmus,
die door 't bevel van Paus Bonifacius de v 111 , het
felle boeck der Decretalen veränderten by een geftelt
heeft. De inwoonders ftaen onder hare biflehoppen*
die fy Princen noemen. Defe ftadt heeft veele en groo¬
te privilegiën van de Coningen van Vranckrijck: onder
andere abfoluyt recht, fonder eenighe hoogher overig-
heydt te kenneneen vrye munt, ende diergelijcke Co-
nincklijcke vryheden, diemen regalia noemt. Sy is de
hooftftadt van Ambrunois.

De vyfBilfchoplij cke fteden zijn, Valence, Die,Gre- Bifdom-
noble, S.Anthoni de Tricaftin, Gap. men.

Valence heeft fijn naem niet van den Keyfer Valen, Valence,
ofte Valentinianus, maer van de kloeckmoedigheydt
der foldaten. Hier is een Bilfchoplijcke ftoel, een
Recht-banck, ende Academie , in de welcke ertijdts Academie,
Iacobus Cujacius , de eere van de vorighe eeuwe,
gheleert heeft. Sy voert den tijtel van 't Hertogh¬
dom , ende is de hooftftadt van het landt Vaientinois,
oft Duchê de Vaientinois gheheeten. De Romeynen
hebben haer eertijdts gheregeert: in 'tjaer 415- ilïè van
de Gotthen vermeeftert: daer nae van de Burgon-
jons: en in hetjaer $76, tevergeefs van de Longo-
barden belegert. Men fiet daer eenige vreemdigheden.
In het kloolter der Iacobiner, of Prediker monicken,
is 't contrefeytfel ende ghebeenten van de reulè Buar«*
dus, i j cubiten groot. Buyten de ftadt, in de ruinen
van S. Peters kerck,is een hol onder de Rholne. Van
het lichaem van Iußina, dat buyten de poorte van Sint
Felix inde wijngaerden ghevonden is met haer cieraet,
kanmen by andere fchryvers lefen.

Dia oft Dié, is de hooft-ftadt van het landt, dat ghe- Dié.
meynelijck Pais deDiois ghenoemt wordt, heeft eer¬
tijdts een bylonderen bilfchop ghehadt. In den jare
1275-, is het met die van Valence onder een vereenight
van Paus Gregorius de X.

Gratianopolis, dat is Grenoble, wierdt eertijts Cularo Grenoble,
ghenaemt. Van Cularo zijn de muren Cularenfes muri
ghenaemt, ghelijck uyt de oude op-fchriften bhjekt:

Å a a waer
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waer van de eene ftaet op de ftadts poort,die nae 't zuy-
den leyt, de Roomfche geheeten , en de andere op de
poort daermen na Vienne gaet, ende aen de noordzijde
leyt. Sy is daer nae vergroot, milfcliien van Gratiaen,
ende Gratianopolis ghenoemt; met dele naem is fy be¬
leent by den H. Auguftijn,in fijn 21 boeck van de ftadt
Godts, aen het 7 capittel: by Sidonius Apollinaris in de
14 brief van fijn 3 boeck : by Gregorius Turonenfis,
in fijn 4 boeck capittel 44. fy wordt nu ghemeynlijck
Grenoble gheheeten. Binnen defe ftadt is de refiden-
tie van het parlement van Dolphiné : fy leydt by de
Ifere, aen den voet van de bergh Chalemontjwat figure
oftfatfoenfyeertijdts ghehadt heeft, blijekt uyt de
oude ftadts muren ende poorten. Als de wallen füllen
volmaeckt zijn, die Francois de I Coninck van Vranc-
rijck begoft heeft, fal de ftadt bynae vierkant zijn. < In
het noorden tuflehen de ftadt, ende de voor-ftadt, die
feer fchoon is, ende nae S. Laurens heet, loopt de Ifere,
daer een fchoone en heerlij cke brugh over leydt. In 't
zuyden loopt de fnelle ende fterek-ftortende reviere
Drac, die de velden dickmael overvloeyt, ende met
flijck bedeckt, en met gheen dijeken te dwinghen is.
Het landt rontlbm Grenoble gheleghen, heet van het

Grafivml- ghemeyne volck van Dolphiné Grafivouldan, ende van
dan. fommighe Givatildan. Niet verre van de ftadt, nae het

noorden , zijn mijnen, daer fteen, tot ghebruyck der
ftadt, uytgegraven wort. Een mijl van Grenoble, leyt
het dorp Parifet, daer een tooren ftaet, die de inwoon-
ders Utours. Venin heeten,om dat allefenynich ghe-
dierte, datmen daer in brenght, terftont moet fterven;
niemant woont in de felve.

S. Faul. Augufla Tricaßinorum, wordt nu S. Paul en Tricaftin
ghenoemt, leyt twee mijlen van Pont S. Efprit.

Vapingum oft Gap , de hooft-ftadt van Gapengois,
welck rondfom met berghen omcingelt is : defe ftadt,
nu ende eertijts vermaert,leyt aen de voet van een hoo-
ghen bergh, die de inwoonders le col S. Digoheetenj
fy is de refidentie van de Bailjou.

Anders Behalven de landen die onder de fteden forteren,
' • en daer van den naem hebben : als Viennois, Am-

brunois, Valentinois , Diois , Graifivouldan en Ga-
pe^ois , fijnder noch andere in de Franfche tael
ghenoemt, Les Pays du Treves, des Barronnies, ende
Briangonnois , de principaelfte ftadt van de eerfte, is
Mens; van de tweede, Buysj van de derde,Brianfon, die
eertijdts Grigantium hiet. Niet verre van Brianfon leyt
een fteenrots, die als een poort doorhouwen, ofte open
is, inde felve zijn defe woorden ghefneden : D.Cafari
Augufto dedicata , falutate eam. Dat is: Hy is de Keyfer
Augufto toegheeygent. Men meynt dat Iulius Caefar

, defe doorgangh inde groote rotze ghemaeckt heeft,op
dathy daer door in Vranckrijck loude komen. Daer
ligghen oock de Graeflijckheden Champfunt, ende
Roffillon.

In Dolphiné liggen noch veele andere kleyne ftede-
kens, die de Francoyfche Geographi in drien deelen,
fommighe ligghen aendeRhofne, als Montimarcum oft
Montelimart, en Thinium oft Thine, welck onder de
Heeren van Tournon ftaet. Aen de Ifere leydt CMon-

H I N Ë.
mcliamm „ oft Montmelian, ende Romanufn, oft Ro¬
mans,beyde met kafteelen. Roman is rijck, ende heeft
een fchoone brugh, welck, fo fommige meynen >> en de
naem fchijnt mede te brenghen, van de Romeynen ge-
bouwt is, oft foo gheheten van die de Romeynen toe-
ghedaen waren. In de berghen liggen Talart, eertijts
Alamontisghenoemt: Charges, Cbafteauroux, daer
een plaets is, daermen leyen vint^S. Crifpin.Aen de ber¬
gen ligghen oock Vayne, Serre, le Bayx, S.Euphemie,
Vauxerre, Corp, laMeutre, Men, Vifible i alwaer veel
marmor-fteenende albafter is: Ours, Eflilles,de (leute!
van Dolphiné,fommige meynen dat dit de felve is, die
Csefar Ocelum heet. Chafteau dolphin , daer van men
meynt dat dit lant zijn naem heeft:S.Clement leyt won-
derlijck in 't binnenfte van een bergh. Op de vlacke
plaetfen liggen Quirien , Cremieu,iaV"orpi!iere,Bour-
going, la Tour du Pin, le pont Beauvoifin, daer van de
helft onder Savoyen hoort: la Cofte S. André,S.Donat,
Macelan, Villeneuve , S. Marcellin, Tulins, Lamben,
Modian, Moretel, S.Vallier, Beaurepaire,Beaupais,Mu-
raz, Neiron, Len, Ten,Chafteau d'Imble,Aleflan,Mon-
telier, Beaumont, Lauriol, Cret,Salliens,daermen goe¬
de fluyten en fchalmeyen maeckt:Verane,S.Paul,Aval-
Ion. Onder de laetfte Princen van Dolphiné was Gui¬
do , welcke oorlogh voerde teghen den Hertogh van
Savoyen, ende in de (lagh ghebleven is, fonder kinde¬
ren achter te laten, van wien de Franfche Hiftorifchry-
vers van de laetfte tijden,veel ende eenige ongelooflijc-
ke daden fchryven. Naer hem heeft fijn broeder Hum-
bert het landt befeten , die ontrent het jaer cid cccxl
rouwigh over de doodt van fijn eenigen fone, ende niet
begeerende dat defe edele Provincie , naer zijn doodt,
onder veele erfghenamen foude ghedeylt worden, is in
't Dominicaner kloofter munick geworden: als hy eerft Delphins
dit Prinfdom aen lohan Coninck van Vranckrijck op-aen Vram-
ghedragen hadde,met conditie dat de oudtfte foon des rÜc^
Coninghs altijt Dolphin (oude heeten: welck noch he¬
den fdaeghs ghefchiet. In het kloofter der Iacobijnen
tot Parijs,is liet graft van Humbert,met dit opfchrift:

Cy giß le Tere & trefilluflre Seigneur Humbert jadis Dau¬
phin de Viennois: puis laijfant fa Principanté fut faiclfrere
de noßre Ordre, &prieur de ce Convent de Paris, & enfin Pa-
triarche de Alexandrien &perpetuel^dminiflrateur de iAr-
chevefchê de Rheims, & principal bien-faffeur de ce noflre
Convent. llmourut Pan de grace mil, trois cent, cinquante-
cinq.

Welck in Nederduyts te fegghen is:

Hier ruft de Vader ende doorluchtighe Heer Hum-
bert, in fijn leven Dauphin van Viennois 5 daernae ver¬
latende fijn Prinfdom, is gheworden broeder van onfe
ordre, ende Prior van dit Convent van Parijs, en ten
laetften Patriarch van Alexandrien, ende gheduerigh
Adminiftrateur van 't Aertzbifdom Rheims. Hy is ghe-
weeft een voorname weldoender van dit Convent. Hy
is gheftorven in 'tjaer der ghenaden 135-5%

1

Het Hertoghdom
S A V O Y E N.

E Savoyaerts, eertijdts Allo-
firmiert-■ Mb H?" ghenaemt, zijn door

heydt. m ff!de viófcorie van Fabius,ende
de conjuratie van Catilina
wel bekent. De na-ghelaten
fchrifte der ouden betuygen
dat dit gantfche landt een

Een Co-- Coninckrijck gheweeft is,ten tijde vanHanni-
fikekrijeks bal, die, als Broncus met fijn broeder om de

kroon ftrede, tot fcheydts-man verkoren, het
rijck den oudtften toe-gewefen heeft,ende we¬
derom in pofTeffie gheftelt, ghelijck Livius in
fijn 21 boeck der hiftorien verhaelt. Lucius
Florus fchrijft oock van de Coninck Betullus
dien Fabius Maximus gevangen hadde. Daer is
oock eenen Cottius Coninck van Savoyen ge-
weeft,groot vriend van Keyfer Auguftus,welc¬
ke de Alpes na hem Cottias ghenoemt, door ee-
nighe fware wereken bequamer maeckte om
te reyfèn.

Oude hooft- De hooft-ftad van dit Hertoghdom was eer-
jladt. tijdts Vienne, welcke Mela Vienna Allobrogum

noemt.

Naem. Men twijffelt van waer de naem Savoyen
ghekomen is. Carolus Bovillus fchrijft, dat dit
landt door de enghde der weghen, ende wey-
nighte der inwoonderen, vol ftruyek-roovers
ende moordenaers is gheweeft, die den reylen¬
den man beroofden, ofte doodt floeghen,ende
dat het daerom doe ter tij t Mauboye, dat is een
quade wegh, ghenoemt wierde: ende als daer-
naer door fèkeren edelman defe roovers ende
moordenaers verjaeght ende verflagen waren,
heeft het den naem van Sauboye, dat is een
veyle wegh, ghekreghen: doch wanneer fulex
gebeurt is, vintmen niet befchreven. Savoyen
wort in het regifter-boeck des rijcx verfehey-
de-mael ge telt onder de Provinciën van Gallia
Narbonenfis: waer uyt blijekt, dat de naem ou¬
der is als de Franfehe ofte Savoyfehe tael, die
men nu fpreeckt. Sy oordeelen beter die het
woort Sabaudia van Sabatia trecken. Plinius ver¬
haelt in fijn 3 boeck van 't water Sabatia, ende
Silius Italicus in fijn 8 aldus:

Gfuique tuos ÏÏaVwafocos, Sabatia quique
Stagna tenent.

Welck luydt:
Die binnen u Platina sooont, ende by 't Saïïonfche

soater.

Mela noemt Sabatia ofte Savone, een ftadt.
Hetisfeecker, dat de Savonefehe wateren die
zijn, by de welcke de Keyfer Pertinax uyt gie-

Vranckrijck,

righeyt handel gedreven heeft als een gemeyn
man, ghelijck Capitolinus feyt* Dat Plinius en-
de alle anderefchrijvers fegghen, dat de Sa
voyaerts ofte Sabati in Italien onder de Ligu-
res woonen,is gheen dwalinghe 5 dewijl Strabo
getuyght,dat de oude Griecken Maflilien oock
in het Liguftifehe landt gheftelt hebben,-welck
van de Fran^oyfen oock ghedaenis,die de Cel¬
ten Ligures hebben ghenaemt,tot aen de revie¬
re de Rhofhe toe. Die naem is dan voort ghe-
loopë van de ftrandt des middelantfehen zees
tot de binnenfte plaetfen toe. Behalven de AU
lobrogesy hebben hier oock ghewoont de Centro-Aliobroges.
nes, Nantuates, Garoceli,Medulliy Veragri, Salafsiiy en
andere. Livius ghetuyght dat de AllobrogesyoftQ
die van Savoyen, lbo rijck ende vermaert zijn,
als eenigh volck in Vranckrijck. Horatius,in
fyne gedichten aen het Roomfehe volck, waer
in hy haer beklaeght over de inlandtfche
oorloghen, noemt de Allobroges, ofte die van
Savoyen,luyden die ontrou ende nieus-gierigh
zijn; op welcke plaets een oude uytlegger al¬
dus fchrijft: Dq Allobroges zijn Fran£oyfen,ros
van hayr, ende worden Sequanici ofte Bourgog-
nons ghenoemt, woonende aen die ftreeck van
de Alpes, daermen van Befan^on naer Duyts-
landt reyft,het is een nieus-gierigh volck, &c.

De Centrones hebben gewoont aen de Grieck- Centrom.
fche Alpes, daer nu Tarantaife leyt. Men leeft
in het regifter der provinciën vanVrancfefyck,
in't vijfde quartier van Vienne, de ftadt der
Centronen, dat is, Tarantafia, in Fran^oys, l'Ar-
chevefché de Tarantaife.

De Nantuates worden van de jonghe \\\{kori-Namm€S'
fchrijvers op verfeheyden plaetfen gheftelt.
Marlianus fet haer wooninghen by de Boden¬
zee,daer nu Conftantz leyt. Paradinus fey t, dat
het lant,ende de naem van de Nantuates, noch
op huyden is,by een ftedeken dat Nantua heet,
niet verre van Chambery gheleghen. Vande
Nantuates fchrijft lofephus Scaiiger aldus aen
eenen fèkeren vrient: Wacht u van te gelooven
datter een kloofter in Savoyen is,dat alfo ghe¬
naemt wort, gelijck fommige meynen,het zijn
die, onder welcke Otlodurus, dat is, S. Mau¬
ritius leyt: welck blijekt uyt de gedenck-teec-
kenen der martyrien ende lyden des legioens
va nde Thebeen, in welcke van OBodums ver- ;
haelt wordt.' Cïefar ftelt Otlodurwm onder de
Nantuates, dicht by ?t landt van Gavot, ofte de
Veragri. Sommighe lefen Antuates. Die de Nan¬
tuates ftellen by de Boden-zee, ende feggen
dat het die van Conftantz zijn, dwalë foo feer,
als die, die ghevoelen, dat het ?t kloofter van S.
Benediétus oorden is. \
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De Garoceli zijn , foo Raymundus Marlianus Amedams de III, die liet lant van Chablais, en-
oordeelt, die nu by den bergh Cineßus, dat is, de Vallis Aagufia, of Sftigfïül/ dat men oock Val
Afch-bergh,diemen Mont Cents noemt,woonen. d'Oßa heet,daer glieen mans erven waren,inge-

De nakghebueren van de voor-ghenoemde nomen heeft 3 ende Bonifacius 3 welcke fonder
volckeren zijn gheweeft Medulli,\an de welcke kinderen geftorven zijnde, hebnen fijn oomen
Vitruvius in fijn 8 boeck verhaelt. Philander oft vaders broederen ghefuccedeert, te weten,
ende Barbarns feggen, dat het zijn inwoon- Petrus,die het felve feer vergrootte, nemende
ders van de valleye van Cilera: Dalechampius, verfeheyde ftedë aen de Genever meer ofte lac
van Miollantie ende Tarantaife. van Lofanne 3 ende Philips, te voren Aertz-bif

Het lant van de Veragri, wordt van Guliel- fehop van Lyons,welcke geen hope hebbende
mus Paradinus ghenoemt Wallifferlant, ende van kinderen te krijgen, heeft het meefte deel
van iEgidius Scudus 'tlant van Gavot,van Pig- des gebiedts aen Amedams de IV, toegenoemt
nonius het Hertoghdom Chablais, van Mar- de Groote,fijns broeders Thomas foon,by erff
lianus de bergen van S.Bernard endeBriga: die feniffe na-gelatë. Defen zijn gevolght fijne fo-
voor de hooft-plaetfe van dit volck, ftelt het nen,Eduard, die fonder mans oir geftorven is,
dorp daer de Abdije van S. Mauritius is.By Cae- ende Amedaeus de Y3 wien in de rechte linie
far worden de Nantuates,Veragri, ende Seduni,van ghefuccedeert zijn Amedams de VI, die de or¬
de grenfon der Ällobrogen, de Genever-meer den van de Ridders der Annuntiaten,oft onfer
of lac Leman, ende de reviere de Rhofne, tot Vrouwe boodtfchap heeft in-gheftelt 3 daerna
aen de Alpes toe gerekent. Amedaeus de V113 na defen Amedams de V111,

De Salafsii zijnby Ptolemeus die volckeren die eerft Hertogh van Savoyen ghemaeckt is Hmoghen.
die eertijdts woonden inde contreye, die de vanKeyfer Sigifmundin het jaer 1416: defe,
Hooghduytfchen nu Slllgfiat> en de Italianen na dat hy vrywilligh het Hertoghdom aen fijn
Val d'Oßa noemen. In't regifter vanVranck- foon Lodowick hadde ghegeven, ende monick
rijck in het vijfde quartier van Vienne, wordt gewordenwas, hébbende Patres van het Con-
oock verhaelt van de ftadt Geneve, oft /5E- cilie van Bafel hem teghen Eugenius de 1V,
rvefché de Genese. Daer zijn fonder twijffel eer- Paus gemaeckt,ende Felix de V genaemt,doch
tijts noch andere inwoonders van Savoyen ge- hy heeft nahet neghende jaer fijnder regerin-
weeft, wekker memorie men nu niet en kent, ge de Paufelijcke digniteyt aen Nicolaus de V
ofte wiens woonplaets men niet en weet. over-gegeven, ende is Cardinael gebleven, en-

Dit gheheele lant, daer nu Savoyen, Delphi- de gheftorven in het jaer 145 2 te Ripaille, by
né, ende andere nabuerighe provinciën leg- de Genever meer of lac de Lofanne. Na defen
fen,is eertijts een Coninckrijck geweeft,als uyt Amedasus zijn Hertoghen geweeftetii boeck derHiftorien vanLiviusblijckt. Ludovick de III, Hertogh van Savoyen,
Savoyen, een deel van dat Coninckrijck, heeft die geftorven is in't jaer 1462 3 fijne gemalinne
daerna verfcheyde regeerders en Princen ge- was Anna de dochter van loannes Coninck van
hadtjhedenfdaeghs heerfchë daer Hertoghen, Cyprus.
die voor 500 jaren fo veel lants niet hadden,en Amedasus de IX, en derde Hertogh van Sa-
maer Graven van Maurienne ghenoemt wier- voyen,toe-genaemt de Heylighe, ende Vader,

' den. Deeerfte Graef is gheweeft Berold, die is gheftorvenin't jaer 1475 jlijne ghemalinne
ghedwonghen zijnde fijn vaderlandt te ruy- huyfvrou, waslola, de dochter van Carel van
men, is op die plaets van Bourgogne over den Valois, de VII, Coninck van Vranckrijck.
bergh Iura gaen woon en,die van de Savoyaerts Philibert de vierde Hertogh van Savoyen,
Maurienne genoemt wordt: Daerna, als hy fij- is geftorven 1486.
nefaeckengheluckelijck voor het rijckuytge- Carel de vijfde Hertogh van Savoyen, is
voert hadde, heeft hy het gemelde Graeffehap vergeven 1489 3 fijn ghemalinne was Bianca,
bekomen 3 in het welcke fijn foon Humbert de dochter van de Marquiz van Montferrat.
de eerfte, door leen van Keyfer Henrick de Carel de II,defefte Hertogh van Savoyen
III beveftight, heeft het felve over-gegeven ftierfals hy fes jaer oudt was, in het jaer 149Ó.
aen fijnen foon Amedasus, ende fijn lieve Hum- Philippus Breffeus Grave van Bengiac, Heer
bert de tweede, die door erffeniffe van Adel- van Breflia, is na de doodt van fijn bloedt-vcr-
heida de huyfvrou van Humbert de I, oock wanten, de fevenfte Hertogh van Savoyen ge-
Marquifen van Foreft zijn gheweeft,ende heb- worden,en ftierf te Chambery in 't jaer 1498.
ben Tarantaife onder haer ghebiedt ghe- loannes Philibert, toeghenaemt de fehoone,
bracht. De foon van Humbert de II is ghe- en achtfte Hertogh van Savoyen , wiens ghe¬
weeft Amedams de II, eerfte Grave van Sa- niaelinne was Margareta, dochter van Keyfer
voyen,ende Marquiz van Thurin ende Foreft. Maximiliaen de I, is gheftorven in het jaer
Defen zijn in de rechte linie ghevolght Hum- 1504 fonder kinderen,
bert de III 3 Thomas, die het Vorftendom Carel de III, was negenfte Hertogh van Sa-
Piemont met den fivaerde ghewonnen heeft; voyen, welcken die van Bern, den Genevoyfen

fecours
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fecours doende, qualijck ghetra&eert hebben,-
die oock daernaer van Francis de I Coninck
van Vranckrijck, uyt het grootfte deel fijns
Hertoghdoms, ende erflanden verdreven is,
en geftorven te Vercelli in het jaer 1554,inde
maent van Iunius. Sijne ghemaelinne was Bea¬
trix , dochter van Emanuel Coninck van Por¬
tugal.

Emanuel Philibert de thiende Hertogh van
Savoyen,uyt fijn landen verdreven,heeft Key¬
fer Carel de V, ende Philips de II Coninck
van Spagnien, in de oorloghen ghedient, door
wiens hulp hy fijn Hertoghdom weder verkre-
ghen heeft. Syne ghemaelinne was Margareta,
dochter van Francis de I Coninck van Vranc-
rijck 3 hy is gheftorven in het jaer 1 j 80, den 2
Augufti.

Carel Emanuel de elffte Hertogh van Sa¬
voyen,Prince van Piemont, heeft getrout Ca¬
tharina, de jonghfte dochter van Philip de 11,
Coninck van Spagnien, en is gheftorven anno
1630.

Nu ter tijdt regeert Viëfcor Amedasus, de
twaelffte Hertogh , die ghetrout heeft Vrou
Chriftina de France, dochter van Henrick de
IUI, Coninck van Vranckrijck.

■renfen. Savoyen grenft nae het noorden ftiet onfe-
kere palen aen Bourgoigne,ende Switzerlandt,
daer de Genever-meer ofte lac de Lofanne tuf
fchen beydelight 3 aen het ooften aen Walles
ende Piemont met gheen fekerder , dan dat
de hooghe berghen daer tuffchen zijn.Na het
zuyden ende weiten is Delphiné, met een deel
van de Rhoftie, die de Savoyaerden fchey t van
het Hertoghdom Bourgoigne.

Savoyen heeft een foyvere locht, ende is vol
fheberghte3naer het noorden leyt de hoogheergh Iura ofte MontS.Glaude. Aen Walliffer-
landt ende Pays du Gavot, de Pcerim# Alpes3 aen
Saluzze de Graj# Alpes 3 aen Medulla, de Cotti

Vmck- De valleyen ende beemden zijn luftigh endemheydt. vruchtbaer, meeft naer het noorden langs de
Genever-meer,ofte lac de Lofanne, daer goede
wijn waft, die Ripaille ghenoemt wordt, nae de
oever van het felve meyr, ofte naer het fte-
deken Ripaille. De weyden zijn bequaem om
beeften van alle foorten te voeden, befonder
by de kleyne bergh van S.Bernard.

Rivieren. Door Savoyen loopen de revierë de Rhofhe,
Arche, Ifara, Doria, Arve,Dain, ende andere.

Meerren. Daer zijn oock verfeheyde groote ende bree-
de meyren, onder de welcke lac de Lofanne
ofte Geneve, Nicy, ende Bourget, de grootfte
zijn.

Chambery. De hooftftadt van Savoyen is Chambery,
leyt in een valleye met klippen befet, daer een
fehoon kafteel ende het hof van de Herto¬
ghen van Savoyen is,als mede het Hooch-ghe-
recht ofte Parlement.

Grrffihap- Onder Savoyen ftelt men oock de Graef
Vranckrijck.

Y Ë M.

fehappen Geneve, Maurienne, Tarantaife, het
Marquifaetfehap Sufa , met fommighe Heer*
lijckheden, ende het lant van Breffe.

Het Graeffehap
GENEVE.

HEt Graeffehap Geneve heeft fijnen naemvan de ftad Geneve,waer van demiddelfte
fyllabe kort is, als inElu/a, het welck niet

alleen de Switzers fprake toont, die het ©enff
heeten, maer oock de boeren leeren, die daer
ontrent woonen,ende de andere Savoyaerden,
die Zenelpa fegghen, de middelfte fyllabe kort
uytfprekende. Maer het is den fran^oifen ghe-
meyn,dat fy een fyllabe,die in het midden kort
is, langh pronuncieren, als blijekt in de woor-
dznpublique,faale,en in ontallijcke meer andere*
die de Latiniften kort pronuncieren. Hedens-
daeghs wordt het van de inwoonders Cena-
va gheheeten, als oock van Antoninus in de
befchrijvinghe van de reyfe van Milanen nae
Straefburgh. Het is een feer oude ftadt. Cicfar
verhaelt van een brugh die by Geneve over de
revier de Rhofoe lach, en van hem afgefmeten
is 3 en van eenen muer,van de Lac van Geneve
tot den bergh Iura, 19000 treden lanck, endë
feftien voeten hoogh. Waerom men met recht
mach verwondert zijn, dat by andere fehrij-
vers, als by Strabo,Ptolemeus,ende diergelijk
ke,geen mentie van defe ftadt gemaeckt wort*
Sy leyt nu aen het lac van Geneve,in tween ge-
deelt door de revier de Rhofhe, daer een hou-
te brugh over leyt, daer aen beyde fijden huy*
fen op ftaen, wantfe op een eylant fteunt, dat
in't midden van de revier leyt. Het grootfte
deel van de ftadt leyt naer het zuyden, het
kleynfte naer 't noorden.Op het eynde van het
eylandt, na het ooften, ftaet een wacht-toren,
diefe feggen van Cxfar ghemaeckt te zijn. Irl
het grootfte deel is onder andere een voorna¬
me kerek van S. Peter,die eertijdts, foo deop-
fehriften ghetuigen, ter eeren van Apollo ghe-*
bout is. In het kleynfte deel ftaet de kerek van
S. Gervais,van welcke dat gantfche deel van de
ftadt den naem heeft. Die de oude ghelegent-
heden ende verfehillen over de heerfchappije
van defe ftadt, tuffchen de Biffchoppen, Gra¬
ven , ende Hertoghen van Savoyen begeert te
weten , kan lefen dat Francois Bonivard hief
van aen Sebaftian Munfter ghefehreven heeft.
Sy is tot haer vryheydt ghekomen ontrent
het jaer 1 j 3 y. Met die van Bern, een volck in
Switferlandt, heeftfyin hetjaer ij^deenver¬
bont gemaeckt, het welck verfeheyde malen is
vernieut. Om wat oorfaken, en hoe dickmael
dat defe ftadt,voor eenighe jaren,foo met liften
als ghewelt bevochten is, wort by veelHiftori-
fchrijvers verhaelt,en foude hier te lang vallen.

C c c Het
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Het Graeffchap
MAVRIENNE.

LA Morienne ftreckt fich tot de reviere Ar¬che, daer de ftadt van S. lan de Morienne
ghenaemt is. Het is een fraye ftadt, met

een fterck kafteel^ daer Humbert de eerfte be¬
graven leyt, die het Graeffchap Morienne, dat
nu in het Hertoghdom van Savoyen is,in leen
van Keyfer Henrick de III gekregen heeft,en¬
de geftorven is anno 1048. Naefthem leyt fijn
fbon Amedasus de I, diemen Cauda noemt.

Het Graeffchap
TARANTAISE.

TArantaife leyt befloten tuffchen de Alpes,ende de revieren de Arche ende Are, die
byChamoufè in de Arche loopt.Hét heeft

fijnen naem van de ftadt Tarantaife,die nu van
de inwoonders Monftier, ende van de Hoogh-
duytfchen $$?Utlfïer itt ^atatltafctl ghenoemt
wort,gelijckIofias Simlerus ghetuyght. Aldaer
is begraven Humbert de 11> Grave van Mo¬
rienne ende Marquiz van Lyonnöis ertForeft*
die Tarantaife onder fijn ghebiedt ghebracht
heeft. Hy is gheftorven ontrent het jaer nop.

Het Marquifaetfchap
S V Z Å.

HEt Marckgraeffchap Suza, is fbo genaemtvan de ftadt Suza,welcke ghelegen is niet
verre van de reviere Doria, die beneden

Thurin inde Poo valt. Ammianus fchrijft in
fijn 15 boeck, dat de ftadt Suzä het beginfèl is
van de Cottu Alpes, ende fèydt dat het grafvan
de Coninck Cottius daer by de ftadts mueren
is. Sommige ftellen,niet fonder reden,Suza on¬
der Piemont.

HEERLYCKHEDEN.

DE Heerlijckheyt Foflïgoi, is dicht by hetLac van Geneve. In dele leydt de ftadt
Ripaille, een gheneuchlijcke plaets,ver-

maert door Amed;cus de VIII, die de eerfte
Hertogh van Savoyen was, ende verlatende al-

) Y E N.
Ie fijne Yorftendommen, hierMonick is ghe-
worden, ende daernaPaus ghekofèn van het
Concilie vanBafèl, tegen Eugenius de IV, en-
de gewijdt den 22 Augufti des jaers 1440, aen-
nemende den naem van Felix de V ' die hier
oock, naer dat hy het Paufdom gherefigneert
hadde, ghewoont heeft, ende eenighe huyfen
doen bouwen , doch niet koftelijck. Men leeft
dat Eleonora de dochter van Foffigni,ghetrout
isaen Petrus de fefte Grave van Savoyen. Maria
dochter van Amedaeus de IV, en achtfte Gra¬
ve van Savoyen, uyt fijn gemalinne Brabantina,
is oock getrout met den Heere van dit landt.

Het Prinfdom

CHABLAIS.

HEt Prinfdom van Chablais grenft in hetooften aen Fofligny. Dit heeft Amedxus
de 111 gekregen,alffer geen wettige mans

oir meer was. Onder dit Prinfdom ftellen
fommigheThonon,Evian,S*Guingau, ende an¬
dere plaetfèn, Van het ghebiedt dat men Val
d'Ofta hiet, kan men de Schrijvers van Pie¬
mont fién. Daer zijn noch andere fteden van
Savoyen,als Aigué-Belle,foo ghenoemt van de
fchoonè wateren. Sy leyt op de reviere die daer
ontrent inde Arche loopt: Montbelial,Bellay>
Nicy,by het meer van Nicy: Montmelian,endé
Iufilles,gheleghen boven Sufa.

Het landt

B R E S S E,

ONder het Hertoghdom van Savoyen re^kent men oock le pays de Brejfe , dat is,
het landt Breffe, tuffchen de Are ende

Rhofne gelegen, daer de Dene tuffchen loopt.
Hier pleegh eertijts het Hofder Segufianen te
wefèn,foo fommige meenen. In dit zijn de fte-
de Bourg en Breffe: De Graeffchappen Va-
raz, Montreviel, Pont deVeaux,ende Bafgey.
Vlrick Grave van Bafgey ende Heer van Breffe,
hadde een eenighe dochter ende erfghenaem,
Sibilla naer-ghelaten, welcke Amedaeus de IV,
die de achtfte Grave van Savoyen was, getrout
heeft, waer door hy Grave van Bafgey, ende
Heer van Breffe geworden is. Siet hier van de
befchrij vinge neffens de particuliere kaert van
Breffe.
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HET RYCK

VAN

KEYSER KARËL
DE GROOTE.

E beginfelen van de edele Eran- ren 409, daer naer anno 412. Naer fes jaren, hebbeii
fche natie zijnkleyn;want het een fy eenen Coninck ghemaeckt,Pharimundus ghenaemt.
arm ende geringh volck was by In 'tjaer 44 j is Clodio uyt Thüringen ghereyft, en
de Chaucen en Vriefen,op de ku- över den Rhijn ghetrocken , en heeft fijn woninghe te
ften van de Oceaen by de moral- Camerijck en tot Åtrecht gheftelt,alles innemende tot
fchen; welck, als het met on- de riviere Somme toe. Naer hem heeft Merovasus,ten
verdragelij eke laften van de Ro- tijde van Keyfer Valentinus de III, Rheims in Cham-
meynen ghequelt wierde,nemen- panjen befeten.De felfde heeft den veltoverften Åetius,
de den naem van vryheydt, heeft teghen Attilam overften der Hunnen, gheholpen in de

fich felven met een woort haers vaderlandts, Francken flach van Chalon aen de Marne, daer Attila bleef. Chil-
ghenoemt: want JratlC betee.ckent in'tduytfch vry. dericus heeft de landen ghewonnen,die Germaniaprima,
Defe naem is allenskens tot de nae-buerighe volcke- ende Belgica fecunda te dier tijt ghenoemt wierden. Glo¬
ren voort-ghekropen, met den yver van defe vryheydt dovaeus heeft naderhant heel Vrancrijck bemachtight,
te volghen. Defe dan,'t fy met andere volcken,'t fy nu van de Rhijn aftot aen de Pyrenefche berghen, ende
een fterck en gheheel volck, hebben eerft begoft uyt van den Oceaen tot de Middellantfche zee. Defe is van
teloopen, en te ftroopen in Batavien, en tot de laetfte den Heylighen Remigius van het heydendom tot het
uytgangen des Rhijns: daernaer in de Sicambren, dat Chriften geïoove bekeert; ende Keyfer Anaftafius heeft
nu Gelderfen zyn,Salien, Bru<fteren,ende het binnenfte hem een gouden kroon ghefonden, met een Coninck-
van Duytflandt; en hebben ten laetften getracht Vranc- lij ck kleet, en den tijtel van Conful en Auguftus. Op
rijck te bemachtighen , welck doen een Provincie der defe maniere zijn de Franfchen, van vreemdelinghen,
Romeynen was; over al achterlatende tekenen van ha- inwoonders van Vranckrijck gheworden; en hebben
ren naem ende woninge. Hier van is in Vrieflandt, de hare Coninghen drie hondert jaren uyt eene ftam mal-
naem van de ftadt Frankera oft Franeker;in Duytflandt kanderen in 't Rij ck ghevolcht, tot Childericus. Defe
by de Meyn en de Oder Francofurt; in Beyeren Fran- bequamer fijnde tot den Geeftelijcken ftaet, als tot de
comarck;inde neder Palts aen den Rhijn Franckenthal; kroon, is Monick geworden, in't kloofter van S.Bertin,
in Brabant Francimont. Ende hoewel Coninck Clodo- ende ghemerekt datter gheen Conincklijcke erfghe-
vseus een Franfman was,nochtans wort hy van den hey- naem was, is Pipinus van Auftrafien tot Coninck ghe-
ligen Remigius een Sicamber gheheten 5 ende Ammia- kofen, die van weghen Angefilus, oock aenghetroude
nus noemt fommige Franfchen Atvaticos, en fommighe maeghfehap was met de Merovefche Coninghen.Naer
Saltos. In de kaerte vanVelferus, in Duytflandt over de doodt van Pepin is het Rijck op fijn foon Karei ghe-
den Rhijn, leeftmen den naem Francia,onder de Chau- komen, dienmen,om fijne heerlijcke daden,den Groo-
een,Ampfivaren,Cherufcen,ende Chamaven. Ende te- ten noemt.
ghen over Geulen, in 't kloofter van Duyts, is een op- TT * 1 1 - j rr r rr
fchrift uytghegraven, te kennen ghevende, dat aldaer ElOe VeiTC t ghebiedt Vdn Reyier Rå-
een groot werek ghebouwt is van Keyfer Conftantinus, rel de Groote gheftreckt heeft,
in't landt der Francen. Dehiftorie die aldereerft van
haerlieden vermaent, is van de Keyfer Gallien, in 't "¥~~X E voorouders van Karei de Groote, hebben, be-
jaer Chrifti 270, wanneerfe foo fterck waren, datfe van IJ halven het officie van het Conneftabelfchap,
Poftumius tot hulpe gheroepen zijn teghen den Keyfer groote en fchoone eyghen Pleerlijckheden ge-
Gallienus. Sommighe van defe hebben , ten tijde van hadt: Wantin Auftrafien hebbenfe befeten een groot
Probus, in de Hellefpont eenighe fchepen ghenóftien, deel van 't landt dat tuffchen de Mafe en de Moefel
ende zijn voorts in Grieckeniandt ende Alien ghe- leydt, en zijn ghenoemt Hertoghen van Mofellen. De
varen, ende aldaer gheftroopt , Syracufen gheplon- Chronijcken van Brabant, ftellen Pepin van Landen,
dert, ende aifoo wederom door de Spaenfche zee te den eerften Hertogh van Brabant,Angefil den 11, Pepin
huys ghekomen. Den haet van dit volck teghen de Heriftal den III, Karei Martel del V, Pepin den Naen
Romeynen, is foo groot gheweeft , datfe meer als hon- den V, die van groothofmeefter Coninck van Vranck-
dert jaren den Rhijnftroom inghehadt hebben , alle rijck gheworden is. Naer fijn doodt, hebben Karolo-
ghelegentheydt foeckende , om Vranckrijck te ver- mannus ,* en Kärolus het Rijck ghedeylt, doch hadden
meefteren, niet teghenftaende datter fommighe van eenigh ghefchilwelck met de doot van Karloman ge¬
haer Coninghen ende velt-overften ghevangen, en met eyndicht is. Soo dat Karei alleen befeten heeft, al 't ge-
de doodt gheftraft wierden, datfe veel onghemack en ne de vorighe Coningen verkregen hadden, het welck
fchade leden, ende hare vrouwen, kinderen, ende hy grootelij cx vermeerdert heeft, ghemerekt dat te
maeghfehap wech ghevoert. Maer in alle defe te- voren (foo Eginhardus feydt, wiens woorden wy ghe-
ghenfpoetis haerkloeckheydt en wraeckgiericheydt bruyeken,) hetConinckrijck Vranckrijck, alleen be~
ghewaflen, foo datfe de Bacauden tot byftant gheno- greep 't geen tuffchen de Rhijn en Loire leydt, en tuf-
men hebben, ende onder Keyfer Conftantio in Vranc- fchen den Ocean en de groote Franfche Bay in de Mid-
rijck gheruckt zijn,het felve met moorden en branden, dellantfche zee, met dat deel van Duytflandt, dat tuf-
verwoeftende tot Autun toe. Naderhandt hebbenfe fchen 't landt Saxen en den Donaw, en tuffchen den
Trier tweemael inghenomen, eerft in 'tjaer onfes Hee- Rhijn en Sala is, (die de Thüringers van de Sorabes
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fcheyt , en bewoont wierde van de Franfchen, diemen
de Oofterfche noemden,) en daerenboven noch dat-
men eygentiijck Alemanien heet, en Beyeren. Dit was
al 't geen de kroon Vranckrijck in die tij t toebehoorde.
Daernaer heeft Karei de Groote daer by ghewonnen,
eerft Guyenne, en Gafconien, met hetgheberchte Py-
rene, en alles dat tot aen de riviere Ebro ftreckt, die in
Navarre ontfpringht, en naer dat fy de vruchtbare vel¬
den van Spaenjen doorloopen heeft, valt, by de veften
van de ftadt Dertofe , in de Balearifche zee. Nader-
handt wan hy heel Italien van Ofta, in 't latijn Angußa
Pretoria,tot aen Neder Calabrien,daer Groot Griechen
en Benevento aen malkanderen palen. Hier heeft hy
noch bygevoecht Saxen , dat tweemael breeder is als
Ooft-Vranckrijck, ende wel foo lanck. Daer en boven
opper en neder Hungarien, en over gheen fijde van de
Donaw Dacien, begrijpende Tranfilvanien,\Valachien,
en Moldavien : oock Iftrien en Dalmatien. Ten laet-
ften al de Barbarifche en wilde volckeren, tuflchen de
Elve en de Weiflèl, ende tuflchen den Oceaen en Do¬
naw, waer van de voornaemfte waren de VeJatabes, die
van Sorabien, Mecklenburgh, Bohemen, enMoravien.
De andere volckeren die veel meerder waren, hebben
haer goetwilligh aen hem overghegheven,en alle Chri-
ften Coninghen van Europa hebben den felven voor
Keyfer ghekent. De Denen en Saracenen wilden haer
onder hem niet gheven, uyt haet van de Chriften reli¬
gie. Naer dat Adelfonfus, Coninck van Gallicien en
Afturien, de ftadt Lisbona verwonnen hadde, heeft hy
hem gefonden de tekenen en vaendelen van fijn vióto-
rie, en als hy aen hem fchreef, noemde fich altijdt fij¬
nen onderdaen. De Coninghen van Schotlandt en Yr-
landt noemden haer fijne dienaers, ende hem haren
Heer. De Coninghen van Engelandt hadden gheen
fekerder hulpe, als in de goede gunft en macht van Ka-
rel 5 foo dat Eardulph Coninck van Nordanimbren uyt
fijn Rijck en Vaderlandt verdreven, door Karei we¬
derom herftelt is. De Coninck van Perfien Aaron
heeft hemtweemaels door fijn gefanten gegroet,welck
de Coninghen der Saracenen oock dickmaels ghedaen
hebben: Soo groot was doen de heerlij ckheydt van 't
Coninckrij ck Vranckrij ck. Michael Keyfer van Con-
ftantinopelen gaf hem den tijtel van Coninck en Key¬
fer , door fijn ghelanten. In dit wijt begrijp der landen,
hadde hy eenentwintigh Aerts-biflchoplijcke fteden,
te weten: Romen, Ravenne, Milanen, Frioul, Grades,
Ceulen,Mentz,SaItzburgh,Trier,Sens,Befangon,Lyon,
Rouanen, Rheims, Arles, Tarentaife,Embrun, Borde¬
aux, Tours, ende Bourges. Het was heel noodigh dit
Keyferrijckteftellen, om dat naer de doodt vanAu-
guftulus, in drie hondert en vyfentwintigh jaren, gheen
Keyfer in 't weft gheweeft hadde, waer door foo groo-
ten ongeregelthey t over al gekomen was, dat de Chri¬
ften kercke niet langher fonder befchermer, noch de
Republijck fonder Keyfer konde ftaen : Want de Sa¬
racenen waren uyt Alien ghekomen, en in Spanjen ge¬
vallen , en trachten om Guyenne, Languedoc, en de
refte van Vranckrijck te bemachtighen. De heele zee-
kuft van Italien lach tot een roof der Barbaren. De
eylanden Corfica,Sardinia,Majorca,en Minorca, waren
in 't felve ghevaer. De Longobarden plaeghden Ita¬
lienaramen de kerckegoederen; fouden de ftadt Ro¬
men , de moeder van alle kercken, ende een ftoel des
Keyferdoms inghenomen hebben, 't en ware men haer
by tijdts wederftaen hadde. In defe ellenden fliehte
de kercke, ende hadde gheen hulpe te verwachten van
de Keyfer van Conftantinopolen, die felver ghenoegh
te doen hadde, om hem teghen de Saracenen en Bul¬
garen te befchermen,en die om fekere particuliere oor-
faecken de Latijnfche kercke niet gunftigh was. In de¬
len droevighen llaet heeft Godt almachtigh fijn kercke
Karei Coninck van Vranckrijck en Lombardien, tot
een Keyfer ghegeven,die eerft Advocaet oft voorfpra-
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ke, daer nae Patricius, ten laetften R. Keyfer verklaert
is van Paus Leo de 111, die doen van de Catholijcke
kercke de forge droegh, welcke van S. Pieter af tot op
hem door vervolgh ghekomen was; die doen oock Leo
Keyfer van Conftantinopolen,van 't Keyferrijck afghe-
fet, ende in den ban ghedaen hadde, om fijn ketterije
en haet tegens de Catholijcke,ghelijck Platina fchrijft.
Daernaer riepalhetvolck: Karei Auguft van Godt ge-
kroont, Groot en Vreedfaem,Roomfch Keyfer, fy een
langh leven en viótorie. Waer van een Sacx Poeet al¬
dus fchrijft:

Ipßtts impofuit capiti Leo Papa coronam,
Conclamat pariterpopulm, facra perfonat a>des
Ingentijubilo, voxfertur ad athera p lebIs
Romana,ßc concordifimul ore canentis,
AVGVSTO KARO L O M AG N0,pacemqueferenti,
Imperii merito Romani feeptra tenenti,
Gloria, profperitas, regnum, pax, vita, triumphus.
Poß laudes igitur dittas, &ßummm eumdem
Praful adoravit,ßcut mos debitus olim
Priricipibus fuit antiquis-, ac nomine dempto
Patricii, quo diffus eratprisas, inde vocari
AVGVSTVS meruit PIVS, IMPERII quoque PRINCEPS.

Dat is:

Leo, der kercken hooft, met goudt en Diamant
Den Franfihen Coninck kroont, in V Italiaenfihe landt,

V Geenfulex een wonder fcheen, want in drie hondert jaren.
Het weBer deelgeenfulcken machtigh prins kon baren,

Dies prachtigh Roomens-volck, metßemmen overluyt,
Tot door de heldre lucht, Godt loffinght, dat fijn Rruyt,

Sijn kerck,en heyligpant ,ontfangt eenfcherm-heerwaerdigh,
Die haer van alle noot verlojfen fal daetvaerdigh,

En roept, K ARE L de G RO O T, treckt moedig in het velt,
En Godts vyanden alverdrijft als een kloeck Helt,

Herftelt het Chrißendom in ware ruB en vrede,
Dat door u V recht gheloofvan yder wert helede,

En dat wel ß ghedient die Godt, daer t alvoor beeft,
Op dat u naem, en roem, in eeuwicheden leeft:

Na dit, heeft V heyligh hooft, van alle Godts dienaren,
Hem veelgheluck en heylghewenfcht in alfijnparem

Eert hem, om dat Vranckrijck noyt vorB gaffijnsghelijck,
Met tijtel van AVG VST , GOD TVR VCHTICH %

PRINS van 't RTC IC

Ende feker defe heerlijckheydt konde niet elders,
oft van yemant anders,oft aen yemant anders beter ge¬
geven worden. Het Rijck van Keyfer Karel de Groote
is hier befchreven,met de aenpalende grentzen van Eu¬
ropa , Africa en Alien, om de hiftorien van dien tijdt
beter te verftaen.

OftKeyferrijck van Karel de Groote
Duyts gheweeft is.

SÖodanighe zijn niet wel in de hiftorien ervaren,diemeynen,dat het Roomfche Rijck in de perfoon
van Karel op fuleke maniere in Duytllandt gheko¬

men is, dat 't geen te voren Roomfch was,eyghentlijck
Duyts gheworden is, ghelijck 't van de Meden op de
Perfen,en van defe op de Macedonianen,en ten laetften
op de Romeynen ghekomen is. Want ghemerektdat
't Roomfche Rijck hetlaetfte van alle is, en kan oft en
mach geen ander bedacht worden, daer het Roomfch
in verandert foude zijn. Op wat plaetfe dan dat ghe¬
weeft is, heeft het altijdt Roomfch gheweeft : enten
volght niet, de Keyfer is een Duyts gheweeft , daerom
is 't Rijck oock Duyts gheweeft, 't en fy dat wy de vyf-
de , felle, en meer andere Monarchien willen maken.
Want men moet het Rijck niet waerderen uyt het va¬

derlandt,
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derlandt, oft woonplaetfe, van die regeert 5 maer uyt
het recht, oorlpronck, en principael hooft, welck ghe¬
weeft is, nu ter tijdt is, en altoos wefen fal, de ftadt van
Roome, ghemerekt dat Conftantinopolen felfs met
gheen andere tijtel de ftoel van 't Rijck in 't ooften ge-
weeft is, als met die van nieu Romen. Om dat de Key-
fers,Nerva, Trajanus, Hadrianus,Spaenjaerden waren,
was het Keyferrijck niet Spaens; ende hoewel Conftan-
tius, Gratianus , Valentinianus te Trier in Vranckrijck
woonden, daerom was 't Keyferrijck niet Franfch: Soo
kan 't dan ghefchieden dat een Duyts, oft Franlman, in
Duytllandt oft Vranckrijck het Roomfche Keyferrijck
regere. Datmen fomtijdts in de hiftorien leeft, het
Franfche, oft Duytfche Rijck,dat gefchiet, niet om te
loochenen dat het gheen Rooms Rijck is, maer om te
kennen te gheven,by wien en in wat deel des werelts de
heerlijckheydt en Majefteyt van 't Rooms Rijck is. Sy
dwalen oock door onervarentheydt van de Colmogra-
phie, ende te groote liefde van haer Vaderlandt, (welc¬
ke twee quade oordeelders der waerheyt zijn) die feg-
ghen, ghelijck hedenfdaechs meelt alle de Duytfchen
doen, dat Karei de Groote in Duytllandt, ende niet in
Vranckrijck gheboren is. De waerheydt is defe: Ghe¬
lijck Vranckrijck met de Pirenefche berghen, foo wort
Duytllandt met de Rhijö en Weilfel belloten. Karei is
gheboren te Ingelheim ,aen defe fijde desRhijns, op
den Franfchen bodem, van eenen Franfchen Coninck,
ende onder de regeringhe van eenen Franfchen Co¬
ninck , daerom moet hy voor gheen Duyts, maer een
Franfinan gehouden worden. Hy heeft oock den ftoel
des Rijcx niet in Duytllandt, maer in Vranckrijck ghe-
llelt, te weten, te Aken, aen defe fijde des Rhijnsjende
hy heeft begheert dat defe ftadt foude ghenoemt wor¬
den , het hooft van alle de fteden en landen van Vranc-
rijck, ende den ftoel des Rijcx over de Alpen 5 want
Parijs was te dier tij t tot fulcken heerlijckheyt niet ver¬
heven , als nu. Ende hoewel dat deel van Vranckrijck
fomtijts Duytllandt gheheten wort, laet daerom gheen
Vranckrijck te welen, want oock in Vranckrijck is
opper en neder-Duytllandt, welck fijn deelen van Bel-
gica, om datter in Duytllandt een Franckenlandt is,
welck in die tijdt Ooft-Vranckrijck ghenoemt wiert;
volght oock niet dat Karei daernaer Franfch Keyfer
foude ghenoemt zijn, als van de wefterfche Franfchen,
die in Vranckrijck zyn; want Ooft-Vranckrijck gheen
Coninckrij ck was , maer alleen een byvoeghfel van't
Coninckrijck in Weft-Vranckrijck, ende wierde alleen
door een Grave gheregeert, die doen ter tijt Henrick
was. Hedenfdaechs wordt dit onderfcheydt noch on¬
derhouden , want de Duytfchen heten weft-Vranck¬
rijck, dat is, 't Coninckrijck van de Fran¬
fchen; maer ooft-Vranckrijck, $rancfmlant>f> dat is,het
landt der Franfchen. De redenen dan dat Vranckrijck,
en niet Duytllandt de ftoel des Roomfche Rijcx ghe¬
weeft is, zyn dele: I, De ftoel tot Aken , welcke ftadt
In Vranckrijck is 5 II, De meyninghe van Paus Leo,
die tot het Keyferrijck verheven heeft, niet een Duyts
Grave , maer den Coninck der Franfchen en Longo¬
barden , fucceflèur van foo vele Coninghen, en die te
voren Advocaet en Patricius ghemaeckt was; III, De
meyninghe van Karei, want hy gheen oorfaeck hadde,
om een anderen ftoel oft refidentie des Keyferrijcks te
begeren, als dat van het Coninckrijck der Franfchen,
welck Vranckrijck was: want hier hadden heele drie
hondert jaren Coninghen gheweeft, in 't felve waren
foo veel Coninghen gheboren , gheftorven, en begra¬
ven. De lonen der Coninghen van Vranckrijck, heb¬
ben Vranckrijck als håer Vaderlijck goet ghedeelt,fon¬
der haer met Duytllandt veel te moeyen. Daerom is 't
datmen dickmaels in de hiftorien leeft, de Coninck van
Orleans, Paris, Soiflbns, ende Metz, ende niet eens Co¬
ninck van Duytllandt. Ten vierden , de goetheyt des
aerdtrijeks van Vranckrijck, die(ghelyck Cariar wel
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bemerekt heeft) geenfins met die van Duytllandt te
verghelijcken is. Daerenboven foo veel fchöonefte-
de van Vranckrijck,lbogrooten rijckdom,loogoe¬den wetten ende regeringhe in 't Geeftelijck ende het
Wereltlijck ; däer ter contrarien te dier tijdt in Duyts-landt luttel voorname fteden waren, gheen rij ckdom,
maer in vele plaetfen de Heydenfche religie , onghe-
regeltheydt, endeeeitröumanier van leven: want al
watter naderhanot van goede manieren , Catholijcke
religie, gheleertheydt, ende goede konften in Duytf-landt gheweeft is,het felve is daer uyt Vranckrijck ghe¬komen. Te recht dan feydt de Poeet uyt Saxen, dié
ten tijde van Keyfer Arnulphus, de daden van Karei de
Groote befchreven heeft, lpreeckende van de verwon3
nen Saxen:

Copiapauberibiu Saxonibits agnita primum
Tumfuerat mum, q'uds Galliafert opulenta.

Ten vyfden, blijekt het lelfde ghenoegh uyt de da¬
den van Karei: want voor eerft heeft hy begheert dat
meelt alle de bilfchoppen van Duytllandt, fouden ftaen
onder de Aertzbiflchoppen van Vranckrijck , ghelvck
onder die van Mentz, die van Alemanien en Beyeren:
aen die van Colen, die van Saxen, dat is, van Ooftpha-
len, Weftphalen, ende Angeren. Ten anderen,hy heeft
fyne Rycxdagen meeft in Vranckrij ck ghehouden. Ten
derden, hy heeft vele Synoden in Vranckrijck doen
vergaderen, en principalijck, in de laetftejaren van fyn
leven, de vyfvermaerfte, te weten,van Ments,Rheims,
Tours, Chaalons op de Saone, ende Arles. Ten vier¬
den , heeft hy een Vniverfiteyt, dat is, hooghe fchole
van de Vrye konften te Parys in Vranckryck ghefun-
deert; want die van Olenbrugh was veel kleynder. Ten
vyfden, de beroepinghen ende laetfte vonniflen van
rechtsfaken, in 't hofvan Aken in Vranckrijck. Ten le¬
iten, de vergaderingen van de Sangers, tot befturinghe
van het Antiphonal, te Soiflbns, ende te Metz in Vranc-
rijek. Tenfevenften, de munte van die tijdt gheeft
mede ghenoech te kennen, dat de eyghen ftoel oft re¬
fidentie van 't Keyferrijck geweeft is, Vranckrijck over
de Alpen. Die de Duytfche tael, van Karei gebruyekt,
tot befcherminghe van haer ghevoelen by brenghen,
moeten weten, dat de Franfchen vele jaren, voor en
naer de tydt van Karei, gheen ander tael als de Duyt¬
fche in haren ghemeynen omganck ghefproken heb¬
ben. Die lègghen dat het Refcript, dat is, de fchrifte-
lycke antwoorde, Van Paus Innocentius de 111, feydt:
Het Rijck der Romeynen is door den Apoftolycken
ftoel getranfporteert,in de perfoon vän Karei de Groo¬
te,van de Griecken op de Duytfchen; moeten gedenc-
ken dat de Duytfche Keyfers, de Franfche Keyfers ge-
volght zyn; ghelyck naer Conrad, de laetfte Keyfer
van de ftam van Karei de Groote,, ghevolght is Henri-
cus Auceps een Sax: ende dat daerom het Refcript van
Innocentius de 111 moet verftaen worden middelyck,
ende niet onmiddelyck,dat is te feggen,dat het Keyfer-
ryck van de Grieckfche eerft op de Franfchen,en daer¬
naer op de Duytfchen ghekomen is: en dat daerom
Paus Leo de IX te recht verklaert heeft, dat Otto de
foon van Henrick de eerfte,Coninck der Duytfchen is,
wiens vader den tytel van Keyfer gheweyghert hadde.
Otto Frifingenfis meynt dat het Coninckrijck van
Duytllandt, anders niet is als een deel van 't Coninck¬
rijck Vranckrijck.

Van de Münte dér oude Francoyfen.

NIemant en twyfelt dat de fteden van Vraricrijck,haer eyghen munte ghehadt hebben , eer Cse-
far daer quam. Naer fyn komfte hebbenfe met

de Roomfche wetten en Ipraecke oock de munte aen-
D d d 2 vaerdt,



HET RYCK VAN K.
vaerdt. De muntplaetfen waren te Lyons, Arles, ende
Trier, als blyckt in het boeck, ghenoemt Rijcxken-
nis , daermen leeft onder den tytel van de Befor-
gers der munte vanVranckrijck i de Beforger der mun-
te van Lyons; de Beforgher der munte van Arles j de
Beforgher der munte van Trier. Proeopius, in het
derde boeck van de oorlogen der Gothen, ghetuyght,
dat de Franfchen, naer datfe haer van 't Rooms Rijck
verloft hadden,niet alleen kopere ende filveren munte,
maer oock gouden gheflaghen hebben, met den naem
ende beeldt van hare Coninghen. Het felve hebben
oock de Burgundions en Gothen ghedaen, in de dee-
len van Vranckrijck, diefe bemachtight hadden, ghe-
lyck de oude penningen , diemen noch vindt, te ken¬
nen gheven. Niet te min het is waerfchynlyck, dat
door verloop des tydts, en de kennifle en vrientfchap
tuflchen de Coninghen van Vranckrijck en de Keyfers
van Conftantinopolen, de Francoyfchen oock tghelt
van 't Keyferrijck toeghelaten hebben. Maer nade-
mael Pipijn Coninck van Vranckrijck , en Karei de
Groote Roomfch Keyfer is geworden, heeft den Fran-
coyfen niet belet alleen de munte van haer Coninghen
te ghebruycken. Men bevindt nochtans dat de Her¬
toghen in haer landen oock onder haren eyghen naem
geit gheflaghen , ende fomtijdts oock de naem ende
beelden van eenighe heylighen daer op ghemunt heb¬
ben , als van Sint Dionys, S. Martin, S. Nazarius. Wy
hebben hier eenighe beeldeniffen vanhet oude Franfe
geit byghevoeght, daermen uyt fien kan, wat munt in
die tijdt en waerfe gheflaghen wiert,

KAREL DE GROOTE,
Wat de wetten en ordinantiën van de munt belanght*

defelve fynder vele van Karei de Groote, fyn vader Pi-
pijn, en fyn fone Lodowijck. In het achtfte capittel van
't derde boeck der Conincklycke ordinantiën, by een
vergadert door Anfegife Aertsbiflfchop van Sens, leeft-
men: Om de valfche munte, die in vele plaetfen,tegen
de gerechtigheyt ende ons verbodt, gheflagen worden,
willen wy, dat in geene andere plaetfe gemunt worde,als
in ons paleys,'t en ware wy anders ordoneerden: Wy la¬
ten nochtans toe, dat het geit welck nu gemunt is, voor
goet ghehouden worde , foo verre het ghewichtigh is,
en van goede alloye oft ftoffe. Daer is oock een edidt
oft bevel van de nieuwe en valfche munte,in 't y $ capit.
van 't vierde boeck, waermede fulcken ghelt verboden
wort. Ende, in 't 80 capittel van 't vierde boeck,wordt
gheboden, dat niemant goedt gelt weygheren foude.
In 't Capitulaer boeck van Karel de Caluwe, in t elffte
capittel, ftaet defe wet: Datmen op 't gelt van onfe
munte op d' eene fyde rontfom ftelle onfen naem, ende
in 't midden het kort begryp van onfen naem 5 op d an¬
dere fyde den naem van de ftadt, ende een kruys in t
midden, op defe manier.

In 't twaelffte capittel, ftaet defe wet: Volgende het
ghebruyck van onfe voorouderen, ordonneeren wy,
gelyckmen oock van haer gedaen vint, datmen in gee¬
ne andere plaetfe van ons gantfche rijck munte flaet,als
in ons paleys, te Qwentouic, en Rouaen^welcke munt
van Qwentouic behoordt tot het oudt ghebruyck,) te
Rheims, Sens,Paris, Orleans, Chalons op de Saone,Me¬
doc , en Narbonne. Waer uyt men befluyten kan ,dat
het meefte deel van de oude munte, diemen nu noch
vint, geflaghen is voor dit verbot van Karel de Caluwe,
oft dat het felve, ghelyck 't fomwylen ghebeurt, niet
fcherp onderhouden is.

Vande Tael der oude Franfchen.

DE oude fprake der Franfchen is niet gheweeft,gehjck fy nu is j want nu ter tydt luytfe als Itali-
aens, eertydts wafle louter Hoochduyts, dien,

niet alleen in Duytflandt,maer oock in Vranckrijck van
de Rhijn af tot de Loire toe, de Franfchen ghebruyckt
hebben , maer die van Guyenne fpraecken quaet Ro-
meyns. Het felve blyckt ten eerften uyt denoorfpronck
der Franfchen j want ghemerckt datfe uyt Duytflandt
ghekomen waren, is 't gheen wonder, datfe haer eygen
en moeders tael lpraken.De felfde tael gebruyckten de
Burgonions, Longobarden, ende de Saxen die in Enge-
Iandt woonden, die altemael uyt Duytflandt ghetroc-
ken waren. Ten tweeden,uyt het Euangelie van S. lan,
ghefchreven met Franfche rhymen, door bevel van
Waldo biflchop van Frifingen, welck over vele jaren
te Bafel ghedruckt is; want in de voorreden feydt de
Autheur, dat hy de Franfche tael fal ghebruycken:

Nu wil ich fcriben unferheil
JEuangelions deil,
So wir nu hiar bigunnon,
Jn Frankisga zungon.

Die maer weynigh duyts verftaet, hoort terftont dat
dit een Duytfche tael is:welck oock de tytel des boecx
te kennen gheeft, daer op ftaet: Het Euangelyboeck
in de Theodifca tael overghefet. Ten derden, toonen
91 felve de eyghen namen der Franfchen, welcke alle
oorfpronckelyck Duyts zyn 5 want daer is gheen tael,
die gheluckelycker de woorden by een voecht ,.oft de
byeengevoeghde ghebruyckt,om de faken haren naem

te ghe-
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te gheven. Thiet, Diet, oft Theut, beduyt by de oude Hlotarim , Hturones, Hbajocas, ende andere , welcke de
Duytfchen, Godt, welck de Nederlanders ghebruyc- gheleerde methet bydoen van een C verfachten , als
ken. Hier van komt het woordt Thiedricm, oft Theode- in Chlodovicm, chkdovaus, chlotarm* Chlotildis.
ricus, en de latijnfche terminatie oft uytganck wechge-
nomen, Tbietrijck, dat is, rijck door Godt. Soo beteeo- £)e Uyterlijcke ghedaente Van Karei
kent Dieterecht, veerdigh door Godt, Thietwwm,Theodo- A r

vinus, ende Goduinus, door Godt winnende. Diedo, oft "e Groote.
Gody,Goddelyck. ibeudobochuevtéIvan Godt fpreec- -p, Ginhardus befchr.jft de ghedaente van Karei dekende. Tbtetwaldw, Godswaldm, Godts kracht. Godegif- L, Groote aldus : Hy is fterck van bchaem gheweeft,
lus d,e Godt bemmt. Theudohnda,van Godt bemmt, ^ en yan hooghe ghefta!tenifre, fonder ncfdltans de

welck de naem is van een Comngmne der Longobar- ghemeyne groote te pafléren, want hy was léven van
den Die op aert uytgaen , betekenen de natuer fijne voeten langh: het opperfte deel van 't hooft was
oft ghenegentheyt, lulcke zyn, üern-oert, die den aert rondtj de coghen groot en liiel, de neus wat eroot, het
van een beer heeft :Got-aert,Goddclyeken; Gev-aert,b fchoon, het aenficht vroliick ende hoewel hyee-
milde j Adel-aert, edelen; Geit-aert, Geyten; Gyr-aert, nen korten en dicken hals hadde, en den buyck wat
Gyren,Gerardus. Eber-aert,beeren oft verekens aert; Eer- uytfteeckende , nochtans door de fraeye gheftaltenifle
aert,eerlij ckemByck-aert,rij cken,Richardus: Leewen-aert, van d> andere lidtmaten,miftondt hem dit niet: Hy had
leewen natuer,Leonardus -.Engel-aert,Engelfchen; Wolf- eenen vaften ganck, ende het heelé wefen vän fijn lic-
aert, wolven, Wolfar us; Weren-aert, twiftighen. CMan, haem was manlijck 5 fijn ftem helder, nochtans over-
beduydt een mans perfoon.^r-^,Hermannus,een eenkomende met het fatfoen van fyn lichaem. Hyaenvoerder des leghers, ende buyten twyfel IS dit de was aItijt hefont ? behalven dat hy vier jaren voor {■'
naem van Arminius g ïewee . Heym-man, beteeckent doodt dickmaels met de koortfe ghequelt was, ende
de Prince van fijn huys o t g e acit,Heimannus. ^^/- 0p't laetfte kreupel wiert aen den eenen voet. Hyha-
man,een edelman, welck de naem was van den achten- tc b de Medecins, ende oefrende fich alle daghe

twintighfte biflchop van Beauvais. Ui de-man, een man niel; de jacht, welck hem als aengheboren was; want-
die bemint is, welck de naem gheweeft is des dartigh- men g]lcen natie vint, die hier in by de Francoyfen te
ften biflehops van Beauvais. Hilde, beteeckent lierdej verghelycken is : Het felve feyt de Saxe Poeet, ende
en Hilde-brand, door liefde brandendej5r»^-tö/<?,die om Qtto Brifingenfis.
haer bruyn coleur bemint wordt 5 Lot-hilde, fuyver van
liefde; Grot-hilde,gtoot door liefde; Sieg-man,ttn Chrijf f)p Godtvrnchfialievdr van Kfirrl dp
man, want Zieg beteeckent Chrijgh. DeLongobaer- Cl^licyUL Van IvalCl GC
den hebben den naem van Baert en langh , duytfche Groote, ende fyn weldaden aen de kerek.
woorden, om datfe de baerden niet korten, foo Paulus
Diaconus ghetuyght,in 't negenfte capittel van 't eerfte E voornaemfte deucht van Karei de Groote , is
boeck. Ful-baert, die eenen dicken ofte vollen baert J I gheweeft de Godtvruchtigheydt, foo publij cke,
heeft; Idel-baert, die luttel baerts heeft: Hier van komt als particulier. Defe is met fo veel zegens ver-
Idelbertus ende Elbertus. Die in defe materie een cu- golden geweeft van de Goddelijcke goetheydt, datter
rieus liefhebber is, lefe de Regifters der biffchoppen, qualijckbyde Hiftorifchryvers een Coninck te vinden
en fal met vermaeck bevinden, dat met veranderinghe is, die foo vele groote faken begoft, ende gheluckelijck
der tyden ende Rijeken, den eenen naem in de plaetfe uytgevoert heeft. Ten eerften taften hy de Saracenen
van den anderen ghekomen is, ende dat de aldereef- aein, een ftrijtbaer natie, die een groot deel van Afia en
fte namen in de oude kereken, latynfche oft griexfche Africa ingenomen hadden: fijn vader ende grootvader
gheweeft zyn 5 daernaer Duytfche; ende ten laetften haddenfe uyt Vrancrijck ghedreven, maer hy jaeghde-
van fulcken tale,als nu gebruyekt wort. Men leeft in het fè tot aen de rivier Hebro. Ten tweeden, hy brocht tot
teftament van de H. Remigius, dat Coninck Hludovi- het Chriften gheloofde Heydenen van Duytflandt, te
cus, die wy Clodovseum heten, de twee hoeven die hy weten die van Saxen, Bemen, Meyflen,Laufnitz, Tran^
aen S. Remigius ghegheven heeft, als hy van hem ghe- filvanien, Moravien, Hungeren , Mecklenburgh, en
doopt wierde , ghenoemt heeft, welck meer andere. Hy gafoock aen de Denen , die om het
een Duyts woort is, ende een biffchops huys te fêgghen Chriften gheloofuyt haer landt ghebannen waren, een
is. Ten vierden, kan het felfde betoont worden uyt de groot deel van Vrieflandt. Ten derden, Hy verwon de
namen der maenden en winden, van Karei de Groote Longobarden, die nae het Keyferdom in het Weft
gevonden, die wy uyt Eginhardus in onfe kaerte geftelt trachten > en de kerckelijcke goederen overal namen,
hebben. Ten vyfden, uyt de woorden, die de oude Ten vierden, Hy dede verfcheyden ketteryen te nieti
Franfche fchryvers ghebruycken , oock alflè latijn wil- door veel Synoden, daer toe vergadert. Ten vyfden,
len fpreken: dierghelycke zyn fcara, in plaets van fre- Hy was de eerfte die de vrye konften en ftudien in
quentia hominum; Luidi, in plaets van populw 5 Wachtam Duytflandt bracht. Ten feften, Hy beveftighde alle
plaetfe van excubiü Bannm, in plaetfe van exilium: en de vryheden van fyne voorouders ghegheven aen de
dierghelycke. Ten feften, uyt de formulier van fwee- Roomfche kerek, ende gaf haer noch het Prinfdom
ren, die Karei de Caluwe, Coninck van Vranckrijck, van Ravenne, welck hy nochtans had moghen houden*
en foon van Lodowijck de Godtvruchtige ghebruyckt om dat hy 't met de fiveerde ghewonnen hadde. In dit
heeft,welck defe is: In Godes minna, inddurchtes Khrifiia- Prinfdom zyn begrepen, de fteden R avenna, Boulogne,
nos Folches, indunferbedhero gehaltnisß,fom thefemo dage Imola, Favenga, Forli, Cefenna, Bobio, Ferrara, Co-
frammordes ,fo mie Godt giwiz inde mahd furgib/t ,fo bald machio, Adria,met Pentapoli, en de fteden Rimini, Pe-
ich thifan minam bruodher Ludhmvig ,fofo man mit reblenfi- faro, Conque, Fano,Senegallia,Ancona, Oxima : Hier-
namBruodhere foal,inthinthazermig fofomaduo,indi mit om voerde- hy te recht ten tytel van foon ende be-
Ludherem in noth in cheino thingne gegango ,the minam fchermer der kercke Gods. Ten fevenften, Hy fliehte
willon imo che feadhen rverhen. Men leeft by Nithardus in veel bifdommen, als die van Halberftadt, in 't j aer 777,
't derde boeck der Gefchillen van de fönen van Lode- van Paderborn 779 , van Ofenbrugh 780 , van Munfter
wijck de Godvruchtige, van eenen anderen eedt,welck 809, van Minden 785-, van Bremen 788, van Veerden
fy van het Franfche volck begeerden. Vyt alles dit 789. Men feyt dat hy in fijn Cabinet hadde een buffet*
blijckt merckelijck, dat de eyghen en oude taleder daer het hcele AB vervolghens met goude letteren
Franfchen Duyts geweeft is, vol afpiratien, die met een opghefchreven was, ende by elcke letter teeckende hy
open mont moet ghefproocken worden: als Hludovicus, . de Abdyen en kloofters by hem ghefundeert, om dat

Vranckrijck. E e e hy
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liv die fiende, ghedachtigh foude worden noch andere Donaw wilde brengen, ende een wegh voor 't krijghfe
vellichten. Ten achtften,Hy heeft verfcheydenkerc- volck maeeken van de noord zee tot in delwartezee.
ken ghebout, onder andere, die vermaerde ende heer- Om de felfde oorfaeck had hy ten houwelijck ver-
lijekekereke tot Aken, ghewijdt ter eeren van de Ma- focht de Keyferinne Irene: maer Aerius Gouverneur
ghet Maria j ende die van S. Pieter te Arles. Tenne- van Conftantinopolen, belette foo grooten goet voor
genften, Hy heeft te weech ghebracht, datter veel Sy- Vrancrijck en gantfeh Wellen, en maeckte fijn broeder
noden ghehouden zyn. Ten thienden, Hy was de eer- Keyfer , lluytende de Keyferinne Irene in een klooftere
fle, die tot Parijs de Scholen van de vrye konllen en een wijfe vrouw, lbo Otto Frifingenfis ghetuyght, en
talen oprechte, die ten tyde van fyn voorfaten verval- die waerdigh was, dat het Keyferrijck van de heele we¬
len waren,ende tot dien eynde ontboot hy van alle kan- reit, door haer, aen de Fran§oyfen ghekomen hadde,
ten geleerde mannen, om de felve aen de jeucht te lee- Het welck de Griecken oock wel verftonden: daerom
ren. Tenelfllen, Hy was foo grooten liefhebber van feyden fy in die tijdt, van Karei ende Fran§oyfen:
de werelt-befchryvinghe , daer hy oock in gheftudeert Q&ywv (ptA(@v zxv\$, yetma, z%v\g. welck te fegghen
hadde , dat hy de land-caerten bewaerde, die hy in is: Hebt de Fran^oyfen voor vrienden, maer niet voor
filvere platen hadde doen fnyden: een van defe,daer de nabueren. Om al defe verdienften heeft Paus Pafcha-
iladt van Conftantinopolen op ghefneden was, maeck- fius Karei de Groote gecanonifeert, dat is , in 't Regi-
te hy by teftament aen de kerek van S. Pieter te Ro- fter der Heylighen gheftelt. Sijn graft-fchrift Iuydt al-
me : een ander , daer Romen op ftondt, aen de kerek dus : Onder defenfarek ruß het lichaem van Karei de Groote,
van Ravenne: hy gaf oock een aen fyn foon Louys, een Catholjck Keyfer, die grooteljcx het Coninckrjck Vranck-
daer alle de deelen des wereldts op befchreven waren, rijck vermeerdert heeft, ende naer dat hy51 47 jaren ghelucke-
Ten twaelfften, Hy maeckte by teftament aen de Me- Ijck gheregeert hadt ,ßorf in 't jaer onfes Heeren 814 , den
trapolitane kereken, de twee derdendeelen van alle fyn 2 Januarius, in de 7 Indittie, oudt 70 jamt,
meublen. Ten derthienften , dede hy met hem begra¬
ven de Euangelyboecken, die hy felfs neerftelijck ver- Naer fijn doodt verfpreyde hem de naem van de
betert hadde,ende teghens de Griecxfche en Syriafche Frangoyfen foo grootelij cx door de gantfche wereldt,
exemplaren overfien , diemen nu ter tij t noch tot Aken datmen in Alien en Afriken meynden, datter gheen an-
liet. Ten veerthienften,Hy arbeyde om deftadtvan dere Chriftenen waren, als de Fran^oyfen. Die van
Conftantinopolen te brenghen tot ghehoorfaemheydt Alien noemden al de Keylèrs van 't Wellen, Franfche
van 't Roomfche Rijck, daer 't van rechts wegen aen- Keyfers. De Abilïinen hieten al de Chriftenen, Alfran-
hoorde , welck hy ghedaen foude hebben , had hy lan- ges, en de Tureken noemdenfe altemael Frangoyfen,
ghergheleeft. Daerom had hy die groote graften, die- die de Roomfche, Griecxfche , en andere Chriften
men noch liet, doen maecken tulïchen de rivieren Ar- kereken volghden.
dant ende Almont, met de welcke hy den Rhijn in den
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Naer de befchryvinghe van Strabo, en

andere oude Schrijvers.

Talen,

Naem
Gallia.
Celten.

Celto-
oallacia.

Deehngh.

Comata.

Braccata.

Celten.

Gallta
Narbonen-
fis.

Andere
deelinoh.

o

Belgen.

Iegheheele ftreeck , die van de
Ocean, de Middellandtfche zee,
de Alpen , Pyreneen, ende Rhijn
belloten wordt, is van de oude
Schrijvers Gallia oft Gallacia ghe-
noemt,en de inwoonders Celten,
en van Ptolomseus Celtogallacia.
Wy weten wel dat eertijdts de

naem der Celten verder ftreckte , ende dat de naem
Gallia overde Alpen quam tot aen de rivier Rubicon,
om dat dit deel van Italien van haer befeten wierde.
Maer füllen hier alleen befchryven het eygen Galliam,
dat wy hier boven ghefeydt hebben bepaelt te fijn met
de zee, Rhijn, ende berghen. Dit is van de oude Schry-
vers,Gheen-fyds-Alpifche geheeten; ghelijck het ande¬
re Dees-fyds-Alpifche. Mela ende Plinius hebben het
felfde in tween gedeelt,te weten, in 't noorder ende in 't
zuyder deehPlinius ende Solinus fcheydenfe met de ber¬
ghen Gebenna, oft Cevennes,en S. Claude oft Tura. Mela
met de bergh Gebenna en de riviere Rhofne , ghelijck
Eutropius,ende Suetonius oock doen. Het noorderdeel
heetenfe Comata , dat is, het Ghehaerde, het zuyder-
deel Braccata, dat is, het Broeckdragend. Comata wordt
van Casfar in drien ghedeelt,waer van het een de Belgen
bewoonen, het andere die van Aquitanien , het derde
de Celten,die van ons (feyt Catfar) Galli ghenoemt wor¬
den. De Galli oft Celten worden van Aquitanien door
de riviere Garumna oft Garonne , en van de Belgen
door de Matrona oft Marne , en de Sequana oft Seine
ghefcheyden. Behalven defe befchryvinghe van Casfar
ifler noch Gallia Narbonenfis, welcke Plinius ende Mela
befonder befchryven, ende Csefar onder Provence be¬
grijpt. Ptolomasus nochtans in fijne befchryvinghe van
Gallia, ende Ammianus , ftelt Narbonne oock in Gallia
oft Vranckrijck 5 ende deelt heel Galliam in vieren , te
weten, in Aquitanien, Lionnoyfe, de Belgen, ende Nar¬
bonne. Maer defe deelinghe wordt niet op een manier
van de Schryvers bepaelt : want Csefar ftelt de Helve-
tios, oft Switfers, onder de Gallos oft Celten , Plinius en-
de Ptolomseus onder de Belgen. Csefar ftelt de Belgen
van de Rhijn tot den Marne, Plinius van de Schelde tot
de Seine. Csefar ende Mela fegghen dat de Marne, de
Celten van de Aquitanen fcheyt, Strabo Ligeris, dat is,
de Loir, naer de ordinancie van Keyfer Auguftus •, met
wien Ptolomseus over een komt. De felve Strabo leyt,
fonder eenighe Autheuren, dat de Belgen woonen tuf*
fchen den Rhijn en Ocean, waer onder hy oock de Ve-
netos oft die van Vannes rekent, de laetfte volckeren na
de Wefterfche Ocean. Maer 't is te vreefen dat de text
van Strabo hier bedorven is, en dat men in plaetfe van
Belga, Celta moet lefen, ghemerekt dat alle de Hifto-
rien en Werelt-befchryvers defe Venetos onder de Cel¬
ten oft Lionnoyfen Hellen. De volghende fchryvers
hebben gantfeh Vranckrijck in veelderley deelen ghe¬
fcheyden : ghelijck men fien kan uyt Sexto Rufo, Am-
miano, 't boeck der kennifïen van de Provinciën, ende
hettradlaetkenvan de digniteyten, die feventhien dee¬
len Hellen ende noemen, die wy hier oock in onfe Caer-
te fetten. Ten laetften , naer de tijden van Karei de
Groote, is 51 maer in tween gedeelt, te weten: in Auflra-
fiam, dat is, Ooft-Vranckrijck, en Neufirafiam, Veßra-
fiam, oft om wel te Ipreecken Wefirafiani, dat is, Well-
Vranckrijck. Suetonius, in't leven van Iulius Casfar,
fchrijft, dat Vranckrijck in zijnen omloop begrijpt

Vranckrijck,

320000 treden. Claudianus noeiiit Vranckrijck ghe- Lands
luckich van gheleghentheydt. Csefar in 't derde boeck aert,
van de borgherlijcke oorlogen heet het gefont. Seneca
in 't derde boec der natuerlijcke faken feyt, dat het vol
rivieren ende beecldkens is: Solinus, dat het fommighe
roockende fonteynen heeft.Strabo,dat het heel met ri¬
vieren bewatert wort, en de plaetfen daerfe doorloopen
meeft velden fijn,oft lage aerde heuvelen,'t felfde ghe-
tuygt Sidonius. Strabo voechter by dat het veel korens, Vrucht-
geerft,eeckelen,ende alderley vee voortbrenght^datter baerheyt,
niet onvruchtbaer is, behalven daer de boifchen en mo-
ralfchen fijn. Trebellius feyt, dat het overvloedich van
koren is: 't felfde feyt Cicero in fijn oratie voor Marcus foren,
Fontejus; daer hy fchrijft dat de Romeynen een groote
menichte koren van hier voeren. Men leeft oock by C^-
far in 't derde boeck der Franfche oorloghen, ende het
neghenendertighfte boeck van Dio, dat de Romeynen
Gelanten ghefonden hebben om koren te eyfehen van
die van Vannes, volckeren van kleyn Britanjen. Plinius
getuygt dat 't lichfte koren is, dat te Roomen gebracht
wort. De felve feyt dat die van Aquitanien boeckweyt
ghebruyeken. Solinus fchrijft dat Vranckrijck gheiuc-
kich is van vette aerde, bequaem tot alle vruchten, be¬
plant met wijngaerden en boomen,voortbrenghende al
't ghene tot des menfehen onderhout van noode is.
Pomponius Mela fchrijft aldus : Vranckrijck draecht
meeft koren, en voeragie voor de beeilen, is luftich van
weghen de groote boifchen, en heeft weynich fchade-
lijck ghedierte.Keyfer Iulianus,die felfs Vranckrijck be¬
llen heeft, fchrijft daer van aldus: De winter is daer leer Koude.
facht, om de warmte, lbo fy fegghen,van de Ocean by
avontuer komt van daer eenighe fubtile warme lucht:
ende het fchijnt dat 't zee-water warmer is, als 't foet.
Het ly dan om defe oorfaecke,het fy om een ander my
onbekent, de winter, ghelijck ick fegghe, is voor de
inwoonders van dat landt fachter: daerenboven wallen
hier goede wijnen, fommighe queecken daer oock vy-
ghen op,door fekere konfte,en decken die in de winter
met tarw-ftroo , kleederen, ende dierghelijcke, die de
boomen teghen de onheylen des luchts befchermen.
Nochtans om dat Vranckrijck in 't noorden leydt, naer
de ghetuyghenifle van Csefar in 't eerfte boeck der
Franfche oorloghen, is 't waerfchijnelijck dat de koude
het rijpen der vruchten wat verfpaet: waer van te ver^
ftaen is dat Varro Ichrijft in fijn eerfte boeck vande
landt-neeringe: in Gallia over geenfydts de Alpen, feyt
hy, aen den Rhijn fijn fommige landen, daer noch wijn,
noch olyven,noch appelen fouden wallen,'ten ware dat
de ackers ghemeft wierden met uytghegraven crydti
Defe wordt van Plinio Marga ghenoemt. Claudianus
feydt mede datfe fel door Ineen is: ende Lucianus ver-
maent oock van 't Franfche ys. Hier van komt het
Ipreeckwoort dat men by Petronius vint, kouder als de
Franfche fneeu. Diodorus Siculus fchryft,dat de koude
daer fo groot is, datter heele leghers met waghens over
de toeghevrolèn rivieren können gaen, en dat 't heel
landt bedeckt wort met fneeu in plaetfe van water. Het
fchijnt dat Ariftoteles hierom ghefchreven heeft in fijn
boeck der wonderen , dat dit landt gheen efels voort-
brenght. Seneca in 't derde boeck der natuerlijcke fa- winden:
ken, noemt Vranckrijck windich. Vranckrijck (feyt hy)
wordt van de windt Circius ghequelt,dielè nochtans be-
dancken, als hy haer huyfen doet fchudden , om datle
meenen dat hy haer lucht ghefont maeckt. Dit foude
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wel een Fabel gelijcken, 't en ware Seneca terftont daer
by voeghde, dat de Keyfer Auguftns, als hy in Vranck¬
rijck was, defen windt een kerck belooft ende ghebout
heeft. Gellius fchrijft oock van defe windt in 't twee-en-
twintighfte capittel, in fijn tweede boeck. Defe is, die
men den noordë windt heet. Dit is de oorfake dat Cice¬
ro roept:Wat ifïer harder als die plaetfen? Wat iffer rou-
wer als die fteden ? En wat kander verder ghevonden
worden als de Ocean? Defe koude des luchts,en natuer
des aertrijcx hebben nochtans niet belet,dat de inwoon-
ders van Vranckrij ck,van de Romeynen,foo Macrobius
ghetuyght, ofte van die van Marfilien, ghelijck Trogus

Wijnen» meent,wijngaert ende olijf-boomen hebben leeren plan¬
ten. Plinius fchrijft dat Helicon een Switfer ende tim¬
mer-man , alder-eerft uyt Italien in Vranckrijck ghe-
bracht heeft drooghe vyghen, druyven, olie, ende wijn.
Naderhandt is Vranckrijck fo vruchtbaer van wijn ghe-
weeft, dat Columella bynae klaeght, dat de Italianen
hier provifie van wijn quamen doen. De ftadt Vienne in
Daulfiné fondt wijn,diefe gepeckten noemden,naer Ro¬
men, die daer wel begheert ende gheacht was, ghelyck
Plutarchus verhaelt in fijn vyfde boeck van detafel-
difcourfen.Daerom weet ick niet wat Vopifcus en Eufe-
bius willen fegghen,allïe fchryven dat de Keyfer Probus
de Franfen toegelaten heeft wij ngaerden te hebbe.Men
mocht menen dat voor de tyt van defe Keyfer in Vranc-
ryck gheen wijngaert geweeft hadde, als in Provence en
Langedoc , en Plinius maeót mentie van de wyngaerden
van Berry,en van Auvergne. De Keyfer Iulianus fchryft
dat in fijnen tyt eenen fchoonen wyngaert ontrent Parijs
was: ende Ifidorus prijft de wijngaerden van Berry.

Gont en Strabo ghetuyght oock dat in Vranckryck goude en
filver wij- filvere mijnen fyn, waer van de befte in 't gheberghte
nen. van Gebenne oft Cevennes ghevonden worden 5 ende

datter oock voorname van gout fyn in Gafconien on¬
trentTarbe, ende in Perigord en Berry van yfer. Athe-
naeus fchryft datter in fommighe plaetfen van Vranck¬
ryck gout ghevonden wordt, en Aufoniiis feytdat de ri¬
vier Dordonne in Aquitanien gout voortbrenght. Dio-
dorus fchryftin fyn vyfde boeck, dat in Vranckryck
veel rivieren fyn die gout draghen. Hierom feyt Proco-
pius, dat de Franfen ghelt flaen van gout uyr haer ghe-
boortenlandt ghenomen, niet met het beeldt van de
Roomfche Keyfers,als andere doen,maer haer eyghen.
Caffiodorus in fijn fevende boeck, n. 3 2, maeckt mentie
van het Frans ghelt,en feyt,dat de Francoyfen de eerfte
fijn, die de metalen tot ghelt ghebruyckt hebben, fon¬
der nochtans de lèlve te teeekenen. Hierom is 't waer-

fchijnlyck dat Vranckryck van Manilius ryck genoemt
wordt; van Dio, bloeyende van goederen ;en in de ora-
clen der Sybillen, machtich van gout. Ende hoewel
Diodorus fchryft dat hier gheen filver is, nochtans ver¬
haelt Athenaeus, datter ghefmolten filver in de Pyrene-
fche berghen ghevonden is, als by gheval een bofch in
brant was gheraeckt. Strabo ghetuyght oock datter fil¬
vere mynen in 't landt van Rovergne en Gevauldan fijn.

Koper, &c. C^far fchrijft oock datter in veel plaetfen kopere mij¬
nen ghevonden worden. Plinius feyt dat men in Vranck¬
ryck Amethyften vindt,ende ontrent de eylanden Sthe-
chades,die men nu de eylanden van Eres noemt,liggen¬
de in Provence,corael. In fekere rivier van Vranckryck
wort Amber gevifcht, naer 't fegghen van Dio Prufieus.
Plinius en Vitruvius fchryven dat hier purpur waft,om de
kleederen te verwen;Galenus het kruyt Nardus om den
driakel te maecken. Plinius fchryft dat op 't ghebercht
lura en Vogefus, fchoone Abeel-boomen wallen, waer
van de inwoonders teer maecken. De felve feydt, dat
hier veel vlas en hennip waft , daer men defeylen van
maeckt, hoewel Ctefar fchrijft dat die van Vannes, nu
Bretons genoemt, vellen in plaets van fèylen gebruyek-
ten. Paterculus fèydt dat het ghereetfehap van fekere
triumph uyt citroen-hout alhier ghemaeckt was, foo
datter oock citroen-boomen wallen, Hier is oock me-
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nichte van de venijnighe Ypen-boomen, fo Caffar ghe¬
tuyght. Defe is in de contreye van Narbone, naer het Venijnen.
fchryvenvan Diofcorides,foo fchadelijck,dat die onder
fijn fchaduwe flapen oft fitten befchadicht worden en
dickmaels fterven. Plinius feyt mede,dat men bevonden
heeft, dat de wijnen ghedaen in reys-vaten ghemaeckt
van dit hout dootelijck waren. Caefar verhaelt oock dat
Cativulcus Coninck der Eburonen ofte Luyckenaers
fich met de Ypen-boom ghedoot heeft. Ariftoteles in
fyn Wonderen feydt dat de Francoyfen een feker foort
van fenijn hebben, datfe Toxicon noemen, waer van wy
hier na füllen fpreken.

Nu füllen wy wat van 't Franfche ghedierte fegghen. Ghedierte.
Trebellius in 't leven van Keyler Claudius prijft groote¬
lij cx de merrien van Vranckrijck. De Poëten Ovidius,
Oppianus,Horatius,PolluxGrammaticus,en de Orateur
Euphrada loven de verfcheyden foorten van de Fran¬
fche honden. Plinius fchrij ft dat hy ghefien heeft in 't
Amphitheater van Pompejus een wolfghelijck een hert,
die uyt Vranckrijck ghekomen was. Strabo fchrijft dat
de verekens aldaar groot fyn, fterek, fnel in 't loopen,
ende ghevaerlijck als de wolven, voor die niet ghewent
is daer mede om te gaen. Hierom pryft Athenaeus datfe
goede hammen hebben,in fulcken menichte, fo Strabo
fchryft, datfe niet alleen die vanRoomen, maerheel
Italien beforghen. Varro, in 't traétaet van de latijnfche
tale,feyt,datter groote hafen fijn, maeckt oock mentie
van de Franfche wolle , die Strabo fchryft hart te zyn.
Plinius feyt datter een voghel als een fwaen is, Onocro-
talus gheheeten,aen den Oceaen ontrent het noorden
en datmen daer falmen in de rivieren vanght; dat men
oock in de Oceaen een wonder ghedierte liet, Phyfeter
genoemt,welck fich oprecht als een colom,en is hooger
als de feylen van de fchepen , ende menichte van water
fpout;datter oock Nereides lijn,oliphanten,en zee-bee-
ren. Stobams verhaelt uyt Califthenes dat in de rivier
Saoneeen fekeren grootenvifch gevangen wort, die de
inwoonders Clupea noemen, ende nu Alofe,die wit is in
't wallen van de maen,ende fwart in 't afgaen, de welcke
heel groot wordende van fyn eyghen graten ghedoodt
wordt. In 't hooft van defe vifch is een fteenken, groot
als een corltjen fout,oft, foo Plutarchus fey t, wieroock,
welck eenuytnemende kracht heeft teghen de vierde-
daechfche coortlè, als men het lèlve op de llincke fy-
de leydt, in 't afgaen van de maen. Anaftafius en Glycas
noemen defen vifch Clopea , Plutarchus Scolopidon.
Maer wie loude ghelooven datter luieken menichte
van vorlïen is, datfe als met een leger een fekeren ftadt
gheplaecht hebben. Plinius nochtans ghetuyght fulex
uyt Varro; Trogus in fijn vyfthiende boeckmaeckt een
vorlfen legher noch veel grooter, ende fchryft dat het
ghekomen is by de ftadt Abdera,oft Clazomene.

Laet ons komen tot andere wonderen van Vranck- Andere
ryck. Pompejus Mela feydt datter vilïchen zyn,die men wonderen,
uyt de aerde graeft. In Narbonne (fchrijft hy) is een m ^er °f
fonteyn,wiens water fouter is, als dat van de zee. Daer den jc
neffens is een velt met kleyn groen riet, welck boven wn&°'
het water fchijnt te hanghen; ghelijckmen kanmerc-
ken in 't middelfte deel van 't felve, welck van 't ander
ghefcheyden drijft als een eylandt, ende laet hem trec¬
ken en ftooten,fo men begheert. Men liet oock uyt de
kuylen,die onder de aerde fyn,datter de zee over loopt.
Hier van komt, dat de Grieckfche, ende de onfe ghe-
fchreven hebben , dat men in dit landt de vilïchen uyt
de aerde graeft, die als zy uyt de zee tot hier toe geko¬
men zijn,door defe kuylen gevanghen lijnde, ghedoodt
worden.Het fchijnt dat Strabo ende Athenasus hier van
mentie maken. Want Strabo feydt in fijn vierde boeck,
datter een lac is ontrent de rivier Rufcio , nu Tet ghe-
noemt,ende een weynich van de zee,een meer vol fout-
pannen,daer men een vifch uyt graeft, die de latijnfche
Mugilheeten, en de Franfoyfen Mulet : Is 'tdatghy
(feydt hy) twee oft drie voeten in de aerde graeft,ende

een
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een gaffel in't water fteeckt, ghy fult defen grooten
Vifch vangen,die in 't llijck ghevoet wordt, ghelyck de
palinck. Athenasus in fijn achtfte boeck fchryft uyt het
vierendertighfte van Polybius aldus: van de Pyrenefche
berghen tot Narbone is een vlackte, daer de rivieren
Ebero ende Tet doorloopen,in welcke vlackte vilïchen
uytgegraven worden:de aerde van defe vlackte is licht,
ende met veel groente bekleet: ende ghemercktfy tuf-
fchen de twee en drie cubiten diep fandich is, loopt het
water daer lichtelijck door , ende met het water de vifi-
fchen,die wortelen van de kruyden komen eten, daerle
begheerich naer zyn, fo dat onder defe aerde menichte
van vifch is, diemen, met luttel gravens, haeft kan van-
ghen. Dalechampius, die op Athenasum ghefchreven
heeft, feydt, dat defe manier van vilïchen hedenfdaeghs
daer noch ghebruyckt wort. Het fchijnt dat Ariftoteles
hier van oock Ipreeckt in fijne Wonderen, daer hy ver¬
haelt, dat by de grenfen van Marfilien * ontrent Genua*
een lac is,welck als 't overloopt,een ontallycke menich¬
te vilïchen gheeft. Plinius, in 't feventhiende capittel
van fijn neghende boeck, feyt, dat in 't felve landt Nar¬
bone, een fekere foorte van vifch is,van welcke, fo men
ten tijde als de vilïchen paren,een manneken neemt,en-
de met een langhe lijn in de zee worpt, ende foetjens
naer lieh treckt, alle de wijfkens fullen volghen tot op
den oever,en defghelycx fullen de mannekens het wijf-
ken volghen. De felve Plinius ghetuyght dat in defe
Provincie een fonteyn is,ghenoemt Orge,waer in feker
kruyt waft, fo leer van de olïèn begeert, datlè het heele
hooft daer in fteecken om 't felve te foecken en te eten.
Ende in 't tweede capittel van fijn dertighfte boec, feyt

'

hy, datter te Tungren, een ftadt van Vrancrijck, fekere
fonteyn is, die veie kieyne bobbelen maeckt , en den
finaeck van yfer heeft, welck men niet ghewaer wordt
dan naer dat men daer van gedroncken heeft. Dele luy-
vert het lichaem,verdryft de derden-daeghfche koorts,
ende breeckt den fteen. Het felve water by 't vier ver¬
warmt wort dick, en ten laetften roodt. By Grenoble in
Daulfiné is een fonteyn, daer S. Auguftijn afvermaent
in zyn boecken van de Stadt Godts, van de felfde na¬
tuer met die van Epirus, want fy ontfteeckt de uytghe-
dane toortfen, en zy doet de brandende uyt. By den
oever van de zee (fo Artemidorus fchrijft) is een lac,dat
men 't meer van de twee ravens noemt, daer twee rä¬
vens haer vertoonen, wiens rechte vleughel wit is , ende
dat, die eenigh ghefchil hebben, aldaer komen om 't
felve te fcheyden, legghende op een hooghe tafel elck
een koeck,de koeck van die onghelijck heeft, wort van
de ravens gegeten, en van die gelijck heeft,willenfe niet
aenraecken. Maer dit,feyt Strabo,ghelijck 't wel een fa¬
bel Ariftoteles fchryft oock in zyn wonderen,datter ee¬
nen wegli was, Heraclea ghenoemt, die van Italien naer
Vranckryck en Celtiberien ftreckte; op wekken wegh
de inwoonders forghe droeghen, dat de griecken, oft
den inlandtfchen reyfenden man gheen ongheluck oft
fchade foude overkomen , om datfe gheftraft wierden,
en de fchade moeiten vergoeden * in wiens palen de feb
ve ghefchiet was.

'eenen Vitruvius fchryft datter te Marfilien een fteen ghe-
backen wordt, die op't water Iwemt. Nu lullen wy wat
van het fteenen velt verhalen. Dit wordt by alle fchry-
vers gheftelt tulïchen Marfilien endè den mondt van de
Rhofne. Plinius feyt, dat 't een memorie is van Hercules
ftryt, welcke als op defe plaetfe teghen Albion en Ber-
gion , fonen van Neptunus, vocht, ende alle fijn pylen
verfchoten hadde, Iupiter aengeroepenheeft* ende van
hem met eenen fteenen reghen gheholpen is. Men fou¬
de meenen dat 't hier fteenen ghereghent heeft, fo veel
ligghender over al.Mela,Solinus, Hyginus,en Martianus
verhalen de felfde fabel. De opinie van Strabo is waer-
fchijnlyck , die dit veldt uyt Xilander aldus befchrijft:
daer is een ront veldt, ontrent 100 ftadien van de zee,
wiens diameter oock foo groot is. Dit wort het fteenen

Vranckrijck.
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veldt geheeten,om dat het vol fteenen is, Waer van elck
een menfehen hant kan vullen, onder welcke ghenoech
gras waft voor de beeften; in 't midden fijn fout-pan-
nen,en fout water. Al het landt dat boven dit velt leydt
is de windt onder-worpen, principael den noorden, die
met fulcken ghewelt op dit veldt ftormt,dat hy de ftee¬
nen omworpt, de menfehen van de waghens, ende haer
van wapenen en kleederen berooft. Pofidonius meent
dat 't een lac geweeft is,welck door te veel beroerte des
waters uytghedroocht ende in veel fteenen verdeelt is.
Ariftoteles feydt fulex door aertbevinghe ghefchiet te
zyn, ende noemt dit het Phlegreen veldt. Diodorus, in
fijn vyfde boeck * belchryft het felfde veldt (hoewel hy
het niet noemt) met den fchadelycken windt.

Het bofch Ardenne is hier oock in Gailia Belgica, Arden-
daer Tacitus van fpreeckt in fijn vyfde boeck der Iaer- nerbofch.
lijexfehe ghefchiedenilïen, heten waer datter meer fijn
van de felfde naem, welck qualyck te gelooven is, want
in alle de oude hiftorien wordter maer van een alleen
ghefproken, dat fich wydt en breet uytftreckte, ende in
veel boffchen verfpreyt is met den felven naem. Csefar
foydt dat het 't grootfte van heel Vrancryck is:want het
ftreckte van den Rhijn door 't midden van 't landt van
Trier,tot de grenfen van Rheims, ende liep tot aen den
t' famen-loop van de Schelde en Mafe,fo dat 't meer als
yooooo treden langh was, welck fijn ontrent 4000 fta¬
dien , naer de reeckeninge van Strabo, maer uyt gheen
gheloofwaerdighe fchryvers, foo hy meent, is 't dat de
plaetfe onvervalft is j welck Cafaubonus qualijck ghe-
looft in de gheleerde uytlegghinghe, die hy op defen
Autheur ghefchreven heeft. Het is oock de waerheydt
niet ghelyck, dat Csefar, die 't felve ghefien heeft, de
groote van 't bofch niet foude gheweten hebben. Naer
dit bofch heeft Diana den naem Arduenna, ghelijck
een oude marmer fteen te kennen gheeft, daer van wy
hier naer wat breeder lullen fpreken.

Paufanias fchryft dat Vranckryck vol volex is, Li- Menich*
vius noemt het vruchtbaer van menfehen. Polybius ge-te van in-
tuyght dat Csefar 400 Franfche volckeren verwonnen woondsrem
heeft. Iornandes,Hirtius,en Ammianus fegghen, dat de
Francoyfen hoogher lijn als andere menfehen, en datlè
wonder groote lichamen hebben. Caffar fchrijft, dat de
Francoyfen,om haer groote lichamen, de kleynicheydt
der Romeynen verfinaden. Strabo fchrij ft, datlè langh*
wit,en facht van vleefch fijn.Petronius fpreeckt van de¬
fe witticheyt,als hy aen Gyrtonem, fchrijft aldus:

ïncretafacies, utfuos Gailia civespitet.

Omdatlèdoorkonftdenatuerlijcke witticheyt van
defe fouden ghelijcken, niet, fo fommighe meenen,dat
de Francoylen ghewoon waren haer aenfichten met
krijt te blancketten, (welck by gheen fchrijvers ghele-
fen wort) welck niet noodich was, ghemerekt de natuer
haer defe witticheyt van felfs gunde. Daerom feydt de
Poet datfe halfen ghelyck melck hebben. Strabo en
Clemens Alexandrinus fegghen, datfe langh hayr dra¬
ghen, daer de naem Gailia Comata van komt,dat is te feg¬
ghen,Gehairt Vranckryck. Agathias fchrijft dat de Co-
ninghen van Vranckrijck haer iioyt lieten fcheeren „
maer datfe van joncx afhet hayr lieten walïèn , welck
haer achter cierlijckop defchouders hing, ende het
voorfte fcheyden fy van een * latende het felve over de
ooren hanghen, niet over het voorhooft. Livius feydt,
datfe langh en blondt hayr hadden. Diodorus fchrij ft*
datfe van nature roodt hayr hebben, welck fy nochtans
met konfterolfer maeckten*want fy het felve geftadigh
met kale wielïen,ende van voor naer achter op 't hooft
trocken, om dat het haer 't aenficht niet decken loude*
maer datfe de Pans en Satyrs, welc Bofch-goden waren,
fouden ghelijcken: fy maken 't hayr oock dicht, dat het
manen van paerden fchijnen. Milïchien dat Claudianus
daerom feytfiallia crineferox.dat is,de Franfman wreedt
door 't hayr.Plinius feyt dat de Frangoyfen eë foort vari
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leep ghevonden hebben, ghemaeckt van fmeer en al¬
fchen, om het hayr roodt te maecken; foo dat Claudia-
nus van haer fchrijft, datfe een gheel hooft, ende Vir-
gilius datfe gouden hayr hebben. Hier toe dient
oock dat Tertullianus feydt in het traétaet der vrou¬
wen kleedinghe, daer hy fchrijft dat fommighe het
hayr met faffraen veranderen. Ammianus heetfe bequa-
melijck wit ende roodt, wit naer de huyt, roodt naer 't
hayr.Livius fchrijft datfe altemael langhe baerden dra¬
gé:Diodorus inaeckt een onderfcheydt met defe woor¬
den van Caftalio.-fommige fcheeren den baerdt, andere
laten hem een luttel wallen. De Edelen fcheeren de
wangen, en laten den baerdt walfen om de lichamen te
decken, &c. Strabo fchrijft datfe forge dragen om niet
te dick oft te vet te wordenden dat de jongmans geftraft
wierden , die de mate van haren gordel niet behielden.

Aerdt. Nu füllen wy wat van haer natuer ende aerdt Ipreken,
welcke niemandt van de oude fchrijvers beter ghekent
en befchreven heeft , als Casfar, die in de boecken der
Franfche oorloghen aldus fchrijft: De Frangoyfen lijn
vaerdich ende haeftich in haer raedtllagen ende relölu-
tien, waer uyt komt datfe dickmaels haer voornemen
veranderen, ende altijdt wat nieus foecken. Sy hebben
voor manier,datfe den reyfenden man, oock teghen lij¬
nen danck,ophouden,ende van een yeghelijck vraghen
watfe vernomen oft ghehoort hebben: en het ghemeyn
volck befet in de fteden rontom de koopmans, en dwin-
ghenfe te fegghen van wat landt datfe komen , en watlè
daer verftaenhebben: ende dickmaels door lilleken uyt-
ftroyen en tijdinghen beweeght , gaenfe te rade van
wichtighe faken,waer van fy terftont berou hebben, ge-
merekt ly den onfeeckeren roep te veel ghehoors ghe-
ven, ende die haer fulex fegghen, meeftendeel wat ver¬
lieren,dat ly gheern hooren. Polybius,Orolius,TrebeI-
lius , en Vopifcus, fegghen by nae het felffte. Strabo
fchrijft een faeck die te bemereken is, diefe in haer
raedtflaghen gebruyeken: is 't dat yemant een ander die
lijn opinie feyt met woorden oft anders moeyelijck is,
terftont komt een dienaer van dejuftitie met een bloot
mes in de handt, ende gebiedt hem met dreygementen
te fwijghen,tot twee ende driemael toe, is 't dat hy daer
op niet paft, fnyt hem de dienaer foo grooten ftuck van
den pant-rock af, dat de refte onbequaem is om te dra-
ghen. Diodorus en Strabo fegghen datfe fcherplinnigh
lijn ende bequaem om te leeren. Polybius fchrijft ter
contrarien, datfe haer noch tot de gheleertheydt noch
eenighe konften begheven. Hirtius is haer gunftigher:
het lijn menfehen (feyt hy) die rondt uyt handelen,niet
bedrieghelijck,gewent niet met bedroch,maer kloeck-
heyt en voor de vuyft te vechten. Strabo noemtfe een-
voudigh en openhertigh. MilTchien dat hyfe op een an¬
dere plaetfe daerom Hecht heet. Servius, traech van
verftant,Firmicus,fotJulianus,bot en boers. Florus hier
tegens, fchrijft, datfe met bedrogh omgaen. Het welck
fo 't warachtich is,hebben fy waerfchijnlijck naderhant
van de Romeynen fulex gheleert, die, nae 't fchnj ven
van Trogus, Servilium in Afriken gefonden hadden,om
dathy Annibal heymelijck door lijn benijders foude
doen ombrenghen. Maerhet is onwaerachtich. Men
moet meer den Keyfer Iulianus hier in ghelooven , die
langh met haer omghegaen, alles doorlien, ende naer
alle oude fchrijvers haer defen lofgheeft,datfe niet we¬
ten na den mondt te Ipreecken, maer datfe recht uyt en
vrymoedigh met yeghelijck handelen, ende datfe den
houwelijcken ftaet beminnen, alleen om kinderen te
krijghen, en den wijn, om te drincken fo veel de natuer
noodich is,ende niet meer. iElianus feyt,datfe onder al¬
le natiën de ghereetfte lijn om haer in 'tperijckel te
ftellen. Florus, Cicero,ende Eumenius noemenfe wreet

en barbarifch. Lucanus, Trogus, Hegelippus, wildt en
bloetgierich : Vopifcus,de ongherufte van alle volcken:
Livius en Polybius, gemackelijck,welluftich, en ontrou,
geneycht tot bralfen en dronckenfchap.De felve Livius
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noemtfe geneyght tot gramfchap en goudgierigh.-Mela,
hooveerdich, ende in de Godtf-dienft overtolligh: Si-
lius,ydel ende leughenaers: Plutarchus,niet te verfaden
met ghelt. Dit is de lofvan defe natie , maer van haer
vyanden ghefchreven.Niettemin men vint twee exem¬
pelen van haer wreetheydt: een by Trogus, die fchrijft,
datfe in de ooriogh teghen Antigonus, als haer uyt het
ingewant der flagh-offeranden voorfeyt was, datter nie-
mant foude ontkomen,niet gevreeft,maer gheraeft heb¬
ben, ende haer vrouwen en kinderen omgebracht, ende
lo begondê de voorfegginge warachtich te maken. Het
ander exempel verhaelt Florus, fegghende dat fommi¬
ghe ghevanghenen de ketenen gheproeft hebben door
te bijten, ende malkanderen de keel verworght. Dan 't
kan wefen datfe dit ghedaen hebben ter liefde van haer
vryheydt, diefe grootelijcx behertighen, ghelijck Oro-
lius ende Keyfer Leo fchrijven. Paufanias nochtans
toont haer wreetheyt in de oorloghe by Thermopylem

Ick ben verwondert dat Marius Viétorinus haer bloo¬
de, bevreefde , fonder couragie noemt, en die den rugh
na den vyant keeren: die Claudianus couragieus, ftrijdt-
baer, ervaren in de wapenen ende krijgh heet; ende Sa-
luftius , in oorloghs handel boven de Romeynen ftelt.
Het mach welen, dat Viétorinus oorfake neemt uyt de
woorden van Casfar, daer hy feyt.-fy lijn vlijtich en ghe-
reedt om den ooriogh te beginnen , maer flap en fwack
om het onghemack ende fchade te verdraghen. Ende
uyt Livius,als hy fchrijft: de eerfte aenval der Frangoy-
fen in 't ghevecht is meerder als van mannen, de laetfte
minder als van vrouwen: ende op een andere plaetfe; de
ervarentheyt leert, fomen den eerften aenval der Fran-
goyfen,welck fy met een heet ghemoet en blinde gram¬
fchap doen, kan wederftaen, datmen haer licht verwin¬
nen fafwant fy fweeten terftont,en worden moede, foo
dat haer de wapenen ontvallen, &c. Florus feyt oock:
Men heeft bevonden, dat ghelijck de eerfte aenval der
Frangoyfen meerder is, als van mannen, fo is de laetfte
minder als van vrouwen : de lichamen in de vochtighe
locht opghevoet lijn ghelijck haer Iheeu, welcke allfe
door vechten warm worden, terftondt fweeten, ende
door lichte beroerte fmelten als van de Ion. Dio aldus:
de Frangoyfen loopen tot alle faken met een onverfa-
deüjcke begheerte, ende ghebruyeken gheen middel-
maet,want ghelij ckfe uytnemende ftout fijn,fo worden -
fe oock metter haeft uytermaten bevreeft. Strabo
fchrijft van de Frangoyfen als volght: het is een ftrijdt-
baer ende wreede natie, ghereet tot vechten; daer toe
gheterght lijnde, loopenfe met hoopen t' famen fonder
voordachtigheyt:welck veroorfaeckt datfe licht bedro¬
gen worden,als yemant krijghs-liften ghebruyekt: want
men kanfe lichtelijck fo dickmaels, en daer men wil tot
flaen brenghen, daerfe niet mede brenghen,als fterekte
en kloeckmoedicheydt fonder eenige voorlichtigheyt.

Keyfer Leo in lijn tra&aet van de krijghs-ghereet-
fchap oordeelt heel anders: de Frangoyfen,zeyt hy,lijn
onvervaert ende kloeck in de oorloghe , zy houden
de luijicheydt en te rugh wij eken voor groote fchande,
ende achten 't als vluchten, &c. Is 't dat defe natie foo
weeck is, ende geen ongemack oft arbeydt kan verdra¬
ghen, ende in den flach tot het laetfte niet kon herden,
hoe komt dan dat Cicero fchrijft, dat de Frangoyfen
foo grootelijcx van de Romeynen ghevreeft wierden ?
Waerom lèyt Salluftius,dat heel Italien door vreefe van
dit volck ghebeeft heeft? fo datfe met haer niet om eer,
maer om haer leven te behouden ftreeden. Waerom
fchrijft Trogus van de Coninghen in ooften: daer was
fulcken fchrick van de Franfche naem, ende haer ghe-
luckighe ende onwinbare wapenen , datfe haer lieten
voorftaen , datfe fonder de Franfche macht haer Maje-
fteyt niet konden bevryen, oft, lbfe verloren ware, niet
weder krijghen. Appianus feydt dat de Frangoyfen foo
vreefelijck waren voor de Romeynen, dat in de ordi-
nancie daer de Priefters, en de oude perfoonen mede
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bevrijdt worden van de krijgh , de Franfche oorloghen
niet mede begrepen lijn.

Solipater feydt uyt Varro, dat de Francoylen altoos
arbeyden om wel te vechten ende cierlijck tè Ipreken.
Daerom fchrijft Iuvenalis :

Accipiat te
Ga/Iia, velpotitts nutricula caufidicorum
iMfrica,fiplacuit mercedem ponere lingud.

Ende de felve:

Gdllid CAttfidicos docuitfdcundd Britannos.
Wel' De H. Ambrolius,fchryvende aen Rufticus,prijft de

fprekent- ftudien in Vranckrijck florerende, ende haer welfpreec-
hep- kentheyt.Claudianus,in het eerdicht van 't IV Confu-

laet Honorii,looft de geleerde inwoonders van Vranck-
Krijghs- rijek. Van haer ooriogh fchrijft Csefar op defe manier:

raedt. Eer datfe beginnen te oorloghen, houden fy krijghs-
raedt,in welcke moeten verlchijnen alle de jonghmans;
ghewapent, en die laetft komt,wort in 't aenlien van al-

Wapenen. len met veelderley pijnen gedoodt. Haer wapenen lijn,
lo Strabo ghetuyght, naer de mate van haer lichamen,
een langh fweert hanghende aen de rechte lijde, eenen
langhen fchilt, de lancie naer advenant met een yfer
een cubit langh, en een luttel min als twee palmen
breet,nae 't fegghen van Diodorus. Sy hebben een foor-
te van een worp-pijl.Sommighe ghebruyeken oock bo-
ghen en flinghers.Noch ghebruyckenfe een ftock, ghe¬
maeckt als een pijl, diefe met gheen riem oft bandt,
maer met de handt alleen worpen veerder als eeia pijl.
Varro en Nonnius maecken mentie van fekere wapenen
die zy Gaß, noemen. Waer van Virgilius fchrijft:

Duo cuique Alpina corufcant
Geefa mam.

Servies defe woorden uytleggende,feyt,dat het mans
Ipietfen waren; en voeeht daer by, dat de ftereke man¬
nen Gefi by de Frangoyfen ghenoemt wierden. De fel¬
ve Strabo feydt,dat de Franfche ruyterye beter was, als
't voetvolck: Casfar fchrijft, dat de ruyters altoos met
veel karren en bagagie marcheerden.Livius en Pompo-
nius verhalen , dat 't voetvolck eerft van de karren en

wagens met worp-pijlen tegen dé vyandt vochten, daer
naer te voet met de fweerden. Vegetius fchrij ft, datfe
benden van 6000 mannen hadden. Boven de navel wa-

renfe bloot,maer deckten haer met de langhe fchilden,
doch niet heel, want die na de proportie van 't lichaem
niet breet ghenoech waren, foo Livius en Polybius ghe-
tuyghen. Hier van fpreeckt Virgilius:

Scutis protecli corpora longis.
Diodorus zeyt, dat haer wapenen fchilden lijn, langh

als een menfeh, verciert naer 't goetduncken van ye¬
ghelijck met verheven beelden van beeften: oock wa¬
penden zy haer hoofden met kopere helmetten, daer
hoornen, voghels, ende viervoetigh ghedierte opghe-
Iheden waren: zy ghebruyekten oock trompetten, die
met haer gheklanck vreefe onder den vyandt bracht.
Haer fweerden waren lanck zoo Livius, en Iwaer zo Po¬
lybius feyt,fonder punté,alleen bequaem om den vyant
van boven met flaghen neder te houden , ende het
hooft afte Ihijden: doch waren van fachten qualijck
ghetempertyfer,gelijck Polysenus in lijn achtfte boeck
ghetuyght: daerom fchrijft Suidas uyt Polybius; met
den eerften flagh krommenfe en buyghenfe zoo feer,
dat de tweede flagh te vergheefs zoude lijn, tenware
datfe terftondt achter-waerts liepen om die met den
voet te herftellen. Diodorus noemtfe fpathas, en feydt
datfe aen de rechter lijde met een kopere keten hangt:
niettemin lulius Pollux prijft defe Franfche fweerden.
Polybius, Strabo, en Diodorus fchrijven, datfe goude
ketenen om den hals draghen,daerom feyt Virgilius:

Laclea collo, auro innecluntur<
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en om de handen en armen , brafeletten: en die in dé
Magiftraet eenige officie bedienden,hadden fchoon ge-
coleurde en vergulde kleederen. Daeroïn feyt Virgilius:

<LAtque aurea vefiis.
Plinius fchrijft, datfe haer fweerden en fchilden met Manie*

corael cierden.Diodorus zeyt,dat fommighe haer yfere re van
harnaflèn met goudt amalieerden. Als zy begonften te wehten-.
vechten, fonghenfe, huyldenfe,danftenfe,ende maeck-
ten een groot ghetier der wapenen en fchilden, diefe
op de maniér van haer vaderlandt fchuddenqa fo groot,
dat al de omligghende plaetfen een gheluyt fchenen te
maecken,foo Polybius en Livius ghetuyghen. Strabo en
Diodorus fegghen oock, datfe met honden vochten.
Pollidonius by Athenceus en Diodorus feyt, datlè ghe-
woon lijn flatteerders oft pluyinftrijekers in de ooriogh
mede te leyden, van wien ly haer lofghelbnghen wou¬
den hebben, aen haer afgoden, ghelijck Athenasus ver¬
haelt uyt Solipatre. Alflè uyt den flagh komen, feydt
Strabo, hanghenfe de hoofden der vyanden aen de hal¬
fen van de peerdén i ende Ipijckerenfe aen de ftadts-
poorten ten toon. Sy balfemen de hoofden der edelen,
lèyt Diodorus, ende bewarenfe forchvuldich in kaflèn,
toonenfe den vreemdelinghen, ende wilienfe om gheen
ghelt de ouders oft andere gheven. Livius fchrij ft,datfe
den roofen 't afgefneden hooft van L. Pofthumius, met
groote ftatie ende blijfchap in haer kerek ghedraghen
hebben, die fy voor een heylighe plaets houden: ende
naer datfe de herfenen daer uy tgenomen, en het hooft
gheluyvert hadden, hebbenfe 't beckeneel in 't goudt
gheftelt,ende een beker daer van ghemaeckt,om die in
haer offerhanden te ghebruyeken , ende daer de Prie¬
fters ende overfte der kereke uyt fouden drincken 3 ,

daerom lèyt Silius Italicus:
Celtd vacui capitis civcumdarefueti

Ojja (nefas) auro, & menfis ea pocula firvant.
Die begheert te weten wat ordinantie datfe hielden

in 't ghevecht van de ruyterye, datfe Trimarfiam noem¬
den , lefe Paufaniam. Vyt Athenasus en Casfar, kan
men oock verftaen, wie haer Silodunen oft Soldurien wa¬

ren. Voecht hier by 't ghene de Keyfer Leo heeft in
't 18 cap. n. 88 van de krijghs-ghereetfehappen.

Laet ons nu komen tot haer particulier leven eride Manie-
huys-houdinghe. In heel Vranckrijck, feyt Casfar, fijn re van leva
twee foorten van perfoonen, die in eenigh aenlien ende
gheacht lijn: de Druides, en de Edelen: Defe moeyen
haer alleen met de ooriogh, ende hoe yemant hoogher
van gheflacht, oft rijcker is, hoe hy meer dienaers en-
de onderdanen by hem heeft. De Druides draghen
lorghe van 't geen den Godfdienft aengaet, en doen de
publijcke en particuliere offeranden, ende leeren oft
legghen de religie uyt,&c. Het ghemené volck wordt
niet veel meer gheacht als Haven, ende moet al doen,
dat de knechten aen de meefters. Sy laten haer kinders
niet by haer komen, voor datfe oudt ghenoech lijn oni
de wapenen te draghen: ende houden 't voor groote
fchande dat een loon in 't publijck by lijn vader ftaet,
als hy noch een kint is. De mannen doen 't höuwelijcx-
goet van haer vrouwen fchatten, ende legghender lbo
veel van 't hare by;dit geit wint t' lamenderhandt,en de
profijten worden bewaert: die eerft fterft, laet lijn deel
aen den ander met alle de vorige inkomften. De macht
der mannen over de vrouwen en kinderen is abfolut, zo

datlè recht hebben over haer leven en doodt. Dit heb¬
ben wy hier en daer uyt het fefte boeck der Franfche
oorloghen van Gasfar ghenomen. Diodorus zeydt dat
haer vrouwen fchoon, groot, en fterek lijn als iiiannen.
Strabo fchrij ft,datfe geluckigh in 't baren en opvoeden
der kinderen lijn. Plutarchus fchrijft, datfe in de badt-
ftoven, daerfe haer met de kinderen waflèn, potten met
bry oft pap brachten. De lelve zéydt, dat de mans zoo
veel van haer hielden, dat het de manier geworden was;
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datfe met haer van peys en oorlogh: te rade ginghen,
ende alles in haer goetduncken ftelden. Stobseus ghe¬
tuyght dat de Celten fwaerder ftrafFen de doot van een
vreemdelingh,als van een inghefeten, want de doot van
defe wordt alleen met ballinghfchap , en van de vreem-
delinck met de doodt gheftraft.

KkeSngbe. Wat dekleedinghe belanght; de Francoyfen ghe¬
bruyeken,nae 't fchrijven van Strabo,een kleedt,dat de
Schrijvers Saga heeten :

Virgatis lucentfagulis, feyt Virgilius.
Ende een kleet van wol gheweven, oft kappe, dienfe

Unos noemen, oock wyde broecken. In plaets van een
tabbaert hebbenfe een ghelneden kleet met mouwen,
dat wy nu cafacken heeten , welck maer half over de
billen komt,

Dimidiafque nates Gallica palla tegit,
Seyt Martialis. Dit fatfoen van kleederen is noch he-
denfdaechs by de Nederlanders in 't ghebruyck, welck
fy pallatrocken oft paltrock noemen.Rock is in Neder-
duyts een kleet te fegghen. Het is waerfchijnlijck dat
Ariftoteles in fijn fevende boeck van de Politie dit felf-
de meent, daer hy feydt dat de Francoyfen een kort
kleet draghen. De felve Martialis maeckt mentie van
de kappe yan Xainótonge. Plinius feydt, datfè noch een
kleet maecken van wolle die ongheweven is, maer van
felfs t' famen vergadert, daer men met gheen yfer deur
kan fteken, zoo verre men daer eeck by doet. Hy feydt
oock, datfe de kleederen met fchildekens hebben lee¬
ren fnijden oft piekeren. Diodorus feydt, datfe ringhen
aen de vingheren droeghen,Plinius feydt,alleen aen den
middelften. Caefar fchrij ft, datfe vermaeck hadden in
beeilen.

Manie- So veel haer manieren van eten aengaet: fy gebruyc-
ven van ken fteenen vaten, met bloemen verciert: zy eten fit-
eun. tende, niet op ftoelen, maer plat op de aerde, bedeckt

met wolfs oft honts-vellen. De jonghe kinderen dienen
de tafel. NefFens haer is goet vier, daer potten, en ipit-
tenmet vleefchgheftoffeertfijn, meeft van verfche en
ghefouten verekens, hoewelfe alderley vleefch eten.
Dit fchrijfter Diodorus van. Sy eten oock veel melck,
zoo Strabo fchrij ft. Athenseus verhaelt uyt Pofidonio,
datfe op hoy fitten, ende aen iaghe tafelen eten: en dat¬
fe luttel broot ghebruyeken (het welck Plinius feyt dat¬
fe met deefem oft heeflicht maken) maer veel vleefch,
ghefoden, ende op de kolen oft aen 't fpit g'nebraden :
ende fteken, als deleeuwen doen, heele lidmaten met

beyde handen in de mondt, daerfe van byten: iffèr yet
datfe met de tanden niet können fcheuren, dat ihijden-
fe met kleyne meskens. Die by de rivierë ofte zee woo-
nen,eten vifch met fout, eeck,ende cumijn ghebraden,
welck zy oock in haren dranck doen. Alifer veel t' fa-
men eten,fittenfe in 't rondt,ende fetten in 't midden de
voornaemften van 't ghefelfchap , die de andere door
kloeckheyt,adel,oft rijedom te boven gaen.De fchenc-
kers draghen den dranck in filvere oft aerde kannen:
de fchotelen daerfe de fpijfe mede op draghen fijn van
de felfde ftof5 fommighe ghebruyeken kopere, andere
korven van teenen ghevlochten, in plaets van fchote¬
len. De rijeke drincken wijn,diefe uyt Italien oft Mar-
filien ontbieden, meeft ongemenght,zomtij ts met luttel
waters. Sy drincken oft florpen foetjens,dickmaels haer
verhalende, ende proevende. Een jonghen draeght de
bekers in bey de handen. Plinius zeydt, datfe met ghe-
weeckt koren dranck maken,daerfe droncken van wor¬

den. Diodorus fchrijft,datfe fekeren ghebrou van gerft
maken, diefe zyth heeten, ende eenen anderen van wa¬
ter ende honichraet : Ammianus, datfe verfcheyden
dranck hebben,fmakende als wijn. Men leeft by Diodo¬
rus datfe oock menfchenvleefch eten, miflchien van
hare vyanden, ghelijckfe ghedaen hebben by Thermo-
pylen, fo Paufanias fchrijft. Sextus Rufus fchrij ft, dat de
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Francoyfen die men Scordifcos noemt, zomtijdts men-
fchen bloedt ghedroncken hebben uyt debeckenelen
der ghevanghenen. Sy roepen den reyfenden man oock
te gaft, ende naer de maeltijdt vraghenfe* wie hy is, en
waerom dat hy ghekomen is.

Sy hadden oock een manier, om eenighe woorden
over tafel gherefen, malkanderen naer den eten te be¬
roepen, en te vechten zonder eenigh achterdencken
van haer leven, welck Poflidonius by Athenseus aldus
verhaelt : Sy hebben een zeeckere oeffeninghe van
wapenen, daerfe malkanderen toe beroepen, en bren-
ghen alleen het uyterfte van hare handen aen den
punt van haer rapier, malkanderen mijdende : noch¬
tans wordenfe zomtijdts ghequetft, waer doorfe van
gramfchap zoo onfteecken , datfe totter doodt toe
vechten , het en zy datfe van de omftaenders ghe-
fcheyden worden. Hierom zeydt Horatius miflchien ,
Non paventisfunera Gallia, dat is , Vranckrijck, welck de
doot niet vreeft. Eertijdts was oock by haer de manier,
dat, alflèr eenighe lidtmaten van beeften op tafel ghe-
fet wierden,de fterckfte van 't ghefelfchap nam de dye,
en waert dat een ander de zelve wilde hebben , voch¬
ten zy zoo langh met rapieren, dat een van beyden doot
bleef. Andere namen gout offilver op 't theatre oft ton-
neel, oft oock een zeker ghetal van vaten met wijn, en-
de alflè met eedt belooft hadden datfe 't ghene zouden
lijden,daeromfe de giften ontfanghen hadden,naer dat¬
fe de zelve aen haer befte en naefte vrienden gegheven
hadden , ginghenfe langhs op den rugh ligghen in haer
fchilden,en lieten haer zo den keel af-fteken. Polybius
zeyt datfe op hoy flapen, Diodorus,op vellen van wilde
beeften.

Hare huyfenftaen meeft , zoo Caefar fchrijft, in de Hare
boflehen oft langhs de rivieren, om de hitte te mijden, hnyßn.
ghedeckt met eyeken berden oft ftroo, nae 't fegghen
van Vitruvius en Plinius. Strabo fchrij ft,datfe rondt fijn
van bert en wiflen ghemaeckt met een hooghe ghevel.
Nimmermeer fluytenfe haer deuren,fo 't waer is,'t geen
Nicolaus by Stobaeus feyt. Datfe kachel-ftoven gehadt
hebben is ghenoech bekent, uyt de hiftorie van Keyfer
Xuliaen in fijn Mifopogone. Haer dorpen waren met
gheen wallen befloten,feydt Polybius : welck zy van de
Marfiiiens daer ria gheleert hebben, fo Trogus fchrijft.
Waer van het fatfoenby Caefar befchreven is in't fe¬
vende boeck derFranfche oorloghen: daerhy oock
verhaelt,dat,alfler yet groots oft befonders voorvalt, fy
fulex met gheroep door de velden, ende contreyen, te
kennen gheven: welck de naefte hooren, ende voorts
haer nabueren toeroepen. Ammianus fchrijft datfe ghe-
went fijn te fwemmen. Cornelius Celfus feydt, datfe op
dejacht met vergifte pijlen fchoten. Gellius verhaelt,
uyt Plinius, dat de Francoyfen haer pijlen met hellebo-
rus ftrijeken, om dat het wilt-braet hier medeghefcho-
ten teerder en delicater van fmaeck is: maer zy fnijden
het vleefch rondtom af, dat gequetft is, om dat 't venijn
niet voorts foude cruypen. Ariftoteles feyt in zyn Won¬
deren,dat men in Vranckrijck venijn vint, datfe toxicum
noemen,welck foo haeft doodt, dat de jaghers,alflè een
hartghefchoten hebben, terftont loopen,en fnijden het
ghequetfte vleefch uyt, op dat door 't voort-kruypen
des venijns 't wiltbraet niet bederve. Het is waerfchijn-
lijck, dat dit venijn van de ypen-boom gemaeckt wier-
de, die venijnigh is,zoo wy hier voor ghefeydt hebben,
ende by de latijnfche taxus wordt ghenoemt: omdat
Plinius feydt, dat het venijn welck nu toxicon heet,
eertijdts taxicon ghenoemt wierde , daermen de pijlen
mede ftrijekt. Strabo fchrijft oock uyt andere, datter
een boom in Vranckrijck waft,de vijgheboom ghelijck,
wiens vrucht is, als 't 'capittel van de colom Corinthia-
ca,met wiens fap de pijlen gheftreken doodelijck quet-
fen.

Ariftoteles en Plutarchus ghetuyghen, dat de Fran¬
coyfen niet verveert fijn voor de aert-bevinghe. Siet

noch
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noch een exempel van ftouticheyt,oft,om beter te feg¬
ghen,van onverfaechtheydt,fb verre het warachtich is.
iElianus fchrijft in fijn' hiftorie, datfe het vluchten foo
grooten fchande achten, datfe dickmaels uyt de om¬
vallende oft brandende huyfen niet vlieden, foo datfe in
het vier fterven. Vele verwachten oock den vloet van
de zee. Andere fpringen ghewapent in de golven, ende
ontfanghen haer ghewelt met bloote en uytghereyck-
te fweerden en fpitfen, ghelijck oftfe de zee begheer-
den vervaert te maken oft te quetfen. Dit mach ghe-
looven die wil.Nochtans heeft Stobaeus fulex ghelooft,
ende voor hem Nicolaus. Hier mede wordt warachtich
ghemaeckt, 't ghene Plinius feyt, datter niet lichter om
te ghelooven is als een leughen, alflè bevefticht wordt
van een treftèlijck Autheur. Dit is miflchien het fchou-
fpel by den weiter Oceaen,tot welcken Sabinus gereyft
is, naer dat hy Vrancrijck doorwandelt hadt,gelijck Lu-
cianus in fijn' Apologie fchrijft.

De begraeffeniflèn der Francoyfen, feydt Caefar, fijn
heerlijck en koftelijck, zy worpen in 't vier, al 't gheen
de levende beminnen, oock beeften: ende voor defen
wierden oock de knechten en onderdanen die men wift
dat fy in haer leven bemint hadden na de begraeffeniflè
te famen verbrant. Mela voechterby: metdedooden
branden en begravenfe, al 't gheen de levende aenghe-
naem was. De rekeninghen ende fchulden wierden uyt-
gheftelt tot het ander leven. Sommighe wierpen haer
vrolijck in 't vier van haer maeghfehap, ghelijck oftfe
met haer louden leven. Diodorus fchrijft, dat fommi¬
ghe brieven in 't vier wierpen, meenende datfe de doo-
den füllen lelèn. Want zy ghelooven met Py thagoras,
dat de zielen der menfehen onfterffelijck fijn, en datfe
naer de doodt van de overleden, weder in andere licha¬
men komen. Valerius Maximus feyt: Ick word indach-
tich van de oude maniere der Francoyfen, die men feyt,
datfe 'tghelt plachten te leenen, datfe naer dit leven
fouden ontfanghen. Het is niet te verwonderen datlè
de opinie van Pythagoras volghen, is 't waer dat Pytha¬
goras in Vranckrijck gheweeft is , ghelijck fekere Alex¬
ander ghetuyght by Clemens Alexandrinus. Tertullia-
nus verhaelt uyt Nicander, datfe heele nachten by de
graven van voorname mannen bleven, om eenighe ora¬
kelen ofte voorfegghinghe te bekomen.

Ick acht niet't gheen Cicero feydt in de oratie voor
M. Fontejus, dat de Francoyfen gheen religie hebben,
ghemerekt dat Livius, hoewel defe natie niet gunftich,
nochtans fchrijft, datfe niet onachtfaem in de religie
was: ende Caefar, die goede kenniflè van dit volck had-
de,ghetuyght mede, datfe de Godtfdienft gantfeh toe-
ghedaen waren, wiens woorden aldus luydeii: zy vieren
meeft den Godt Mercurius,dienfe veel beelden maken^
ende fegghen den vinder te fijn van alle konften, leyts-
man van de reyfende lieden, huiper en befchermer van
de koophandel en koopluyden, (defen offerdenfe men¬
fehen, fo Minutius Felix fchrijft.) Naer defen eerden zy
Apollo, Marsjupiter,en Minerva. Van defe hebbenfe 't
ghevoelen met andere volckeren; te weten, dat Apollo
de fieckten gheneeft, dat Minerva de meefterflè van de
ambachten en konften is, dat Iupiter den Hemel re¬
geert , dat Mars de oorlogh gouverneert. Max.Tyrius
ghetuyght dat de Francoyfen Iupiter vierden, dienfe
den hooghften eyekeboom toe-eyghenden. Plinius in
het fevende capittel,van 't vierendertighfte boeck, ver¬
haelt van een groot ghehouwen beelt van Mercurius,
welck Zenodorüs heeft doen maken, in de ftadt d' Au-
vergne, daer men thienjaren over arbeyde , en koften
20000 pont van fatfoen.Strabo fchrijft dat Diana Ephe-
fia te Marfilien een kerek ghehadt heeft. Polyaenus in
fijn achtfte boeck, en Plutarchus in het tra&aet van de
Deuchden der vrouwen,ghetuyghen dat de Gallo-Gr&ci,
dat is,Grieckfche Francoyfen, de Goddinne Diana ghe-
viert hebben. Daer is een oude marmerfteen, die toont
dat de Franfchennoch een andere ghe-eert hebben* die
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den tijtel van Arduenna hadde. Het is waerfchijnlij ck
datfè in 't bofch Arduenna gheviert is. 'T opfchrift van
den fteen lullen wy hier onder ftellen. Die in de oude op-
fchriften ervaren fijn , weten wel, dat men D e a n je
ARDVINNiE, voor Dianje Ard VENN iE, fchrijft.
Want de oude Schrijvers gebruyekten dickwils I voor
E, ende E voor I. Ende 't en is niet te verwonderen
dat deRomeynen haer dit bofch toegheeyghent ofte,
het welcke waerfchijnlijcker is, een kerek hier in ghe-
bout hebben, als in 't grootfte bofch van haer rijck, en
defe Goddinne alderweerdichft. Ladtantius, Lucanus*
en Minutius Felix vermanen oock van Hefus ofte Efus,
Teutates en Taranes,Goden van Vranckrijck. Maer het
meefte deel der gheleerde fegghen,dat defe,Mars,Mer¬
curius,en Iupiter fijn. Aufonius maeckt mentie van Be-
lenci een Godt der Francoyfen, die Herodianus Belis
noemt* ghelijckIofèphus Scaliger wel merckt. Pi Pi-
thaeus onderfoeckt oft het de felve is met Tibileno,daer
Tertullianus van fchrijft: doch meent dat het Apollo is«
Abellio was oock een van haer Goden,foo de felve Sca¬
liger toont uyt een out opfchrift, in fijn noten op Hero¬
dianus , daer hy oock mentie maeckt van de Godinne
Onuava. De H. Auguftinus in de boecken van de ftadt
Godts ghetuyght dat de Francoyfen eenighe onfuyve-
re gheeften Dufios noemden. De felve Pithaeus meent
uyt fommighe woorden van iVmmianus in 't fefthiende
boeck, dat Serapis oock een van haer Goden gheweeft
is. Wy hebben oock uyt Florus,datfe den Godt Vulcaen
aenbaden , diefe de wapenen der Romeynen belooft
hadden. Alflè haer Goden aenbaden, keerdenfe haer
naer de rechter fyde,nae 't fchrijven van Athenaeus: Pli¬
nius feydt ter contrarie, in het aenbidden kuflèn wy de
rechte handt, welck de Francoyfen de Goden meenen
aenghenamer te fijn, dat men 't met de flincke doet. Sy
offerden de Goden veelderley faken, onder andere bee¬
ften en menfehen; Mars meeftendeel, ghelijck Caefar
fchrijft met defe woorden: alflè eenighe oorlogh beflo¬
ten hebben,belooven fy aen Mars,al datfe van den vyant
krijghen fullen, ende offeren hem al het vee datfe in de
krijgh bekomen hebben,ende worpen al de reft van den
roofin een plaets op een hoop. Men kan in veel fteden
op gheheylighde plaetfen als berghskens van defe goe¬
deren óp malkanderen ghehoopt fien. Ende het ghe-
fchiet felden dat yemant wat van defe faken,die hy ghe-
nömen heeft, verborcht, oft, van 't ghene by een geleyt
is, neemt: want teghens fiilcke fijn groote ftrafFen en pe¬
nen gheftelt. In de kereken, feydt Diodorus, ftroyenfe
veel gout, datfe de Goden offeren, welck niemandt der
inwoonders, door vreefe der Godtsdienft , dorft aenta-
ften. Caefar fchrijft voorts: die een fware kranckte heb¬
ben,oft in de krijgh,oft groot ghevaer fijn,offeren men¬
fehen,oft beloven die te offererende ghebruyeken tot
fulcken offerande de Druides, om datfe meenen dat de
onfterftèlijcke Goden niet können verfbent worden, als
door het offeren van 't leven van de eene menfeh, om te
behouden 't leven van een ander menfeh. Andere heb¬
ben groote beelden Van tienen ghevlochten , diefe met
menfehen vullen,fteken dan het vier daer in,en doen al-
fo de menfehen fterven. Sy meenen dät de Goden aen¬
ghenamer fijn de ftrafFen en pijnen van de dieven en
moorders; maer alflè die niet hebben, moeten de on-
fchuldighe lijden. Het felfde zeyt Strabo, doch wat ver¬
fcheyden : fy doorfchieten fommighe in haer offeran¬
den, oft hanghenfe aen cruycen: zy maken oock eenen
grooten hoy-berch, en fetten een ftaeck in 't midden,
daerfe verfcheyden beeften en oock menfehen aen vaft
maeckten,ende foo verbrandemDiodorus feyt,datfe dé
mifdadighen vyfjaer bewaren, ende daernaer aen palen
vaft maeckten, haer Goden offeren , ende met andere
eerfte vruchten verbranden op groote vieren. Minutius
Felix ghetuyght datfe Mercurio oock menfehen offer¬
den. Tertullianus in fijn Apologetico feyt,dat de eerft-
gheboren ter eeren van Mercurius ghefneden wort. Soo
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dat het beter ware, gelijck Plutarchus in 't trä&aet van
de fuperftitie lchrijft,dat de Frangoyfen de Goden niet
ghekent hadden, dan datfe meenen datter Goden fijn,
die met het bloedt van de menfchen, die men daer toe
dootjverfoent worden.Solinus fchrijft mede,dat dit ver-
vloeckt ghebruyck tot oneer, niet tot eer van de reli¬
gie ftreckt. Defe manier van menfchen te dooden ghe-
bruyckten zy niet alleen in haer offranden, maer oock
in haer waer-fegghen. Want zy floeghen, den rugh van
de menfch die hier toe verwefen was, met een rapier,
en voorfeyden, uyt de beweginghe van het deel dat ge-
qnetft was,toekomende faken,feyt Strabo ende Diodo¬
rus. Ende hoewel ten tijde van Keyfer Tiberius dë Fram
goyfen verboden is menfchen te offeren, nochtans be-
klaeght Eufebiusin 't vierde boeck de Tragar. Euang.dat
het noch in fijnen tijdt duerde, welck was onder Keyfer
Conftantin de Groote.Plinius feyt oock,datfe het kruyt
Verbenaca ghebruyckten in haer tooveren ende waer-
fegghen. By Spartianus in Pefcennio leeft men,datfe fe-
kere facrificien hadden, die van niemant ghedaen wier-
denman die heel fuyver waren.

Om dat wy hier boven uyt Strabo ghefeyt hebben,
dat de Francoyfen de manier hadden 't hayr te fatfo-
neeren, datfe de Panes, dat is der herders Goden ghe-
lijckten, hebben wy hier de beeldenifïè van een oude
penninck ghefet,van C. Vibius Panfa gheflaghen, met 't
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hooft van Pan, om dat men de een teghens de ander
foude befien en te beter verftaen. Waer in te bemerc-
ken is, dat de Romeynen in 't ghelt datfe munten ghe-
meynlijck een beelt deden fetten, dat met haren naem
over een quam, ghelijck in dit van Panfa, de Godt Pan,
in de penninghen van Florus een bloem, welck in 't la-
tijnflorem beduyt, in Vitalis munte een kalf, in 't latijn
vitulum, en dierghelijcke.

Dit is 't opfchrift van de oude marmer fteen, daer wy
hier boven van vermaent hebben:

DIS. MANIBVS.

CiESIVS. F. CLAVD.

. - ATILIANVS. SACERDOS.
DEANNJE. ARDVINNJE.

FECIT. SIBI. SVIS. ET. HiEREDIBVS.
IN. FR. P. XII. IN. AGR. P. XV.

IIII. ID. OCT.

IMP. C/ES. FL AVI Ö. DOMITIANO. VIII.

ET. C. VALE RIO. MESSALINO. COSS.

Dele marmerfteen is ghevonden op den wech, die
men Decia Salaria noemt, by de feven Baden, ende tot
Marfilien ghebracht i ghelijck Iulius Iacobonius uyt P.
Ligorio fchrijft, in 't byvoechfel van de uytlegghinghe
van Bapt. Fontejus, van 't out gheflacht Caefia.

Men leeft oock in het boeck Smetii der oude op-
fchriften Diana Ardoinna.

OVDT VRANCRYCK,
Naer de befchryvinghe van Iulius Caefar.

Efe Caerte noemen wy föo, om zeyt Caefar,als 't noodich is, fijn altijt in de oorIogh,en-
datfe ghetekent is, alleen uyt de de hoe yemandt van hoogher ftam oft rijcker is, hoe hy
befchrijvinghe van Iulius Caefar: met meer dienaers ende onderdanen verghefelfchapt
daerom hebben wy hier niet een wordt. Hier in is haer meefte eer en macht gheleghen.
naem oft plaetfe geftelt uyt eeni- Bardi fijn Poëten,die den lofen prijs van de dooriuchti-
ghe andere fchrijvers3 ende oock ghe helden met rhijm finghen, nae de ghetuyghenifle
gheen achter-ghelaten, die hy be- van Athenaeus en Strabo. Diodorus fchrijft datfe op de
fchrijft in de boecken van de orghelenenlierefingen,deneenenprijfende,denande-

Franfche oorloghen.Dit heb ick willen fegghen,om dat ren lakende. Feftus Pompejus zeyt mede, datfe den lof
de lefer niet te vergheefs in defe Caerte foecke, dat hy van de kloecke en ftrijdtbare mannen finghen, en dat
by andere oude Schryvers van Vrancrijck leeft. Ick fal Bardus in de Franfche tael een fangher beduyt. Marcel-
hier oock niet fegghen van den aertdes landts ende linus fchrijft van de felfde aldus: de Bardi finghen foete-
voicks, om dat yeghelijck'tfelve uyt Caefarghenoech lijck de kloecke daden der vermaerde mannen met
kan verftaen 3 maer in die plaetfe hier wat van de Drui- veerffen, diemen heroike noemt. Wt Strabo leertmen
den fchrijven uyt de oude hiftorien. datfe Vates ghenoemt wierden, offerhande deden, en de

Caefar dan feyt in 't fefte boeck der Franfche oorlo- fecreten der natuer onderfochten. Ammianus, (die de
ghen, datter in Vrancrijck twee foorten van menfchen felve Eubages noemt) fchrijft van haer aldus: Onder¬
van aenfien fijn, te weten de Druiden ende de Edelen, föeckende groote en hooghe zaken der natuere, trach-
Strabo noemter drie, de Barden, Vates, dat is Waerfeg- ten zy de felve uyt te legghen. De gheleerde Petrus Py-
ghers,en Druiden. Ende Lucanus in defe veerfen: thasus meent dat de woorden, Bardi, Vates, Eubages,

Semnothei , ende Saroniddi, het zelfde beduyden dat
Laudibtts in longum Vates dimittitis avum : Bruides, welck waerfchijnlij ck is, om dat wy fien, dat 't
Plurima fecurifudißls carmina Bardi: ghene verfcheyden Autheurs elck van defe toefchrij-
Et vos barbaricos ritus, moremqueßnißrum ven,alleen de Druiden toekomt: als blijckt uyt 't ghene
Sacrorum Bruides> hiervolght:

Diodorus zeyt dat de Druiden Philofophen en Theo-
Ende Marcellinus, die de Vates Eubages heet. Diodo- loganten waren. Casfar ende Tacitus fchrijven,dat haer

rus vermaent alleen van de Barden en Druiden , die hy leeringhe in Enghelandt ghevonden is, en van daer in
Saronidas noemt, welck nochtans 't felfde beteeckent. Vrancrijck ghekomen 3 en dat, diefe neerftelijeker wil-
Plinius heetfe met een ghemeene naem Magos, dat is, de leeren,ghemeynlijck naer Enghelandt ginck. Maer
Wijfe: Lucianus Philofophen. De Ridders oft Edelen, laetons Csefar hooren die alder-klaerft van haer ghe-
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fchreven heeft:defe,feyt hy,beforgen den Godts-dienft door wiens voorfpraecke alle goedt van Godt moet ko¬
en offeranden, ende legghen de wetten ende ceremo- men5fy doen oock niet in tijt van oorlogh en vrede fon-
nien uyt van den Godts-dienft. Sy zyn grootelijcx ghe- der haren raet. Van defe offerhande der menfchen feyt
acht: ende veel jonghmans gaen by haer ter fchole. Sy Strabo in 't fevende boeck, daer hy defe waerfegghers
effenen alle ghefchillen, foo wel publij eke als particu- Vates noemt. Nae 't fegghen van Diodorus achtenfe de
liere.Iflèr een quaet feyt oft moort ghefchiet, iffer twift Poëten fo groot, dat niet alleen de vrienden, maer oock
van de palen, oft erffeniffen, fy-lieden moeten't vonnis de vyanden ophouden te vechten als defe tuffchen
ftrijeken: fy ftraffen mede, ende vereeren die51 verdie- beyden komen, al is 't dat de leghers dicht by malkan¬
nen : is 't dat yemandt naer haer vonnis niet vraeght, deren fijn, en haer fwaerden ghetrocken, en met pijlen
dien doenfe in den ban, ende laten niet toe dat hy in de ghefchoten hebben: fo dat by de barbarifche en rouwe
offeranden kome 5 welck fy voor de grootfte ftraffe menfchen de gramfchap haer vande wijfheytlaetghe-
houden. Van naer de oorloghe te trecken , accifen, en fegghen, en de Godt Mars van de Mufen. Dion Prufasus
fchattinghen zynfe vry. Om defe vryheydt fijnder veel feytide Franfchen hebben hare Druiden, welcke ftude-
die haer tot defer leeringhe begheven, oft van de ou- ren in de wijsheyt ende toekomende faken, fonder wien
ders ende vrienden ghefonden worden,fommighe oock de Coninghen niet gheoorloft is yet te doen oft raden t
door een natuerlij eke gheneghentheyt. Men feyt datfe fo dat,om de waerheyt te feggen,fy regeeremen de Co-
een groot ghetal van veerfen van buyten moeten lee- ningen dienaers en uytvoerders fijn van hare meeningen
renrfoo dat eenighe twintichjaren ter fcholen gaen.En- en refolutien, hoewel datfe in goude throonen fitten, in
de hoewel fy meeft in alle haren handel ende rekenin- groote paleyfen woonen, ende koftelijck eten. Waer
ghen de Griecxfche tael ende letteren ghebruyeken, toe defe veerfen van Lucanus dienen:
nochtans meenenfe dat het niet geoorloft is defe leere
te befchrijven. Welc my dunckt om twee oorfaken ge- Et vos barbaricos ritus, moremqueßnißrum
ordineert te fijm de eene, om dat fy niet begheeren dat Sacrorum Bruid,'a gofitts regetißis ab armis.
defe leeringhe onder den ghemeenen man kome3de an- Solis noffe Beos3 & cali numina vobis,
dere,om dat diefe leeren, op de boecken haer niet fou- Autfolis nefcire datum: nemora alta remotis
den verlaten, ghelijck 't dickmaels ghefchiet, maer de ïncolitis lucis. vobis aufioribus, umbra
memorie te beter oeffenen. Haer principaelfte leere is* Non tacitas Erebifèdes, Bitifquegrofundi
dat de fielen niet fterven, maer datfe van 't een lichaem Pallida regna getunt^ dre.
in het ander naer de doot verhuyfen: ende meenen dat
men hier door tot de deucht, en 't verfmaden der doot Onder de Druiden,feyt Caffar,iffer een overfte,dien-
verweckt wort. Sy difputeren oock veel,ende leeren de fe alle eeren en ghehoorfaem fijn 3 naer fijn doot, komt
jonckheydt van de fterren en haren loop,van de groote de aenfienlijckfte in fijn plaetSialffer meer vän ghelijeke
des aerdtrijcx ende werelts, van de natuere aller faken, wijsheyt ende achtbaerheydt zyn, wordtet een gheko-
van de macht der onfterffelijcke Goden. Dit fchrijft fen met de meefte ftemmen van de Druiden.Somwijlen
Caffar. Doch tot meerder kenniffe füllen wy hierby- ftrijt men oock met de wapenen om de overigheyt. Op
voeghen 't ghene andere hier van fegghen. By Pompo- fekeren tijdt des jaers vergarenfe op de frontieren van
nius leeftmen aldus: defe beroemen haer datfe de groo- Chartres, welck gehouden wort het middeifte deel des
te en 't fatfoen der aerde ende werelts weten, de be- landts,ende fitten in een gheheylichde plaets. Hier ko-
weging des hemels ende fterren,en de wille der Goden: men van alle kanten die eenigh ghefchil met malkan-
fy leeren den meeften Adel des volex veel faken, twin- deren hebben,ende zyn met haer oordeel te vreden. In
tich jaren langh, inholen, oft boffchen,die van de wegh dit quartier van Chartres is noch hedenfdaegs de ftadt
ligghen. Sy begheeren wel dat de ghemeenen man een Dreux , die den naem van de Druiden fchijnt te heb-
punt van haer leeringhe weet, welck is de onfterffelijck- ben. Gab. Simeonius fchrijvende op Caffar, verhaelt
heydt der fielen, en datter naer dit leven een ander is. dat hy in de boffchen van defe contreyen eenige over-
Marcellinus feyt by na het felffte, en voechterby, datfe blijffelen ghefien heeft van de paleyfen der Druiden.
Pythagoras hier in volghen. Laertius feydt, datfe met Plinius fchrijft, dat haer waerfegghen , en manier van
duyftere fpreucken philofopheren, ende leeren, dat menfchen te offeren, gheduert heeft tot fijnen tijt, hoe-
men de Goden moet eeren,geenquaet doen,de kloeck- wel datfe verboden was van Keyfer Tiberius. Suetonius,
heyt oeffenen. Strabo in 't vierde boeck fchrijfter aldus in 't leven van Claudius 3 fchrijft, dat het van Auguftus
van:de Druiden difcoureren niet alleen van natuerlij eke verboden was , maer de borghers alleen 3 en van C lau-
faecken,maer oock van de goede manieren. Alle men- dius t' eenemael te niet ghedaen is. Welck Seneca oock
fchen hebben goet ghevoelen van haer rechtveerdig- ghetuyght in de klucht van Claudius doodt. Nochtans
heytffo datfe publij eke ende particuliere faken oordee- toont Tacitus,in zyn vierde boeck van fijn hiftorie,dat
len: het is fomtijts ghefchiet datfe de oorloghen neder- de naem van de Druiden te dier tijt noch niet heel ver-
gheleydt hebben, als de leghers ghereet ftonden om te ftorven was, daetf hy feyt, dat de Druiden met een ydele
vechten. De vonniffen van dootflaghers en moorden hoop voorfeyt hadden, dat door den brand van 't Capi-
fijn haer oock bevolen. Als haer ghetal groot is, mee- tolium oft Rooms raethuys^ onder Vefpafiaen, het Rijc
nenfe dat de ackers vele vruchten fullen draghen. Sy foude komen op de Over-Alpifche volckeren. iElius
leeren,als oock eenighe andere,dat de fiel onfterfelijck Lampridius fchrijft, dat een vrou van de Druiden aen
is, en dat de werelt niet vergaen fal: maer nochtans van Keyfer Alexander Severus in de Franfche tale gheroe-
't vier ende 't water verwonnen worden. Diodorus ver- pen heeft, als hy na den oorlogh van Vrancrijck trock:
haelt datfe waerfegghers ghebruyeken in haer offeran- gaet, maer hoopt gheen vidtorie, oft betrout u foldateni
den,die toekomende faecken voorfegghen, die de ghe- niet 3 welck foo ghefchiede, want hy in de flagh bleef,
meente eert ende ghehoorfaem is. Alfle van eenighe Fl. Vopifcus verhaelt, dat Keyfer Valerianus de Fran-
ghewichtighe faecken raetflaghen, ghebruyekenfe een fche vrouwen der Druiden ghevraecht heeft, oft het
wonderlycke maniere:want fy offeren eenen menfch,en Rijc in fijn geflacht foude blijven. De felve fchryft,dat
flaen hem met een fwaert dwars op fijn borft: letten en- een vrou van de Druiden aen Diocletianus 't Rijck by
de hoe hy valt, hoe haer de ghequetfte lidtmaten roe- Tüngren voorfeyt heeft,als hy noch foldaet was. Naer
ren,hoe 't bloedt loopt,ende hier uyt voorfeggenfe toe- defen iffer nieniandt die vän de Druiden vermaent,'t eil
komende dinghen. Sy doen gheen offerande,ten fy dat- ware yemant wilde fegghen, dat men van het facrificië
ter een Philofooph by is. Want fy meenen dat de facrifi- der Druiden moet verftaen, 't gheen Eufebius in 't vier¬
den moeten gefchieden door de onderfoeckers van de de boeck van de Euangelifche bereydinghe feyt,dat dë
goddelijcke natuer, die de Goddelijcke tael verftaen, Frangoyfen noch tot fynen tydt,welck was onder Con°

Vranckrijck. I i i ftantinus
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O V D T V R
ftantinus en Conftantius menfchen geoiffert hebben Pli¬
nius fchrijft dat de Druiden niet heyligher houden als
lijm,en dë eycken boom,daer hy uyt komt. Sy foecken
altoos boflchen van eycke-boomen, ende doen geen fa¬
crificie oft ceremonien fonder eycken , foo datfe haren
naem hier van fchijnen te hebben, volghens de Griecx-
fche tael. Al 't gheen op defen boom waft,meenenfè uyt
den Hemel ghefonden te fyn,ende houden 't als een te¬
ken dat Godt dien voor hem ghekofèn heeft. Sy noe¬
men hem remedie van alle quaet: fy maecken ghereet-
fchap van facrificien en maeltijden onder defen boom,
ende binden aen hem met de hoornen twee witte oflèn,
die noyt ghebonden fyn. De Priefter, in 't wit ghekleet
klimt op den boom,ende hout de lijm afmet een goude
feiflen,welck fy in een wit kleet ontfanghen. Daernaer
doenfe facrificie en bidden Godt, dat hy fyn gift tot ge-
fontheyt van die ghene laet ftrecken, die hyfe verleent
heeft. Sy meenen dat alle de onvruchtbare beeften,met
dit lijm te drincken vruchtbaer wordë, en datfe alle ve¬
nijn verdrijft. De felve, in 't derde capittel van fijn ne-
ghenentwintighfte boeck,verhae!t wonder van een flan-
ghen-ey dathy ghefien heeft, groot als een middel-ba¬
ren ronden appel,welck een merck-teecken is daer men
de Druiden aen kent,en datfe ghelooven kracht te heb¬
ben om proceflèn te winnen, en lichtelijck bydeCo-
ninghen te komen. Sy plueken oock nüchteren, met de
flincke hant, fonder omfien, feker kruyt Samolum ghe-
naemt,welck,foo fy fegghen,de krancke oflen en vere¬
kens helpt. Hy feydt oock datfe met de rechte handt 't
kruyt Selago plucken,fonder mes oft yfer,door de flinc¬
ke mou van den tabbaert;en dit doenfe metter haeft,op
de manier of fy 't ftalen, in 't wit ghekleet, met ghewaf-
fen voeten, naer datfe facrificie ghedaen hebben met
broot en wijn. Sy leggen 't in een witten en nieuwen lij¬
nen doeck. De Druiden meenen dat dit een befondere
macht heeft teghen alle fieckten, en dat fijnen roock
goet is,teghen de kranckheyt der ooghen.So groot was
de fiiperftitie van defe natie.

Den oorfpronck des naems Druides, feydt Goropius
van een duyts woort te komen, welck beduyt, een wijs
man oft leeraer: Pomponius noemtfe meefters der wijf-
heydt. Het fchijnt dat defe naem een Theologant be¬
duyt,dat is, gheleert in Goddelijcke faken, (ghelijckfe
Diodorus noemt) want inoudt Hoochduyts,
Godt te fegghen is, fo men kan fien in't ghedruckt Eu-
angelivan Otfridus 3 ende noch hedenfdaeghs inYf
landt,daer men Hoochduyts fpreeckt, ghebruyekt het
volck het woort in plaets van God. Dit gevoe¬
len is niet vreemt van 't ghene Laertius uyt Ariftoteles
fchrijft , dat de Druides Semnothïi ghenaemt waren,
welck dienaren der Goden beduydt. In Camdeni be-
fchryvinghe van Enghelant,feyt fekeren Albericus, dat
de Saxen eenen wijfen man Drii noemen,welck woordt
een Theologant oft Philofooph beduyt: Plinius noemt
defe Druidos oock Magos,dat is wijfe: want hy ghenoech
te kennen geeft dat fy de naem van den eyeken-boom,
(in 't Griecx cifvg genoemt) niet hebben,als hy feyt,dat¬
fe fchijnen van den eycken boom oft lijm den naem te
hebben, volghens de Griecxfche tael, wanttuflchen
fchijnen ende fijn is groot onderfcheyt. Caffarghe-
tuyght mede , dat haer leere uyt Enghelant ghekomen
is, daer de Grieckennoyt een colonie ghehadt heb¬
ben. Want de reyfe ende aenkomfte van Vlyflès in dit
eylandt wordt van de verftandighe voor een fabel ghe-
houden,die men met Eratofthenes niet behoort te ghe¬
looven, tot datter yemant thoone wie de borfe genaeyt
heeft,daer Vlyflès de winden in ghefloten hadde. Maer
niemant kan loochenen dat men in Enghelant de duyt-
fche tale ghebruyekt heeft.Want Caffar fchrijft,dat een

Å N C R Y C K.
colonie vande Belgen (welcke, foo hy feydt, Duytfche
volckeren aen dees fyde des Rhijns fijn) in Enghelant
getrocken metter woon gebleven waren: ende Tacitus
fchrijft,dat de inwoonders van Caledonien,datisSchot-
lant,welck een groot deel van dit eylandt is, uyt Duyts-
landt ghefproten fijn. Ende ghemerekt dat de Druiden
niet foo heylich achten als den eyeken-boom ende fijn
lijm,ghelijck wy uyt Plinius verhaelt hebben, ende dat¬
fe den hooghften eyeken-boom voor een teecken van
Iupiter hielden,foo Tyrius Maximus feydt, daerom is te
ghelooven, dat Diodorus haer met een andere naem
Saronidas noemt,die nochtans 't felfde beteeckent. Ten
waer dat defe plaetfe bedorven waer, ende men voor
Saronidas,Druidos moft lefen.Annius fchrijft uyt Berofus,
dat de Druiden defen naem hebben van Druio Barro,
ende Sarrone, Coninghen der oude Francoyfen; maer
fonder fondament. Sommighe meenen,dat defè woor¬
den, Au Guy /' an neufvan haer ghekomen is, welck noch
alle jaer op nieuwe-jaers avont publij ck in Vranckrijck
ghefonghen wort. Waer van het veers van Ovidius mif-
fchien fpreeckt:

Advifcum Druida, Druida cantarefolebant.
Cornelius Celtesjrenicus, Althamerus, ende Aventi-

nus leggen,dat de Druiden van Keyfer Tiberius, en van
Claudius uyt Vranckrijck verdreven lijnde, over den
Rhijnghetrockenfyn, ende in Duytflandt ghewoont
hebben: ende dat van dien tijdt tot nu toe noch daer
duert een feecker nacht-fpoock, datfè Swttcnfue noe¬
men , welck den fchoen van een Philofooph betekent.
Ioachimus Camerarius fchrijft, datfe meenen dat feker
figuer van vyfhoecken een goet ende gheluckich teec¬
ken is, ende datfe dit op de wieghen fnyden, meenende
dat de kinderkens van daer door defe nacht-fpoocken
bevryt worden. Cornelius Celtes befchrij ft eenighe ou¬
de beelden van fteen ghehouwen, die hy ghefien heeft
in feker kloofter, aen den voet Piniferi, oft &#£§ƒ
in 't midden van Duytflandt, welcke hy meent de ghe-
lijckeniflèn der Druiden te fyn. Daer warender fes,feyt
hy, by de kerck-deuren, in een muer ghefet, elek feven
voeten lanck, met bloote voeten , ghedeckte hoofden,
Griecxfche mantel, met een kap, een male: fy hadden
een baert tot op den navel,boven neffèns de neus-gaten
geklooftj in de handen hadden fy ee boeck, ende ftock,
ghelyck Diogenes, een ftemmich en droevigh aen-
ficht,met het hooft ende ooghen na de aerde. Iacobus
Schepperus befchrij fiffe gheckelyck, met ketenen aen
den hals, brafeletten aen de armen, ringhen aen de vin¬
geren,gecoleurde kleederen,en philofoophfche fchoe-
nen.Van wien mach hy dit hebben? want Plinius, foo wy
ghefèyt hebben, kleetfe in 't wit, ende Strabo in het fe-
vende boeck,daer kyfeVates^åat is Waerfeggers noemt,
gheeftfè oock een wit kleet, met een witten over-rock
van fijn linnen, boven de fchouderen met haecken vaft
ghemaeckt,een koperen gordel,ende bloote voeten.

Defen filveren penninck hebben wy hier bygevoegt
totghedachtenis van Ser. Sulpitius Galba, ftadthouder
van Caefar in Vrancrijcfooock om te toonen dat Vranc-
ryck, foo Caffar oock ghetuyght,in drien ghedeelt was,
voor de tyden van Auguftus, die het in vieren ghedeelt
heeft.

ALIEN.

Satarna.

Hejperia.

Aafonia.
Oenotria.

Italia.

Taliën (feydt Plinius in fijn derde
l°f. L/7^3rl boeck,) is een landtfehap den

Goden gheheylicht , het al-
dergheluckichfte ende befte van
gantfeh Europa, een voetfter
van alle andere landen , een
heerfcherinne over alle din-
ghen, een vorftinne van alle na-
tien , ende een Coninginne der
wereldt.

$Amn, Eertijts heeft dit landt verfcheyden namen ghehadt 5
DionyfiusHalicarnaflams,in fijn eerfte boeck vande
Roomfche antiquiteyten, fchrijft, dat de inwoonders't
felve Saturniam gheheeten hebben, de Griecken Hefpe-
nam, Aufoniam, Oenotriam, ende dat men 't eyntlijcken,
eerft by Herculis tijden, Italien heeft beginnen te noe¬
men. Saturnü wierde het ghenoemt van den Coninck
Saturno 5 doch fchijnt, dat defe benaminghe fich niet
ftreckte over gheheel Italien,maer alleen een gedeelte,
te weten Latium. Het was Hefperia ghenoemt (als Hygi¬
nus getuycht) ofte van Hefpero, vliedende fynen broeder
Atlantem 5 ofte, als Macrobius wil, van de fterre Hefpe-
rus,welcke, om dat hy fich naer 't weften keert, van den
latijnfchen Vefperugo ghenoemt wort. Den naem Aufonia
heeft het gekreghen van Aufone. Oenotriam,ofte van we¬
gen de goetheyt des wijns,ofte van Oenotro Coninck der
Sabinen. De naem Italia, komt van Italo, welcke Arifto¬
teles feyt gheweeft te fijn Coninck van Oenotria. Feftus,
in fyn negende boeck,meent,dat het Italien genoemt is,
van weghen de Italos,ofte groote offen, die daer feer ve¬
ie waren, ende dat aldaer Vituli ofte kalveren, Itali ghe¬
noemt wierden.Timasus verfiert,dat het fo ghenoemt is
van Italo Bove,een van Geryonis offen, die van Hercules

* voort-ghedreven, de enghte van de Siciliaenfche zee
overfwom,naer dien dat in de Tyrrhenifche fprake,Ita-
lus eenoffe beduydt.Hellonicus feyt,dat het eertij ts Vi-
tatia ghenoemt was.

Palen. Strabo ende Ptolomteus maecken een Peninfulam ofte
half-eylandt van Italien, 't welcke de natuere aen drie
fyden met de zee , ende op de vierde, met de Alpen
befloten heeft: want nae't weften heeft het de Alpes,
welcke van de ouden met hare befondere namen fyn
ghenoemt, als Maritima, Cottia, Gra]a, Rhetica, tot aen
deriviereArfia: in't noorden heeft het Alpes Poeninas.
ende lulias, alwaer Friuli ende Iftria aen 't vafte land ge¬
hecht fyn, en de Veneetfche Golf, fich ftreckende
van den binnenfteninwijck, tot aen den Ionifchen zee,
welcke in 't ooften daer teghen fpoelt: in 't zuyden en¬
de zuydweften, wordt het wij ten breet van de Middel-
landtfche-zee beloopen, die men aidaer de Tofcaen-
fche ende Genouefche zee noemt; aen welcke fyde
naer 't zuyden , fich oock yets van de Hadriatifche
zee ofte Veneetfche Golfe ftreckt.

Grootte. De lenghte van Italien,van Augufla Pratoria af,tot aen
Capo Erutio ofte Leucopetra, is ontrent 745: mylen de
meefte breedte 475", de middelbare 130, de minfte
72 5 de omloop, naer Caftaldi rekeninghe,is 2570 my-
lenjdie 't nauwer ghemeten hebben,tellen 22 yo , en die
op 't aldernaufte,weynich min dan 2360.

Ghelijc- Euftathius verghelijckt Italien by een eyloof-blat;
kemjfen. Plinius,Solinus,ende andere,by een blat van een eycken

boom,om dat het in de lenghte grooter is als in de bree-
te, fich keerende aen de flincke zijde met een fpitfe,
ende eyndighende in de ghedaente eens Amazonifchen
fchilts. De nieuwe fchrijvers ghelijcken 't veel bequa-
mer by eens menfchen been , waer van de heupe fich
ftreckt ende ghekeert is aen den Nederzee , de kuyten
aen de opper, de geheele voet aen de Ionifchezeen, en
de hiele naer Bpiro 5 de Golfe van Otranto, maeckt de

holligheydt, en de vleesachtighe ghedeelten, de drie
Capen ofte Fromontoria, Zephyrium, Lacinium, ende Brut-
tium,fytt de teenen, ghekeert nae Sicilien: de knie is aen
de Caep Populonio,dat is by Piombinofliet bovenftc deel
van de heupe raeckt de Alpes wij t ende breet.

Italien is in alle fayfoenen desjaers ghetempert, ende Luchh
vruchtbaer van alles, hoewel op fommige plaetfen min¬
der, op fommighe meerder, doch doorgaens fyn de ac¬
keren uytermaten vruchtbaer aen koornende anders . Vrucht*
worden met weynigh moeyte ende koften befaeyt en batria]t.
onderhouden.Varro fchrijft dat de Roffellanus Ager en de
contreye daer ontrent,in Vrnhria by het meyr Velino, foo
vruchtbaer placht te fyn, dat de Keyfer Vopifcus, dien
noemde het fiiyvel en march van Italien.De felve Varro
ghetuyght oock, daer hy de heerüjcke gaven van Ita¬
lien verhaelt,dat Ager Campanus, aen koorn feer rijck isj
de landen om Falerno aen wijn j van Caffino aen olye^
van Tufculano aen vijghen van Tarenten aen honicfo
en de Tyber aen viflehen. Plinius noemt Italien een
voetfter ende fonderlinghe voort-brenghfter van alder-
hande foorten van boomen. Behalven de ghemeene,fijn
daer boomen van orangie-appelen, citroenen , limoe¬
nen, queen, ende dierghelijcke meer, principael langhs
de kufte van de Riviera di Genua, daer oock palm-boo-
men fijn,uytermaten hoogh, die niet alleen treffelijcke,
wel-rieckende vruchten voort-brengen, maer oocklu-
ftich fijn orn te aen fchouwen.Hier fyn oock veel fchoo-
ne luft-hoven en tuynen,waer van alleen het bloote aen-
fchouwen de melaticolifche ghemoederen kan verquic¬
ken. Plinius ghetuyght oock, dat hier peper-boomen
plachten te waflen. De velden ontrent Otranto, fijn foo
vol olijf-boomen,dat het boflehagien fchijnen. Het lant
van Bari in Apulia Peucetia, is aenolye, wijn, koorn,
amandelen,ende cattoen, fo vruchtbaer,dat het onghe-
looflijck is.Het dal van Oneglia in Liguria, kan jaerlijcx
achthien ofte twintigh duyfent barillen ofte tonnen
olye leveren. In Calabria citra wordt manna verga¬
dert , van de bladen en ftruyeken der boomen: 't welck
's nachts van de puere locht dauwt, infonderheydt als 't
daeghs te voren flagh-regen gheregent heeft. Sodanigh
Manna brenght oock voort Calabria ultra, ter plaetfe
daer men als noch kan fien de overblijffelen der Thu-
riorum. Plinius fchrijft oock, dat de wijn-ftocken van
Italien die van alle andere landen verre te boven gaen>
ende verdeelt de alderbefte in vier foorten: voor alle
prijft hy Setinum, ghenoemt nae de ftadt Setia, in La-
tio 5 daernaer Falerno 3 ten derden de wijnen van Alba,
Surrentina,Maflica,Statana, Calena,Fundana, Veiiterni-
tia,Privernatia ende Signina; ende ten vierden Prastutia^
die ontrent Ancona waflen,ende de Palmefia. Dit landt
is oock niet min bekleet van allerley kruyden, en vol
van alderhande metalen 5 want, ghelijck Plinius ghe¬
tuyght, behoeft Italien daer in ghene andere landen te
wij eken j inFriul, byde rivier Hydra, is een mijne van
quickfilver. Voor weynighe jaren heeftmen oock me-
nichte van aluyn ghevonden in ,'t ghebiedt van Mafla in
Tofcanen.In CampagnaFelice fyn Iwavel-mynen. Drie
mylen van de riviere Ctecina,ontrent Volaterra, fyn ee¬
nighe berghskens, daer men fout uyt graeft, ghelijck
oock in Calabria. Daer fyn oock fteen-kuylen , daer
alderhande fteenen uy tghehouwen worden, oock mar¬
mor, albafter, cryftal, ende meer andere foorten van
fchoone fteenen^de Coccus ofte fcharlakens-verwe,lazur,
vitriol,ende meer andere aerd-ghewaflen.

Onder vele ende menigherhande ghedierten die dit Dieren,
landt voort-brenght, fyn daer veele oflèn, die de ou¬
den Italos plachten te noemen 5 oock veele buffels , en
behalven veele andere voghelen, vindtmen daer oock
arenden, gieren, ende dierghelijcke roof-voghelen.
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Regeringh. Vanhetoudfte gouvernement en regeringhe defes
landts, vindtmen weynigh by de onde hiftory-fchrij-
vers befchreven, want de fchoone verfierfelen die An-
nim Viterbienfis voort-brenght, van eenen Gomero, die
eerft dit landt foude bewoont hebben, ende van Cham,
ïano,Sabatio,Saga,Crano,Åuruno,MaIote,Tage, Ofiri-
de,Hercule,Tufco,Alteo,Ritim,!talo,Morgete, Roma,
Romaneflb , ïafio, ende meer andere , worden by ghe-
loof-waerdighe fchrijvers niet beveftight oft ghelooft 5
maer indienmen verfcheyden fchriften foo van Griec-
ken als Latijnfchen, infonderheyt Dionyfii Halicarnaf*
kei, Pompei Trogi,Solini Polihyftoris,ende meer andere
naerftelijck wil doorfoecken,fal men bevinden, dat vele
eeuwen voor de bouwinghe der ftadt Romen,verlchey¬
den natiën ende volckeren, als de Siculi,Aborigines, Ligu-
res, Vmbri, Etrufci, Italien gheregeert hebben, die nader-
hant ailenghskens ofte in der Romeynen macht gheko-
men,oft t' eenemael uytgheroeyt lyn.

Onder De ftadt Romen is in 't begin 244 jaren van Conin-
Coningh. ghen gheregeert, fo Dionyfius ende Livius ghetuygen ,

diemen in de Romeynfche hiftorie fonderlingh gheloo-
ve gheeft. By de felve kanmen lefenende aenmercken,
hoe dat de Roomfche macht ailenghskens toeghe-
nomen heeft, van buyten door naerftighe krijghs-difci-
pline, ende van binnen door fedicheydt ènde goede re-
geeringh, ende uytdeelinghe van ampten: oock hoe na-
maels de Coningen verdrevë fyn,van wegen hare tyran-
nie en onmaticheyt, welcke gebreken dickwils oorfake
ghegeven hebben tot verandering in regering van rijc-
ken ende landen. De namen der Coninghen zyn defe 5
RomuIus,die 38 jaren gheregeert heeft; Numa 43 ja¬
ren , Tullus Hoftilius 32, AncusMartius 24, Tarqui-
nius Prifcus 37, Servius Tullius 44 , Tarquinius Su-

Rurge- perbus 25-; defe wierde uyt het Rij ck verdreven. Naer
Trteejleren. Jat de Coninghen verjaecht waren, ende de Romeynen

hare vryheydt wederom verkreghen, hebbenfejaerlijcx
twee Burghemeefters ghekoren, waer van de eerfte ge-
weeft is L. Iunius Brutus, naer welcken ghevolght is Sp.
LucretiusTricipitinus, ende defen wederom, M, Hora-
tius Pulvillus. So lang Italien gheweeft is onder de rege¬
ring der Borgemeefteren van Rome, is 't ghebleven
als een vrye republijcque;daernaer van de Romeynfche
Vorften onder-druckt, is het in haer gewelt gheweeft

Keyferen. tot Qp den Keyfer Fl. Momillum Auguftulum, die, door
dwanck van Odoacer en de macht der Thurcilingen
Sciren en Hernien,51 felve rijck heeft moeten verlaten,
eh den Gothen overgeven: Na de doot Odoacris, heeft
Theodoiïcus 't felve aenveert, ende fijne nakomelingen
naghelaten. De jaer-regifteren der Burghemeefteren
ende Keyferen van Romen , dewijlfe ghenoegh bekent
fijn, dunckt ons onnodich te verhalen. De forme van de
eerfte regeeringe onder de Coningen , ende wat wetten
ende veranderinghen van Magiftraten daer fyn voor-
ghevallen, als mede van der Romeynen deughden ende
groote daden,oorloghen, inwendighe oproeren, tot dat
Romen de Monarchie der gheheelen werelt vercregen
heeft, hoe de felve daernaer, door overdadicheyt, bur-
gherlijcke oorloghen, ende veranderinghen der werelt,
haer vorighe macht, rijck, ende heerlijckheyt verloren
heeft; machmen lefen in Livio en andere hiftorien, die
daer wijtloopich van fchrijven.

Steden. Italien heeft nu ter tijdt veel bloeyende ende rij eke
fteden, veel fchoone vlecken ende dorpen , met me-
nichte van inwoonders ende fraeye ghebouwen verfien.

Meyren. Het heeft oock veel meyren; waer van in Tofcana de
principaelfte fyn, het meyr ofte lago di Perugia , di
Caftiglione, d; Orbitello,di Viterbo,di Bolfena,di Bien-
tina: In Campagna di Roma , Stagno, Lago di Caftel
Gandolfo,y%^ SalvU,Lago di Nemo,di Viturno, de S.
Praflede, di Celano, Aufente palude, Lago di Fundi, di
Tivoli,di Csecubo,Simbruinaflagna: In Spoleto Lago de
Terni, di Contiglione 5 In terra di Lavoro, Lago di Li-
cola,di Tripergola, dellapatria,Stativa Rompeja-, In Ter-
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ra d' Otranto, en Puglia, Lago Anduriano, Lefinenfe t
ontrent daer de Po in de Golfo di Venetia valt fijn veel
ftaende wateren en meyren:Niet wijt van de mondt van
de Adife, Lago di Angulara, di Vighizzuoio, di Spia il
Freddo. In Lombardien tuffchen de Alpen en de Po ,

Lago Majore, di Orta, di Como, di Lugano, d' Ifeo, di
Garda, di S. Biagio, di Terna en andere.

De voornaemfte rivieren van Italien fijn de Po, Tefi- Rivieren.
no, Rubico, Tyber, Arno, Mincio, Oglio ende Addua.
De Po, nae 't ghetuyghenifle Strabonis, gaet alle an- p$,
dere rivieren van Europa, behalven den Donauw, in
grootheyt verre te boven. Van Livio,Virgilio ende an¬
dere latijnfche fchrijvers wort fy Padm gheheeten, ende
heeft defen naem, foo Plinius ghetuyght, om dat on*
trent den oorfpronck der felver veel pijn-boomeu ftaen,
diemen op de Franfche fpraecke Rades noemde; van de-
Griecken ende Poeten, is fy eertijts Eridanm ghenoemt,
van weghen Phaeton, de fone Solis, als Servius fchrijft,
welcke , eer hy door fijne lichtvaerdigheydt in defe ri-
viere gheftort wierde,Eridanm ghenoemt wasffy wierde
oock, foo Plinius ghetuyght, Bodincm gheheeten, ende
van Polybio Bodencos, om datfe als afgrondigh was. De*
fen ftroom, foo Plinius fèydt, neemt fijn begin uyt den
berghVefolofte Vefulo , op de frontieren van Rivie-
ra di Genoua, van een feer heldere ende klare fonteyn,
ghenaemt Vifcndo, welcke loopt door enghe fteem
klippen, ende valt van hooghe berghen, met fulck ghe-
druys, in een valeye , dat fich een yeder daer over ver¬
wondert ; van daer neemt hy fijnen loop door een eften
velt,met fulck een kracht van water, dat hy veel koorn-
meulens omdrijft; doch verfpreyt fich wijt,fonder feec-
ker Canael te houden,ontrent drie mylen verre tot Pai-
fana, alwaer hy in eenighe holle plaetfen fich fo verlieft,
dat men nauwelycx vets meer daer van fpeuren kan;
ende een myle verder, by Paracola, komt hy wederom
te voorfchyn, ende neemt met fich verfcheyden water-
terkens ende beecxkens,die uyt de Alpibus ende 't ghe-
berghte van den Appennin loopen,door welcke hy ver¬
meerdert,loopt voorts door Lombardien ende een ghe-
deelte van Romagne;ten laetften ftort hy fich in de Ha-
driatifche zee, dat is de Veneetfche Golf, met feven
groote monden ofte uyt-gangen; ende om dat hy verre
met defe uytganghen fich in de zee verfpreyt, feyt men
dat hy feven zee'n-veroorfaeckt.Die meer van den loop
ende eyghenfehap defes ftrooms begeert te weten, lefe
Plinius in derde boeck , 't 16 capittel, Polybius in 't
tweede, Strabo in 't vijfde, Pomponïus Mela in 't derde,
Solinus in 't fevende, Leander ende andere nieuwe
fchrijvers. Virgiliusin zijn 9 iEneidos, noemt Erida-
num een Coninck der rivieren. Lucanus in fyn tweede,
feyt defe riviere niet kïeynder te wefen als den Nijl en-
de Donauw. De riviere van Virgilio ende Plinio Alhefis Adifi.
ghenoemt, van Strabone Athigis, hedenfdaeghs van de
Italianen IJ Adice ofte V Adefe, ende van de Duytfchen
gtfclj/neemt haren oorfpronck uyt het Trentifche ghe-
berchte, en is in 't begin feer kleyn, maer neemt ftracx
gheweldigh toe, om de menichte der wateren die daer
in vallen, ende keert fich daernaer met een fnellen loop
na 't zuyden beneden Bolfano, maer vliet daernaer van
Trento afwat fachter, door een vlackte; ende ghepafi
feert fynde defe effene velden, looptfe tuffchen de en¬
ge berghen wederom met fulck een fnelligheydt, datfe
fchijnt te dreygen alle de plaetfen daerfe voorby loopt;
pafTeert met dierghelijcke rafïigheyt door Verona, be¬
neden welcke ftadt, fy haer in twee rivieren ofte cana-
len verdeelt,van welcke het eene fich naer de moraftèn
begheeft,het ander menghtfich met de zee by Fofïane
een treffelijcke haven. Van defe riviere leeftmen brec-
der by Leandrum, van haren oorfpronck aftot Verona
toe, en kanmenie van weghen hare fnellen loop,niet be¬
varen, als met vloten van dennen en pijn-boomen, ende
groote plancken t' famen vaft ghemaeckt, die van het

"

Trentifche gheberghte komen. Ma^r van Verona aftot
de
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de FofIiones,is fy vaerbaer. Torellus in fyne hiftorie van
Verona, meent dat Athefis Ptolomafi Atrianum is.Sommi¬
ge zyn oock van opinie,dat Athefis en Adrias een riviere
is, van welcke Stephanus ende andere mentie maecken.
De derde riviere is Rubicon,\an Ptolomaeo,Strabone,en-

Rtibicon. de andere Grieckfche fchrijvers pvßtjcm,cnde nu ter tijt
Pifatello gheheeten: defe is de felve riviere, nae Plinii
ghetuyghenifle,die,nae dat de frontieren van het water¬
ken iEfi ghetransfereert waren, de limiten maeckte
van Italien, ghelijck Lucanus in zyn eerfte boeck oock
meldt,daer hy feydt;

Punicetts Rubicon, quum fervida canduit &ßas$
Perqne imasferpit valles, & Galliea certm
Limes ab Aufoniis dißerminat arva coionis.

Tyber. De vierde is de Tyber, fynde eenlimite tuffchen Etru-
rien ende Latio. Daer is nauwelijcx in de Romeynfche
hiftorien vermaerder riviere, als defe 5 derhalven iffè
oock met verfcheyden namen ghenoemt, als lantts, Al-
bula,Rumon,Tiberis,Serra. Ianus was fy in ouden tijden ge-
heeten, nae Iano, als Athenasus ghetuyght; Albula,ghe¬
lijck Paulus Diaconus ende Servius meenen, van we¬
ghen de witte coleur; de felve ghetuyghen oock, datfe
van 't erkouwen Rumon ghenoemt is. Sommighe wil¬
len dat de naem Tiberis komt van Tibri Coninck
van de Aborigines, ghelijck Servius feyt op het achtfte
boeck iEneidos, ofte, ghelijck Feftus wil, van den Co¬
ninck der Tufcen. Livius, Ovidius, Feftus Pompejus,
ende Eufebius,fegghen datfe van Tyberino Sylvio Prin-
ce der Albanen, foo gheheeten is. Varro fuftineert,
datfe van fommighe Heberis ghenoemt is, nae Dehebri
eenVorftder Vejenten. Den naem Serra ghebruyek-
ten de Romeynen in harer Goden dienft, als Servius
fchrijft; boven dat, file niet alleen Tyberis, maer oock
Tibris ende Tiberintts genoemt, ende wort hedenfdaeghs
by de Italianen Tevere ghemeenlijck gheheeten. Defe
riviere ontfpringht in 't Apenninfche gheberghte, on¬
trent in 't midden van de lenghte deffelfs, op de fron¬
tieren van Arezzo , niet feer verre van die plaetfè,
daer de riviere Arno boven Arezzo haer begin heeft.
Haren oorfpronck is in 't begin als een kleyn beeexken,
doch vergroot fich ailenghskens voort-loopendc met
eenighe andere fonteynen; ende tot fich genomen heb¬
bende veele andere beecken ende wateren, wortfe veel
grooter, ende oock fchip-rijck,niet wijt van Tipherno,
(doch kanmenfe van daer af tot Romen toe, alleen met
kleyne aeexkens ende fchuyten bevaren,) ende voort-
loopende voorby Perufia ende Otriculo, fcheytfe ToL
cana van de Vmbren ende Sabinen; ende daernaer on¬
trent 13000 treden van Romen, fepareertfe de Vejen¬
ten van de Cruftuminen ende Fidenaten; ende Latio
van Vaticano.Weynigh boven Romen,wortfe fo groot,
datfe niet te paffeeren is fonder brugghen ofte fchepen.
Van daer looptfe naer Oftia , alwaer fy haer ftort in de
Tofcaenfche zee^ De gheheele cours defer riviere,wort
eyghentlijck befchreven van Plinio in fyn derde boeck,
in 't 4 cap. van Servio over het achtfte boeck iEneidos;
van Florusin 't 1 boeck in 't vierde capittel, van Varro
in 't 4 boeck van de latijnfe tale. Van de vifïchen des
Tybers,heeft Paulus Iovius een befonder boeexken ge-
fchreven. Plinius verhaelt twee-en-veertich beeexkens

"Arno. ende rivieren , die in den Tyber loopen. De riviere
dienmen hedenfdaeghs Arno noemt, wort van Livio,
Plinio, Strabone ende Ptolomaso Arntts gheheeten , fy
neemt hare oorfpronck,fo Strabo fchrijft, uyt de rechte
fyde des berghs Apennini; is in 't eerfte kleyn, ende
neemt haren cours naer 't weftendoor fchrickelijcke
fteyle klippen ende dalen, daernaer ailenghskens groo¬
ter wordende,door andere fonteynen, beeexkens, ende
wateren die daer in loopen, begheeftfe haer met een
groote kracht van water in 't Florentijnfche ghebiet, 't
felve van Pifa affcheydende, nemende daernaer met

Italien.
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fich noch andere rivieren, ftort haer ten laetften in de
zee. De riviere Mencio ofte Menzo, wordt van Strabo, Adenu
Virgilius, Plinius, ende meer andere,Mincius ghenoemt;
begheeft haer in lago di Garda , 't felve feer klaer ma¬
kende , omringht daernaer met een meyrken de ftadt
Mantua, ende derthien mylkens van daer looptfe in de
Po. De riviere die men nu ter tijdt Tefino noemt,wordt Tefm>
van Livio,Plinio,Silio,Polybio,Strabone,Plutarcho,Pto-
lonueo ende Stephano Ticimts, ende in de Reys-tafel
Timm gheheeten: fy neemt haren oorfpronck uyt den
bergh Summano, nuS. Gothart ghenoemt, uyt welcke
oock,doch onderfcheydentlijck,ontfpringen de Rhijn,
Rhofne,Tefin,ende meer andere; van daer neemtfe ha¬
ren loop door de Lepontios naer 't zuyden, tuffchen
fteyle klippen, tot by de ftereke ftadt Belinzona; daer
begintfe groot te worden,van weghen de verfcheydene
wateren ende beken, die daer in vallen , ende begheeft
haer allo in Lago Maggiore,-vlietende over het felve;
als Plinius ghetuyght; loopt daernaer door een efïen
velt, ende valt met een fonderlingh klaer water in de
Po, doch niet met foodanighe menighte ende kracht
van water,als fy uyt het meyr treckt,0111 datfe door ver¬
fcheyden canalen ende graften afgheleyt wort; defe ri¬
viere is foo klaer, dat men oock de kleynfte dinghen op
den gront fiet ligghen; in het fant worden oock korrel-
kens ofgreynen van gout ende filver ghevonden.Deri- Oriio.
viere v an Plinius OHius,ende op 't Italiaenfch Oglio ghe¬
noemt,is vifchrijck: in dit water, niet wijt van Palazzuo-
lo,fiet men veel korven van teenen gemaeckt, in welck
op fekeren tijt van 't jaer,veei aels ghevanghen wort,die
men in groote menichte fout. Den rechten oorfpronck
defer riviere te kennen, is niet wel moghelijck; de ghe-
meene opinie is, datter twee waterkens, uyt het meyr
Frigidulphojdat tuifchen de Alpes gheleghen is,vlieten;
waer van het eene op de rechter handt, den naem van
Frigidulpho behout,ende eyntlijcken met de Ollio fich
vermenght; het andere, op de flincker fyde, valt in een
ander waterken, ende wort van de inwoonders voor het
begin van de Oglio ghehouden; andere brenghen an¬
dere reden by: dit water loopt by de ftadt Pifogni, in
lago d' Ifeo , ende daernaer over eenighe vlacke vel¬
den , daer het door veel canalen ende graften gheleyt
wort in de landen van Cremona ende Brixia, waer door
de fteenachtighe grondt van die plaetfen vruchtbaer
ghemaeckt wort. Het water defer riviere is doorgaens
klaer, ende vermindert noyt; fcheydende het Brixiaen-
fche ghebiedt, van die van Cremona ende Bergamo ;
ende fleept met fich over de feven-en-dertigh andere
rivieren ende beeexkens. De riviere Adda wordt van Addal
Plinio, Tacito, Polybio, ende Strabone Abdua ofte Ad¬
dua ghenoemt, fy fcheyt Milano van Bergomo ende
Crema: haer begin isin't geberghte Brautio, ende niet
in den bergh Adula als Strabo meynt, fy loopt door
de Corner-meyr, begheeft fich daernaer door de vlac¬
ke velden in de Po, met fich fleepende veel andere ri¬
vieren,als Pifciavone,Meyra, Lyra,Tartene,Leciomor-
to, Brembo,Serimorto ende Serio, welck water in 't ge¬
berghte boven Bergamo ontfpringht, ende door Seria-
na loopt, en in de winter in eenighe hollen ende kuy-
len fich verberght, ende wederom by Cremona abun¬
dant vloeyt, tot dat het eyntlijck fich verlieft in de Ad-
da : des fomers als de ftieeu fmelt, wort het foo groot,
dat het niet alleen alle hollen ende gaten vult, maer
oockbykans alle de effene velden overloopt. Dean- I
dere rivieren ende wateren, die veel fyn,fullen wy kort-
heyts halven voorby gaen.

De Opper, Neder,en Ionifche-zee, omringen Italien Zesn.
aen drie fyden; derhalven Plinius te recht van Italien
feydt. Soude ick verhalen alle de zee'n, havens ofte in-
wijeken waer door fich Italien als een fchootvoorde
gheheele werelt aen alle kanten opent, ende alle men-
Ichen noodight om aldaer den koophandel te komen
drijvend a daer toe fich vanfelfs in de zee uytftred,&c.
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Onder de voornaemfte inwij eken van Italien, worden
ghereeckent, den inham ofte Golfe van Rapallo, Spe-
cia,Gaeta,Napoli,Salerno,Policaftro, S. Eufemia, Faro
di Meffina,Taranto,Triefte,ende Carnario.

Havenen. Strabo fchrijft in fijn fefte boeck, dat Italien weynige
havens heeft, maer groot ende bequaem teghen allen
inval der vyanden;andere wel gheleghen, om den vyant
te beibringen, en den koop-handel te drijven. Eertijts
waren de voornaemfte, Portus Olivulas, Anaonis, Avi-
fonis, Herculis Monoeci,Maurici, Albingauni, Vadorum
Sabatiorum, Savonas, Genuas, Delphini, Erycis, Lunx>
Pifanus,Vadorum,Populonii,Falefias, Scabrorum, Tela-
monis, Herculis, Gravifcas, Augufti, Antias,Cajetas,Iu-
lius,Bajanus,Vilinus,Metareus,Oreftis, Caftra Hanniba-
lis, Tarentinus, Brundufinus, Garne, Agafus, Anconita-
nus, Ariminenfis, Ravennas, Peretolus, Livenza, Polas,
ende veel meer andere. Nu ter tijt fyn de vermaerdfte,
Genoua,Livorno, Civita Vecchia, Napoli,Venetien, en
Ancona.

Berghen. De voornaemfte berghen van Italien zyn de Alpes,
Alpes. welcke fommighe Vrancrijck,andere Duytflant, andere

Italien toefchrijven; doch daer is weynich aengelegen,
naerdienfè hedenfdaeghs met hare lenghte, Italien van
Vrancrijck ende Duytllant, als met een natuerlijeke
muere, affonderen. Feftus meent, dat de Alpes haren
naem hebben van de witticheyt,want,feyt hy, de Sabini
Alpum noemden,'t géne daernaer de latijnlchen Album,
dat is wit, hebben gheheeten. Ifidorus feyt, dat Alpes
een out franfeh woort is,ende fo veel beduyt, als hooge
berghen; de Duytfchen noemenfe hedenfdaeghs oock
Alpen, doch niet in fulcker voeghen als Ifidorus ver-
klaert, want Alp ende Alpen by de Duytfchen foo veel
te fegghen is, als berghen rijck van weyden, op welcke
men liet gras niet maeyt, maer beeften om te weyden
ghedreven worden. Strabo fchrijft, dat defe berghen
eertijdts AlbU ende Alpionia ghenoemt waren; ende Ste-
phanus noemtfe oock Alpia ende Alpii-, Favorinus gheeft

: haer den naem van olbia, ende Lycophron van Salptos;
Ovidius ende Lucanus noemenfe Alpis; ende Dionyfius
Afer,Alpius. In de oude fchriften vindtmen veele en ver-
fcheyden namen der Alpen,'t welck een teecken is,dat¬
ter eertijts veel gedeelten der Alpen gheweeft zyn,door
welcke men ghereyft heeft, als fyn de Alpes Maritimas
ofte Ligufticse, de Cottias, Grajas, Pceninas,Alpes Sum-
mse, Lepontise,Rhsetic^,Iulias,ende Carnicse. De bergh

Apenin. Apenninus , ftreckt fich tulfchen den Opper ende
Neder-zee, ende fcheyt doorgaens in de lenghte Italien
in twee fyden ofte ghedeelten: men meent dat hy foo
ghenoemt is, om dat hy fyn begin heeft aen de Alpes
Poeninas, waer langhs Hannibal over het gheberghte in
Italien gekomen is. Sommighe willen,dat hy Apenninus
heet, om dat hy van de Poenis gheopent is, als de felve
onder haren ieyts~man Hannibal, eenen inval in Italien
deden: andere fegghen, dat defe naem komt van een
ouden overften ghenoemt Api,die gantfeh Italien over¬
wonnen heeft. Van Ptolomaso ende andere wordt hy
Apennina geheeten,van Stephano Apennium.De bergh
Apenninus,fèydt Plinius, is de aldergrootfte van Italien,
fich ftreckende met een gheduerighen rugghe aen mal¬
kanderen, van de Alpes af, tot aen de enghte van de Si-

Andere ciliaenfche zee. Daer fyn in Italien noch veel andere
berghen. berghen, welcke alle minder ghedeelten fyn des Apen¬

nins , ofte uyt den felven fpruyten, die wy kortheydts
halven voorby gaen.Defe voor-ghemelde berghen,da¬
len , ende velden, fyn hier ende daer met fchoone bof-

Bojfcken. fchagien bekleet, welcker fommighe in ouden tijden
befondere namen ghehadt hebben,als in Etruria de Sal-
tus, die men hedenfdaeghs Bofco di Monte Fiafcone
noemt, oock die van Voliinio ofte Bolfena, gheleghen
op den wech na Viterbo, ende na Leandri ghetuyghe-
nifle van de ouden Volfinienfium Lucus ghenoemt
wierde. Op den bergh Cimino in Tofcana, was foghe-
vaerlijck een bofch, dat niemandt tot de tijden van Li-
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vius daer door reyfen dorfte, dan alleen de leytf-man
felf. In Latio by de Capenates,was Lucus Feroniae, van
welcke Silius vermaent,in defe veerfen :

Dives ubi ante omnes xolitur Feronia luco,
Etfacer humefiatfluvialia rura Capenos.

Plinius fchrijft, dat by 't water Numico een boiTchagie
was,Iovi Indigeti toe-gheheyhght. Het wout van Diana
iEtolica ftelt Livius by Agninum Compitum.Het bofch
Nsevia, feyt Feftus, gheweeft te fijn ontrent vier mylen
buyten Romen. Het wout der Camsenarum ftelt Livius
buyten de poorte van Capena: ende\ bofch 'twelck
defen Autheur noemt Aldigum Nemus, wordt hedenf¬
daeghs Selva del Aglica gheheeten. Albuneam Sylvam
ftelt Servius op het alderhooghfte gheberghte van T-y-
bur; ende een ander van dierghelijcken naèm in 't ghe«
biedt der Laurentinen; Virgilius fchrijft dat het bofch
Angitia geweeft is,dicht by Alba Marforuni;by Cicero-
nem leeftmen, dat Furinas Lucus in 't ghebiet van Ro¬
men gheftaen heeft. Plinius maeckt mentie van 't bofch
Vacunae,ontrent den bergh Ficello in Vmbria. Campa-
nia plachte te glorieeren met Luco Sacro ende Gallina^
ria Sylva,defe Sacer Lucus, ghelijck hem Livius noemt,
wort nu ter tijt Hami gheheeten; Sylvas Gallinarias ghe-
denckt Cicero in zyn briefaen Poetum , ende Strabo in
't y boeck.By de Lucaniers waren vermaert de boffchen
Eboli, Peregrinalis, Veliarum: by de Brutios, Rhegius
ofteReginorum Saltus;by de Apuliers,Batini Saltus,en-
de Lucus Gargani; ende in Gallia Cifpadana, Sylva
Lucina,ende Pedaneas Sylvx;in Tranfpadana,Caftorum
Lucus. Strabo ftelt in de contreye der Venetianen twee
boffchagien, van welcke de eene naer Iunone Argivå
ghenoemt was, de andere naer Diana iEtolica.

De publij eke ghebouwen ende timmeragien van Ita- Gebouwen.
lien, foo gheeftehjeke als wereltlijcke, fijn uytnemende
veel, want te Romen alleen worden hedenfdaeghs over
de drie hondert kereken ghetelt, onder de welcke feven
fijn , die uyt groote devotie meeft befocht worden , de
kereke van S. Pieter in Vaticano,overtreft inkoftelijck-
heydt, marmor, heerlijckheydt, ende konft,alIe andere
kereken der geheeler werelt; daer fiet men veel byfon-
dere dinghen; als ettelijcke columnen ofte pilaren, die
uyt den Tempel van Salomon daer ghehracht fijn; twee
kopere nauwen, van de Pyramide P. Cornelii Scipionis
Africani, welcke eertijdts gheftaen heeft in het dal van
Vaticano; oock veler Paufen heerlijckebegraeffenifïèn:
als oock het marmoren graft van Keyfer Otto de 11.
Boven, in des Paus Cappel, is te fien het laetfte oordeel,
van Michael Angelo ghefchildert. Kortsheyts halven
gaen wy voorby alle de treffelijcke Cloofteren, Gaft-
huyfen,Wees-huyfen,Oude-mannen~huyfen ende Von-
delingh-huyfen, als oock de verfcheyden treffelijcke
paleyfen der Paufen ende Cardinalen. Des Paus paleys
leyt op Vaticano,een verheven plaetfe, feer aenfienlyck
ende playfierlijck, daer hy, om de ghefondtheydt en
lufticheyt der plaetfe, fyn hofhout, dat eertijts te Late-
ranen was: dit paleys is eerft begonnen van Paus Nico-
laus de III; daernae van de andere veel vermeer¬
dert ende verbetert; ende eyndelij eken van Iulius de 11,
ende Leo de X, voltoyt, ende van Sixtus de V met
fchoone fchilderijen verciert. De trappen defes ghe-
bouws fyn fo bequaem ende ghemackelijcken, dat men
van alle fyden op het Paleys kan komen, jae oock
te paerde daer op rijden, tot aen het dack toe. Het pa¬
leys is foo ruym ende groot, dat het veel eerder een fte-
deken fchijnt als een huys. De Capelle Sixti is fo groot,
als een paflelijcke ruyme kerek, alwaer de Cardinalen
vergaderen,om een nieuwen Paus te kielen.Men noemt
defe plaetfe ghemeenlijeken het Conclave. De andere
kereken, paleyfen, en koftelijcke ghebouwen van Ro¬
men,Napels,Venetien,Genoua,Florencen, Milanen, en
andere fteden van Italien,te verhalen, foude hier veel te
langh vallen, füllen die derhalven voorby gaen.

Het gouvernement ofte de regeeringhe van Italien is Regemghe.
twee-
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tweederley;te weten,Politijck ende Ecclefiaftijck. Aen-
gaende de hedenfdaeghfche poli tijeke ende burgher-*
lijeke regeeringhe, is dit edele landtfehap ghefcheurt
ende verdeelt in verfcheyden heerlijckheden , onder
welcke behalven de Paus,de Coninck van Napels, ende
devryerepublijcken , Venetien , Genua,Luca, ende
andere; fyn de principaelfte in 't noorderlijckfteghe-
deelte, de Princen van Tofcanen, Mantua, Mylanen,
Montferrat, Parma, Saluzzen, ende Piemont. In 't
zuyder ghedeelte fynder veel,van welcke wy op fyn be-
hoorlijcke plaetfe mentie füllen maken. Van de Ghee-
ftelijcken is de Paus van Romen een Hierarchaende het
hooft van alle kereken, hebbende een ontallij cke fuite
ende ghevolgh,fo dickwils als hy hem in 't publij ck ver¬
toont , fietmen hem gliedert ende blinckende (dit fyn
de eyghentlijcke woorden van S. Bernardus , uyt het
boeck de Conftderatione, aen-fprekende den Paus Euge-
nium) in fyden ende fluweeien kleederen,met ghefteen-
ten ende gout befet, ghefeten op een witte Hackeneije,
met een groot ghevolgh van foldaten endedienaers: de
andere gheeftelijcken worden daer oock in groote
waerde ende eere ghehouden, want fy meer ghe-eert
ende gherefpeóteert worden als eenighe Edelen. In Ita¬
lien wordt ghebruyekt driederley recht, namelijck, het
Paufelijcke,het Keyferlijcke,ende het burgherlijcke of¬
te ftadts-recht.Het eerfte ende tweedeis ghenoegh be¬
kent ; het derde beftaet uyt de ftatuyten ende wetten,
die een yegelijcke ftadt voor fich felfs placht te hebbê*

Volcke- Wy füllen hier by-voeghen, 't ghene in een oudt
ten aert in boeck van pergament ghefchreven ftaet, hoe verfchey-
raedflagen. den volckeren ende fteden in Italien fich houden ende

regeeren in hare raetflaghenrdaer ghefeyt wort, dat die
van Mylanen in hare raetflaghen leer treffelijck fyn: die
van Venetien wijs ende verftandigh: die van Luca licht-
vaerdigh, die van Pifa ongheftadigh, de Placentinen
voorfichtigh, de Florentijnen langhfaem,die van Vero¬
na ghetrouw, die van Ferrara argh, de Genouefen on¬
wetende, die van Luca profijtelij ck, de Volfci boofach*
tigh,deBrutii dom ende plomp,die van Modena fcherp,
die van Perugia ras, die van Sena langhfaem,die van Pa¬
dua twijfelachtigh. De Italianen beminnen oock, be¬
vorderen,onderhouden, ende eeren, foo veel in haer is,
de ftudien ende alle goede konften,derhalven door Ita¬
lien fo vele treffelijcke univerfiteyten ghevonden wor¬
den,als,die van Romen, Mylanen, Bononién,Padua,Pa¬
ria, Napels, Perufia, Saierno, Pifa, Ferrara, Sena, Fio-
renza, Venetien, Bergomo, Modena, Turino ; die
van Parma,Placentia,Ancona,ende Macerata,zyn mee-
ftendeels te niet gheraeckt. Alle de gheleerde mannen
te willen verhalen,die aldaer ghefloreert hebben, fbude
onmoghelijck wefen.

Manieren. In manieren,ghelaet,ende leden,fyn de Italianen leer
courtoys ende ghemeenfaem , alle andere natiën over¬
treffende met kortfwijlighe difcourfen; fy zyn van een
feer goet ende gheluckigh verftant, kloeck om yet
wat te inventeeren; vaerdigh , ende leerfaem tot al¬
le ftudien ende verfcheyden konften. Van oudts zynle
altoos feer eergierigh ende glorieus gheweeft; ende van
jonghs op hebben fy de welluften met de melck inghe-
foghen, fynde feer gheneycht tot een facht ende wellu-
ftigh leven. Sy zyn wraeckgierigh, lbo dat, wanneer fy
haer leet können wreecken, 't felve haer aenghenamer
fchijnt te wefen, als het leven felfs; jae t ghene fy felis
niet können wreecken, bevelen fy in haer uyterfte aen
haer erfghenamen te volvoeren. Van den aert,maniere
ende feden der Italiaenfche vrouwen, heeft men in een
oudt boeck befchreven ghevonden, t gene hier volghü:

Italiaen- De vrous-perfoonen van Sena fyn fchoon van ghe-
fè vYoaiven daente , die van Florenzen teer; van Perufia fraey;
aen' van Cajeta hupfch ; van Confentia obftinaet, van

Benevento boerfch; de Bononifche ftout ende hoo-
vaerdigh; die van Modena goedertierene ; van Cefena
rooverifch; de Genouefche welluftigh, die van Crema

Italien.
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bedriechlijcke; van Placentia hart om tebeweghen'
van Luca kuyfch; van Piftoja licht om te beweghen, de
Romeynfche feer deftighe ; die van Capua hoovaer-
dich; van Napels forchvuIdigh; van Brundifi luy ende
ledich; van Ferrara begheerlijcken; van Ravenna be¬
leeft ; van Vrbino ghefpraeckfaeni; van Vincentia ftant-
vaftigh; van Parma gierich; van Paria begheerich tot
ghewin; van Milanen hooffch; van Piemont lpijtigh; de
Venetiaenfche moetwilligh;die van Verona gratieus; de
Brixiaenfche naerftich; die van Formia fraey van ghe-
daente3van Lodi fuperftitieus; van Cremona koftelijck;
van Tarvifijalours; van Bergomo liitigh; vanArezzo
taey; ende die van Puzzolo fchoon.

Hoe ftrij tbaer de Italiaenfche natie eer tij ts gheweeft Italia-
is,ghetuyght ghenoech de gheheele werelt van de felve
t' onderghebracht. In 't voor-verhaelbe oude boeck ^rhejti
van pergament, blijekt oock klaerlijcken, wat volcke¬
ren ende fteden van Italien dapper ende kloeck in de
oorloghe gheweeft fyn, ende wat ter contrarie yeder
een voor ghebreken ghehadt heeft: de Perufinen heeft
men altoos ghehouden voor dappere ende moedighe
krijghs-llieden; in de oorlogh fyn de Calabriers te hae-
ftigh, die van Spoleto liftigh, die van Sena gheluckich,
die van Bononia woeft ende wilt,de Neapolitanen moe-
digh, die van Favenza haren vyant indringende, die vair
Prato kercken-fchenders; de Collenfes ontuchtigh, die
van Piceno roofachtigh, die van Romagna onbedacht,
de Placentiners wreet; de Romeynen fterek ende vreef-
felijck, de Milanefen onvertfaegt, die van Piftoja bloet-
dorftigh, de Vicentiners wraeck-gierigh , die van Pavia
ftantvaftich.Tot den oorlogh contribueren de Venetia¬
nen het ghelt, de Milanefen wapenen, de Placentiners
karren,de Cremonefen tenten,die van Pavia landen,die
van Piftoja poingiaerden, die van Bononia rieten, dat
is,pijlen,de Florentiner ..0..., de Romeynen ftantvaftic-
heyt, die van Ferrara. ghefchut, de Neapolitanen paer-
den, die van Parma fchilden, die van Tarvifi fwaerden,
die van Viterbo lporen,die van Lodi vivres. De Neapo¬
litanen fyn in de oorloghe naerftigh, de Milanefen lijd-
faem, de Genouefen niet al te trouw, de Mantuanen
munten uyt in ruyterie, die van Piftoja fyn vaerdigh oni
met hare fchilden den flach ende fteeck te verwachten,
die van Brixia in wallen op te worpen , de Genouefen in
fchepen, die van Luca hebben goet verftant om fteden
te belegglien, die van Cremona om batalien te ordinee*
ren, de Venetianen om eenArmade ter zee toe te ru¬
ften,die van Padua om paerden te berijden, die van Ber¬
gomo om liften ende laghen te legghen. Virgilius in fyn
neghende boeck iEneidos, befchrijft de manieren der
oude Italianen in defe veerfen :

Jd>ui Deus Italiam, quo vos dementia adegit t
Hon hic Atrido, neefandi Vïclor Vlyjfes.
Dumm aßirpegenm; Natos adfluminaprhnum
Deferimits, fovoque gelu duramus & undis:
Venatu invigilantpueri, fylvafquefatigant. >
Flefiere ludm equos, &Jpicula tendere cornu.
i^Atpatiens operum parvoque adfuetajuventtts,
i^efut raftris ter ram domaty aut quatit opida bello;
Omne ovum ferro teritury verfaquequveneum
Terga fatigamiss haßa : nee tarda SeneBus
Debilität vires animi, mutatque vigorem:
Caniciem galea premimus,femperque recentes
Convefiare juvat prodos & vivere rapto, &c.

t)e Italianen fyn hedenfdaeghs volhardende in häef"
houwelycken, niet toelatende eenige fcheydinge, ghe¬
lijck fulcke quade ghewoonte eerltmaels uy t de ftadt
Romen haren oorfpronck ghenomen heelt,door beleyr-
dinghe Sp. Carvilii. De eerft-glteborene van Princen
ende Heeren behouden,na de oude ghewoonte, het re*
riment: de ghemeene perfoonen deelen de goederen
van haer over-leden ouderen ghelijck , indienfe wette-
lijck geboren fyn.Wat hare huyshoudinge aengaet,fyn-
fe fober ende nüchteren,geen grooten pracht ende ko-
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ftelijckheyt in hare maeltijden gebriiyckende, tenwaer welluftich, de Vincentini overdadigh > de Cremone-
fake het de noot vereyfchte. De Italianen dragen geen fenbraef, de Neapolitanen koftelijck, de Genouefen
eenderley kleederen 3 want fy diedickwils nae ghele- matich, de Paduanen middelmatigh , deAretini nau-
gentheyt van tij t veranderen. De kleedinghe der Vene- we, de Venetianen met weynigh tevreden, die van
tianen is ruym,wijt ende lanck; voor weynich jaren gin- Pavia fijn plomp ende boerfch, de Bolognefen lecker ,

ghen noch aldaer de Matronen met bloote armen,borft de Perufinen delicaet 5 de Florentinen hebben oock
ende fchouderen, maer nu ter tij t bedecken fy de felve, haer vermaeck boven alle andere koft in kafenj die van
ghebruyckende wijder mouwen , bykans op de fpaen- Luca in pee-ren, van Mantua in ërweten ende wieken,
fche maniere. Naefl de Venetianen, hebben de Floren- van Riminiin ganfen, van Tarvifo invorflfchen, van
tijnen ende Tofcanen de aldercierlijckfte ende netfte Cremona in worften , de Neapolitanen in kool, die van
dracht.Die van Milanen,gantfeh Lombardyen ende Li- Genua in iattou, de Paduanen eten gaern viflehen , de
guria, hebben oock cierlycke kleederen, doch wat kor- Anconitanen verekens, de Perufinen viffchen, die van
ter. De hooffche dracht te Romen overtreft alle de an- Pavia loock ende ajuyn. De Milanefen kleeden fich
dere in lanckheyt ende verfcheydenheyt van couleurenj braef, de Genouefen proper ende net , de Mantuanen
maer de gemeene dracht is fuyver en net,doch niet feer kinderachtich, de Neapolitanen koftelijck, de Vene-
koftelyck, infonderheyt der vrouwen, die fich onlancx tianen heerlijck , en de Florentinen feer fpottelijcken.
op 't Tofcaenfche hebben beginnen te kleeden. De De Lucefen fyn tegens haren vyandt ende die haer ge-
Neapolitanen houden meer van propere als van kofte- offenfeert hebben, fachtfinnigh; de Milanenfen licht, de
lycke kleederen; de refte van Italien gaet Hecht ghe- Fulignaten ontftcken, die van Modena verfbenlijcken,
kleet. In gantfeh Gallia Cifalpina ofte Lombardien de Senefen grootmoedich, de Neapolitanen goeder-
fchijnt dat de Princeffen ende Dames haer meefte play- tieren, die van Ferrara hartneckich, de Venetianen be-
fier hebben in de Spaenfche draght j ghelijck de mans- driechlijck,die van Cremona openhertich,de Anconita-
perfonen in de Franfche. [Dit alles is federt die tijt feer nen boos, de Romeynen onrechtveerdigh. Teghens de
verandert,want niet alleen de Edelen door gants Italien vremdelinghen fyn deCalabriers ongherieflijck ende
in kleedinghe prachtigh fyn, maer oock de ghemeene ondienftelijck,die van Luca ghetrou, die van Sena min-
luyden naer haren ftaet, en byfonder de vrouwen. De neiijck,de Venetianen fmeeckende, die van Padua hart
hovelinghen te Romen kleeden haer nuin'tfwart, als ende ftuyr,die van Milanen onvoorfichtich,die van Fer-
een kleedingh die den Geeftelijcken beft fchickt. Doch rara trouw, die van Mantua fchrapers, die van Placenza
veele van de kleedinghe der natiën te feggen is niet wel ftrengh,de Anconitanë toornigh,de Neapolitanen goe-
doenlijck, alfoo die niet alleene alle eeuwen, maer by dertieren, de Florentinen verquiftende, dievanAfti
naer alle jaren hare veranderinghen onderworpen fyn, goetwilligh, deSpoletanen boerachtigh , de Verone-
00ck fo verre dat men die van voor hondert jaren voor fen naerftich ende ghedienftich, die van Pavia voorfich-
fulcke volckeren naulijx foude können aennemen.] In 't tich, die van Genua onbermhertigh, die van Parma wiftfelve oude boeck wort oock mentie gemaeckt,wat fpij- pelturigh, die van Modena langhfaem, die van Novo-fen meeft begeert fijn in fommighe Italiaenfche fteden, como onmenfehelijck ende onbeleeft.Den koophandelende hoe fy haer dragen tegens hare vyanden,envreem- drijven de Italianen met grooten yver ende naerftic-
delinghenite weten de Florentijnen fyn fpaerfaem ende heyt, ende fyn de Florentinen in hare negotie liftich, dekarich , die van Luca reyn ende fuyver, de Mantuanen Genouefen lijdfaem, die van Milanen openhar tich, dieflecht,deAnconitanen morflïch,vuyl;die van Sena heer- van Luca trouw, die van Venetien arch ende heerlijck.lijck,die van Milanen overvloedich,die vanNovokomo

Het Prinffchap
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Atam»

Talen.

Vracht"
haerheydt.

Et landt der Taurinén wort
nu Piemont genoemt,welck
beduyt een voet des berghs,
om dat het aen den voet
der Alpen leght, die Vranc-
rijck ende Savoyen van Ita-

— lien fcheyden.
Het paelt in71 ooften aen de Po, in 't zuyden

aen de Alpen van Ligurien, in 't weften aen de
Alpen van Vranckrijck, ende in 't noorden aen
de riviere Doria. Livius fpreeckt dickmaels van
de Taurinen, principael daer hy de reylè van
Annibal na Italien verhaelt: Polybius, Plutar-
chus in't leven van Annibal,ende andere fchry-
vers,maeckender oock mentie van.

Hier zijn luftige en vruchtbare heuvelen,die
kooren ende ander zaet en koftelijcke wynen
dragen,met goede vruchten. Paradinus in de
befchrijvinge van Savoyen fèydt, dat Piemont
vijfgroote en fchoone fteden heeft, ende on¬
trent vijftigh kleyne vafte ftedekens, met 200
bemuerde vryheden: datter oock veel Graef-

- ^ r 1 ^ •

Piemont.
Onder wie. De Longobarden hebbender een Hertogh-

domvan ghemaeckt, welck ghenoemt wierde
nae de hooftftadt Taurinum, daer de Hertogh
woonde, ghelijck Paulus Diaconus ghetuyght.
Nae dat de Longobarden verdreven zijn, heb¬
ben ?t deConingen van Italien befèten, die van
de Keyfers gheftelt wierden,daernae verfchey-
den Heeren: naderhandt heeft het lange tijdt
gheftaen onder de Princen,Graven,ende Her¬
toghen van Savoyen, tot dat in 'tjaer onfès
Heeren 1536 Fran^ois de 1 Coninc van Vranc-
rijck , een deel daer van ghenomen heeft, met
Savoyen dat over de Alpen leght, ende fijnen
foon Henrick gegeven. Hierom iffer een lan-

1 D D
ghe oorlogh gerefen tuffchen Keyler Carel de
V ende Coninck Francois, waer door defè lan¬
den bynae bedorven en verdeftrueert wier-
den.Daernae is't weder aen de Hertoghen van
Savoyen gekomen door den pays op 7t flot Ca-
merijck ghemaeckt tuffchen Henrick den 11
Coninck van Vranckrijck, ende Philips den 11
Coninck van Spagnien.

T*rino. Taurinum is de hooftftadt; van Ptolom^o en-JLWW! VlVWIf Aw -•* ,

de Tacito wordtfè Augufia Taurinorum genoemt
van Appiano Tauraßa. Plinius feyt: Angußa Tau¬
rinorum is een oude ftadt der Liguren. Nu
heetfèTurino. Sommige feggen datfe vanEri-
dano gebout is, die met veel volck uyt /Egyp-

Italien.

ten ghekomen was aen de kuft van de Liguftb
fche zee, ende fijnen foon Genuinus gelaten
hadde aen defè zijde van de Alpen,ende als hy
over 71 gebercht getrocken was, defe ftadt hier
ghebout, ende na fijnen naem Eridanum ghe¬
noemt , ende nae eenigen tijdt vertreckende,
fijn foon Ligur gegeven heeft. Andere fchrij-
ven,dat Lamifo neve van Noe,de felve geflieht
heeft, die den geheelen ftreeck tuffchen de ri¬
vieren Po en Tefin bemachtight, de inwoon-
ders verdreven,ende na fich fèlven Lamifo ge-
noemt heeft,welck een Taurus, dat is Stier,in de
tale van dit landt beduyde,ende dat naderhant
de naem Taurinum daer afgekomen is. Stepha-
nus Grammaticus fèy t, dat het een colonie der
Marfilianen is, ende na haer wapen, welck een
taurus oft ftier is, Taurinum genoemt wordt. Dat
het een oude ftadt is, blijekt ghenoech,om dat
het een colonie der Romeynen is. Sy leght aen
den voet van 't gheberght,is vierkantigh,ende
heeft vier poorten, treffelijcke burgeren ende
heerlijcke gebouwen, meteen fchoone hooft-
kerek. Hier is een hooge fchole van alle weten-
fchappen. Sy is oock vermaert door den ge¬
leerden endeheylighenBiffchop S. Maximus*

Hier is overvloedt van alles tot menfehen
leven noodigh. De landen daer rondtom zijn
goedt en vruchtbaer, doch meeft na 't ooften
en 't zuyden. Daer zijn oock valleyen daer men
veel yfèr uytgraeft. Livius fchrij ft dat Anni¬
bal Taurinum ingenomen heeft.

Aen de rechte zijde ontrent den oorfpronck Jrd dl
van de Po begint een luftighe valley t,Val di Po
ghenoemt, en van deinwoonders, Valdi Liver-
«^,na de ftadt Liverna, die daer in leght: Sy is
30000 treden lanck, ende 4000 breedt. In't
ooften by den inganck, is de ftadt Mambrino;
in 't weften, een hoogh fteene kruys.

Beneden Turino kan men op de Po varen: Rivolli
wat vorder aen het geberghte,leght de volck-
rijeke ftadt Rivoli, daer gheboren is de H. An-
toninus, van S. Dominicus Orden, die voor
't Chriften geloove te Tunis martelaer geftor-
ven is, gelijck de hiftorien der Predick-heeren
getuygen. Aviliana,een fchoone ftadt ende ka-
fleel, is wat vorder aen een heuvel. Ontrent de
Po, voorby de mondt van de reviere Chifon,
leght Cargnano, vermaert door de lange bele- Caryr.anh
gheringhe der Fran^oyfen, ende befcherminge
van Petrus Columna , Oppe'r-veldtheer van
Keyfer Carel. Wat hooger tuffchen Rivoli en
Aviliana,is 't kloofter van S. Antonio,ende wat
opwaerts dat van S. Ambrofio. In dit dal zijn
oock eenighe dorpen,cnde daer voorby de ftad
Sufa,aen den voet van Mont Cenis, welcke Pli- Snfn
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nius in ?t negenfte landtfchap fielt, ende Segu¬
fium noemt Ptolomams fetfe in de Grieckfche
Alpen,hoewel fommige gelooven, dat Segufium
van Pto!omOTs>Seon in Duytflandt is. Ammia-
nus vermaent oock van Segufium, en feydt, dat
hier de Cottifche Alpen beginnen die van lo¬
vins Monte Geneyre, en van Leander, Mont Cenis
ghenoemt worden. Andere noemen defo ftadt
Secuia. De hiftorien fogghen, datfe vanFrede-
rico Barbarofta ghedeftrueert is. Boven Sufa
zijn twee wegen over de Alpen na Vranckrijc,
de eene aen de rechte fijde daer men nae Sa-
voyen gaet,en d'andere aen de flincke, na Gre¬
noble. Aen den wegh van de rechte fijde in71

Novaleß, opklimmen van Mont Cenis, leght Novalefe,
ende op't midden van den bergh, Ferera. On¬
trent 't opperfte van de bergh is een meyr van
klaer water,daer een rivier uyt komt, die door
de hooge rotfen valt, ende ontrent Novalefe,
en voorby de riviere Doria loopt. Aen ?t be-
ginfel van de voorfchreve riviere is Sefana en-
de Efilles. Ses mijlen van den mondt Chifon

Tignmlo. leght de heerlijcke ende rijcke ftadt Pinarol
met een fchoon kloofter, ende wat hooger Pe-
rofa, ende aen de ftincke zijde Pagellat ende
Airafea; aen de rechte zijde Monte Bobio.De
rivier Peleze loopt tuftchen Pancalet ende Vil¬
la Franca', welck een fehoone en rijcke ftadt is,
met de Chifon, in de Po. Blondusfohrijft, dat
Plinius feyt Pancalerum gelpro ten te zijn van de
oude ftadt Augufla Taurinorum inLigurien. Maer
hy dwaelt, ghemerckt Plinius Pancaierum ner¬
gens noemt. By Villa Franca leght een brugh
over de Po. Hier hebben de Fran^oyfen Prot
per Columnaghevangen,een kloecken Veldt-
overften van den Hertogh van Mantua, anno
151 j. Ontrent den oorfpronck van de Po leg¬
gen Ripel en Pailana, daer fohoone marmor-
mynen zijn,ende wat vorder Critio.

Mondovi. Mondovi,van Key for Conradns gebout,foo
< fommige foggen, leght op een berghsken, tuf

fchen de rivieren Ella en Taro. Sy wordt ghe-
houden voor de rijckfte ftadt van Piemont.
Het landt rondtom is gantfoh vruchtbaer van
wijn,koren,en kaftanien. Hier zijn twee voor¬
lieden,waer van de eene Vico genaemt is, daer
de laetft overleden Hertogh een kercke heeft
begonnen te bouwen ter eeren de H. Maghet
Maria, ende in de felve een kapel, tot begraef-
nifle der Hertoghen.

Fojfaw. Foflano leght aen de riviere Stur, op een
fteylen heuvel, is nu een Biflchoplijcke ftadt,
ende verfterckt met een kafteel. Rondtom is
't landt vruchtbaer , principael van kooren,

O N T.
waer van des jaers wel 100000 facken alhier
waflen.

Tuftchen de Stur en Gieffo is de ftadt Gomi Comi.

in een fteenighe lantdouwe, die nochtans de
naerftigheydt der inwoonderen vruchtbaer
maeckt met het leyden des waters door ver-
fcheyde kanalen en graften. „ *

Cherafco leght tuftchen Mondovi en Afte, cherafio.
beneden welcke de Stura ende Tanarus fich
met malkanderen menghen. Sy heeft ftercke
wallen, breede ftraten, kloecke inwoonderen,
ende gefonden lucht.

Het Graeffchap Nizza leght aen een meyr, N
binnen de riviere Varo,die Italien van Vranck-
rijck foheyt.Het lant is berghachtigh en rou.

Het lofdicht dat Julius Scaliger van Turi-
no ghemaeckt heeft, is dit :

Excipiens gelidaspatriis ex Alpibus auras,
Hefperii princeps jus capit unafolL

Terra ferax,gens Utapilarisyaddi3a chords:
Nil curans quicquid craflina luna <vebat.

Ingenium natura aptumfifed morefolutum:
Plus capiens animo>quam darepoßit ope.

Felix Matte novo, felix melioribus armis,
Namque recens acuilpeäora lenta metas.

Die vanSaluflen grenfenaen de Taurinen, sdum*
daer het dal Augufta Pretoria in leght, nu ghe¬
noemt Val d'Ofta> met een ftadt van de folve
naem. De hooftftadt heet Saluzzo, in ?t latijn
Salutium. Vercelli leght meer nae Jt noorden, yeYCeUL
daer oockgoudt-mynen gheweeft zijn,foo Eu-
fobius ghetuyght. In Saluzzo is oock de ftadt
Invrea, van Ptolomams, Strabo, ende Tacitus,
Eporedia ghenoemt. Sy leght tuftchen twee
heuvelen, die de enghte ofte inganck van Val
dVfla maecken.

De riviere Padus ofte Po loopt midden door
?t landt, van welcke Lucanus aldus fohrijft:

Non minor efl Nilo,fi nonperplana jacentis
jEgypti Libycas Niksftagnaret arenas.
Non minor efl Ißro,nifi quod dumpermeat orbem
Iflery cafuros in qmlibet <equorafontes
Accipitjiff Scythicas exit nonfolus in undas.

De Po wordt vermeerdert met vele rivieren ?o.
die uyt de Alpen ende Apennin loopen. Wt de
Apennin, Trebia, Tangra, Taro, Nizza: Wt
de Alpen, deStur,Orco, Tefin,Oglio, Menzo
oft Mencio, PAdice oft l'Adige, ende andere.
Sy valt in de Adriatifohe zee, oft Golfo di Ve¬
neria.

Het Hertoghdom
MONTFERRAT.

Et Hertoghdom Montfer- is,ende wederom te Bononien ghebracht. Defè
rat leght in Lombardijen, hadden hem gevangen in die bloedighe flagh
aen defè zyde van de Po. van Ravenna, ende meynden hem in Vranck-
't Heeft defèn naem als oft rijck te brengen.Niet verre van hier is de oude
men wilde fegghen Mmfi- ftadt Valenza, ende Pomaro met een kafteel
rax, dat is, eenen vruchtba- op een heuvel.
ren bergh, om de vrucht- Wat vordersleghtFraffinetto,ende CafalS. ctfds-,

baerheydt van fyne heuvelen: oft van Foto, Euafio, onlangs van den Marquis Spinola in de
welck yfer beduydt,door een gelijckeniffe, dat naem des Keyfers belegert. Paus Sixtus de mi
ghelijck 't yfer met fijn hardigheyt alle andere heeftfe de rechten van een ftadt ghegeven in't
metalen te boven gaet,dit oock de nabuerighe jaer 1474. Hier zijn twee kafteeien; het oudt,
landen met overvloedt en lieflijckheydt van welck eertij ts't hof was van deMarquifen: en-
vruchten,en byfbnder van wijn,verre overtreft, de het nieu, gebout van Vincentius Gonzaga,

Eertijdts heeft Keyfer Ottho de n, in defen Hertogh van Mantua en Montferrat, en wordt
ftreeck feven Marquifaten gheftelt, te weten, gemeynlijck La ütadella genoernt.Hier zijn ge-
Montferrat,Ceva,Bufchi, Ponciono, Saluzzo, boren Otho uyt het edel gheflacht van Ale'ra-
Savona, endeFinarij endeaen elckvandefe- mus, ende Theodoras Paia-ologus, Cardinaleti;
ven fönen van Alemarus Hertogh van Saxen, BernardusRomanus, de eerfte Bifïchop defer
een ghegeven. ftadt; Georgius Cacatoxicus, een gheleerdt

Eertijdts ftondt dit Marquifaet van Mont- Theologant ende Philofooph.
rat dZdeferrat onder 't ghebiedt van fijne eygene ofte Boven Baffignana leggen over al op de heu-
Mxdogn. byfondere Marquifèn, ghefproten uyt het ver- velen in 't midden van 't landt, verfcheyde fte- dm-

maerde geflacht der Pakologen, diehetbefe- den,waeronderzijn,MonteCaftello,Pavon,S.
ten hebben tot den jare ij 34 , wanneer nae Salvatore met een fterek kafteel, Gerella , Sui-
de doodt van San Georgio, de laetfte Marquis zan,Caftelletto,Lugo, Monte Magno. En alf-
der Pabologen, Keyfèr Carel de V verklaert men van Cafal langs den Po gaetontmoetmen

Onder deheeft, dat Frederick Gonzaga, Hertogh van oock vele fteden, onder andere Ponta di Stura,
Gontitgen. Mantua,de rechte erfgenaem van dit Marqui- Camino,Gabiano,&c.

zaet was. In 't jaer 1575- is't tot een Hertogh- By den t'famenloop van Bormia ende Tan- AießdM
dom verheven van Keyfer Maximiliaen de li, gra,in een luftighe plaetfe,leght Aleffandria,fo Fil-
en Willem de in is de eerfte Hertogh geweeft. genoemtna den Paus Alexander de n i.Sommi- '

Merula, in fijn 6 boeck van de oude Vicom- ge meenen datfe den bynaem van Paglia,dat is,
Landsaerd.ten, befchrijft Montferrat aldus: Het is een ftroo, heeft, om dat de Keyfers hier eertijdts

berghachtich landt, uyt-gheftreckt met ghe- een ftroyen kroon plachten t'ontfangen: welck
duerighe heuvelen , heel luftigh ende vrucht- verfiert is. De imvoonders zijn moedigh en van
baer van allestot menfehen leven noodigh, goetverftant. Sy is langh onder 't gebiedt der
ende wel bewoont, beginnende ontrent een Vicomten gheweeft, daernae onder de Sfor-
dagh-reyfe van de Alpen , waer van fy met tien,naer defè onder de Coningen van Vranck-
een vlackte ghefcheyden worden. Hier is niet rijck,föo lange fy meefters van Milanen waren:
onbebout, van weghen de bequamigheydt nuhoortfe aendenCoriinckvanSpagnien.Van
en goetheydt des aerdtrijeks. Aen de flincke hier is Georgius Merula gheboortigh.
zijde loopt de riviere Tangra, aen de rech- Over de Tangra is Borgo, föogeheeten, alsBerjk
te de Po, die dit landt bepalen. Hoe de heu- Merula fchrijft, van 't dorp Borgo, daer vele
velen verder van de rivieren zijn, hoe datter goudt-fmeden woonden,eer Alellandria ghe-
grooter en luftiger velden haer tuftchen de fel- fticht was. Men gaet van ae ftadt ovei een
veuytfpreyen, die men bequamelijck Meföpo- brugh in de voorlieden.
tamiam foude moghen noemen, om datfe tuf- Over de riviere Bormia aen de flincke zyde Bv»-
fchen de rivieren befloten zijn. leght Bofco, eenfraye ftadt,hoewel dat het fy-

Steden. Niet verre van de mondt der riviere Tan- nen ouden tijtel van Marquifaetfchap veilo-
XajpgMM. gra,leght de ftad Baffignana.Eertijts was de Po ren heeft.Bartholom.vus van Bergomo, veldt-

en de Tangra aldaer met een houten brugh aen overfte van 5t Milaenfohe iegher, heeft hiei de
malkanderen ghehecht, op de welcke Ioannes Fran^oyfen geflagen. Wathoogei tuftchen de
Medices van Florencien y Cardinael ende Pau- rivieren Bormia en Burda is ïncfta,daei de ft ad dndß,
folijeke Legaet tot Bononien , daernae Paus gheftaen heeft, die Ptolom^usLi^?^/^ heet.
Leo dex^uyt de handen der Fran^oyfen verloft: Twee mylen van Alelxandria leght Marengo,
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M O N T F E R R Å T.
van de geleerde, Markorum genoemt, wiens in- ^ Welck beduydt:
woonderen in vorighe tyden te Alelïandria zijn Mijn kleed is recht en fiecht,met purper niet vermomt,
komen woonen. Maer heeft fijn eygen glansfoo71 van deJchapen komt.

Forum. By de Tangra is 't dorp Forum, byna gheheel
onbewoont, ghelijck Marengo, welcke eer- Ende Silius:
tijds volckrijcke plaetfèn waren, doen Aleffan-
dria ghebout wierde. Hier zijn noch de over- Pufcipue firax Pollentia villi.
blijffelen van de vervallen kercken, wiens vloe- ^ ^
ren zijn met koftelijcke vierkante fteentjens
gheplaveyt, ghewrochte keyen,ende marmer- Polenta volvanfaarte wol. .
Iteenen met verfcheyde opfchriften. De ma- Andere feggen datfe foo genoemt is van pollen-
nieren endetale geven hare oudtheyt te ken- fy, dat is, macht, om datfe fteick is door haer
nen,want fy fpreken noch vele woorden op de gelegentheyt aen de riviere Tangra. Claudia-
oude wyfe der Romeynen, als firena,toga,profa, nus fchrijfter aldus af:
en andere. ^ec P^usPo^entia

Nkzadelta Hier leght oock Nizza della paglia, en Afte, Contulit Aufoniis: aut mmia vindicis Afl<e.
pagiia. welck een vermaerde, rijcke, heerlijcke,en wel _

APe" bewoonde ftadt is, in een lant vruchtbaer van Alba is oock aen de flincke zyde van de Tan- Alba.
kooren, wijn,en alles tot onderhoudt des men- gra> grooter als Cafal S. Euafio, maer niet foo
jfchen noodigh. Haer Patroon is de H. Se- ghefondt van lucht. Niet verre van Alba
cundus, daerom fchrijftfe in haer zegel: leght Acqui, wiens oudtheydt de wallen noch Ac^Lghetuyghen: in vorighe .tyden was 51 wel be~

Afia nitet mundo,SanBo cufiode Secundo. woont, daernaer is t arm gheworden doorden twift der borgheren. Antoninus noemtfe
Dat is: Aqiu, van de warme en ghefbnde wateren, en

Afla blinckt in de wereldt fchoon, fonteynen die hier zijn. Want hier zijn publijc-
Door Sint Secundo haer Patroon. ke baden, daer fteene trappen en tafelen in

zijn. Het is te verwonderen dat hier in de hee-
Eerft heeftfe onder 't ghebiedt der Vicomten te wateren kruydt waft ende groeyt, ghelijck
gheftaen,daernae der Milanefen, tot datfe van Burfellius ghetuyght. Op het feghel van defe
loannes Galeatius eerfte Hertogh van Milanen ftadt ftaet een arent, die met fijn klauwen een
ten houwelijck ghegheven is, aen fijn dochter leeu verfcheurt. e tam.

Valentina, doenfe troude met den Hertogh Boven Acqui leght Beftagno, Cortemiglia,
van Orleans. Van dien tij dt hebbenfe de Fran- Carro,ende wat hooger. Regalis,oh Mont
coyfen befeten tot 't jaer i y 19,wanneeric in de real een fraeye ftad, legghende op een bergh,
pays te Camerijck befloten, ghelevert is van fterck om de gheleghentheyt, ende wallen, en-
Franyoys de 1 Coninck van Vranckrijck, aen ftaet onder den Hertogh van Savoyen. De
Keyler Carel de v, die de lelve aen de Herto- ftreeck ontrent den Apennin tuffchen Genua
ghinne van Savoyen, die van fijn maeghfehap ende Acqui,is vol floten.
was, gegeven heeft, om te befitten haer leven Aen de andere zyde op de grenlèn van Pie- cUm.
langh, ende na haer doodt aen Emanuel Phili- mont is Chieri, eertijdts een volckrijcke ftadt,
bert,föne van Carel Hertogh van Savoyen. maer naderhant met de oorlogh tuffchen Key-

Hier legghen oock Rmdus Ftancorum, nu Ri- fer Carel de v, ende Fran^ys de 1,Coninck van
cZZ. vatto ghenoemt, Guarena, ende Pollentia oft Vranckrijck, bedorven. Niet verre van hier is
lokt**. Polenza, die nae 't gevoelen van fommige de- Villa nuova,Poirino,Roviglialco,Carmagnuo-

fon naem heeft van wegen de fchoonheyt van la een fchoone ftadt,vermaert door den kloec-
de wolle der fchapen die daer zijn. Van welcke ken Veldt-overften Francifcus Buxonius, die
Martialis Ichrijft: hier gheboren is.Hier ontrent leggen Carigo-

nano,Gaffo,S. Moro,ende niet verre van de Po
Non efl lanamibi mendax, nee tingor abeno: Calalgraffo,Polongora, Racanigi,Moreta,Ro-

Si placeant TyrU,memea feflit oyis. vello, ende wat vorder Aviliana.

Rivatto.

Het ghebiedt van

G E N V A.

Falen.

Vinti-

wigha.

S. Remo.

Albenga.

Finale.

Noli.

Vadi.

Savona.

Monaco.

Et ghebiedt van Genua ftreckt
oock buyten Ligurien, al is 't dat
het heel Ligurien niet begrijpt.
Eh hoewel dat het in 't well niet
komt tot de riviere Varo toe,
welck de pael van Ligurien is,
nochtans ftredt het in 't ooft over

de riviere Macra , daer 't in 't
ghebiedt van Lunegia, Sarzana

een ftadt van Tofcana, en andere plaetfen befit 5 in't
noorden ftreckt het tot den Apennin, ende op fommige
plaetlen veerdelende grenft aen Piemont,de Hertogh-
dommen Montferrat en Milanen, ende eenighe leenen
des Rijcx die daer tuflehen ligghen.

In 't weft aen de zee-kuft leyt alder-eerft Portui Her-
cutis Mornet, nu Monaco ghenoemt: de Grieckfche hee-
ten het mAcdc(§K welck beduyt alleen, oft 0111 dat Her¬
cules de inwoonderen verjaecht, ende hier alleen ghe-
woont heeft, oft om dat in fijn kereke ghene andere
Godt gheviert worti gelijckin die vanlupiter, Minerva
ende luno; in die van Venus, Cupido. Leander meent
dat het Villa Franca is,gheleghen niet verre van Nizza.

Vintimiglia leyt oock op de zee-kuft,eertijdts Albium
Jntemelium ghenoemt.Het was wel eer een groote ftadt,
nu is 't een Biflchops ftoefin wiens hooft-kerek worden
femmighe heylighe reliquien bewaert, onder andere 't
kaeck-been van S. Catharina,ende van S. Blafius, en een

vingher van S. Nicolaes.
Drie mylen van Vintimiglia leydt S. Remo in een Iu-

ftighe ende vruchtbare landouwe. Tuflehen de ftadt en
de zee is een vlackte, doch niet heel groot, met perfen,
limoenen en citroenen beplant. De citroenen worden in
de naefte fteden van Vranckrijck en andere landen ghe-
bracht, ende met koren vermanghelt. Tuflehen de ci-
troen-boomen fijn veel palm-boomen, daer de borgers
oock goet ghewin van hebben.

Naër de zee-ftedekens Tabia,Porte Mauritio,Diano
ende Arafli, leydt Albium Ingaumm, oft Aibingaunum, nu
Albenga van de Italianen gheheeten. Het heeft defen
naem van de Aipib/u,die eertijts oock montes Albii, ende
van de inwoonders Ingauni ghenoemt wierden. Het is
een oude ftadt, in een vlackte gheleghen, 5-00 treden
van de zee, ende heeft een fware onghefonde locht, te
meer dat in de naefte rivier veel hennip geweeckt wort.
Hier van komt het fpreeckwoort, odtbengana piam, fe
frjjefam,fidemandarebbe Diam. 'T is rijck, ende van alle
nootdruft verfien.

Tinarium,nu Finale ghenoemt,is oock een vermaerde
ftadt van Ligurien,wat verre van de zee gheleghen: het
heeft den tijtel van een Marquifaetfchap.

Seven mylen van hier leydt Naulum, nu Noli ghehee¬
ten. Hier is een goede haven, daer Capi di Noli ontrent
is. Het is een Biflchoplij cke ftadt.

Dertich mylen van Albenga leyt Vadi, by de Latijn-
fche Vada Sabatia, en Vada ghenoemt. Defe ftadt wierde
eerft Sabata gheheeten, ende van de ftadt hadden de
naeft-ligghende meraflehen den naem Vada Sabatia,
dat is,de ondiepe wateren van de ftadt Sabata.

Savona is vyfmylen vanhier, een ftadt Livio wel be¬
kent, daer groote koop-handelis van vericheyden lan¬
den, ende fchoone huyfen, principael dat de Paus Xulius
de 11 daer ghebout heeft. Sy wort met de Liguftifche
zee befpoelt, ende heeft een haven met vele groote
fteenen uyt het water opghemaeckt,daer menichte van
fchepen können legghen.In 't zuydenis oock eenfterek
kafteel. Hier is gheboren de Paus Gregorius de VII,

Italien«

Sixtus de IV, endeIulius de II. Vutro ende Siftris
fijn oock zee-ftedekens, ende Cornegliano een fchoon
dorp toebehoorende 't gheflacht van Spinola.

Genua is de hooftftadt van heel Ligurien, van de Ita- Genom,
lianen Genoa ghenoemt, een koninckhjcke, heerlijeke,
en, naer Venetien, de principaelfte zee-ftadt van Italien.
In 't zuyden leydtfe voor aen de zee-kuft verheven, van
achter na 't noorden heeftfe 't fatfoen van een halve
maen, ende fackt allenskens in een vlackte, ruftende op
den voet vaneen bergh,door wekken fy van de noorde
wind befchutwort. Sy is niet heel berghachtich,oft niet
heel v!ack,ende begrijpt in haren omloop 4000 treden.
Sy is de Coninginne, ende treffelijckfte koopftadt van
heel Ligurien , daer niet alleen de nae-gheleghene fte¬
den haer koophandel drijven, maer oock de koopmans
van verre landen en verfcheyde natiën, van de welcke
hier oockvele woonen: in heerlij ckheydt der huyfen en
alles dat tot vercieringhe van een ftadt dient, wijektfe
gheen ander, daerom fy oock van de Italianen la Super-
ba , dat is, 't hoovaerdighe, ghenoemt is: fy is al tijdt
vermaert gheweeft van weghen de wetenfehap en er-
varentheydt van de oorlogh te water, foo datter wey-
nighe krijghs-overften te water van andere natiën ghe¬
weeft fijn, die foo veel fteden, eylanden, ende barbari-
fche volckerenverwonnen, ofte, fooveelbuyt ende
fchepen van de vyant in haer vaderland ghebracht heb¬
ben , foo dat men met recht van defe Republijck mach
fegghen,dat eertijdts van 't gheflacht der Scipionen ge-
fchreven is; datfe van Godt ghefchickt is, om de vyan-
den op de zee te verwinnen. In 't zuyden ifler een ka-
fteel op een hoochte ghebouwt. Alfo hier geen bequa-
me haven was,hebben de Genouefen,met onuytfpreke-
lijcke koften, menichte van ongelooflij cke groote ftee¬
nen uyt de berghen doen houwen, en de felvevande
ftadt af,een ftuck t' zeewaert in,ghefoncken, tot boven
waterkop fuicke fondamenten hebben fy voort ghemet-
felt een heer lij ck hooft, welck fy Molo noemen,dienen¬
de , ghelijck een haven, tot befcherminghe voor de
fchepen teghen der zee en alle winden , behalven den
zuydweften. Daer is oock een timraer-werfin de voor-
ftadt na 't weften,dienfe Arzemle noemen, daer vele ga-
leyen fijn, die fy teghen de zee-roovers enTurcken ge-
bruycken,als 't noot is. Hier fijn breede ftraten, hooghe
huyfen, en veel volcL Het fatfoen en coleur van hare
kleederen is eenderley, foo datmen de edelen van de
borgheren qualijck kan onderfcheyden. Sydraghen
fwarte laeckene ende fyde kleederen. De vrouwen
fijn fchoon van ghedaente, dat vermeerdert wort met
de kleedinghe,waer door 't lichaem grooter fchijnt, en-
de met het hayr, datfe heel konftich fetten: fy achten
meeft 't gheele,om welck te verwen,fy veel moeyte en-
de neerftigheytdoem om 't felve meerder glans te ghe-
ven, ftroyender fomtijts dunne en kleyne goude blader-
derkens,oft loofin^ Hier fijn veel fchepen diefe Carra»
cas heeten, ende andere, die ghetimmert worden, van
hout dat aldaer in de berghen waft, maer de groote
maften worden uyt Vranckrijck, ende 't eylandt Cor-
fica ghehaelt. In de liooft-kerck van Sinti aureus wort
bewaert de fchotel oft kom door de gantiche werelt
vermaert, fy is feshoeckich, een vingher dick, ontrent
vier palmen ende een halfwijt, een palm hooch, boven
en beneden fpits,met een ronde Voet,ende twee ooren,
heel van groen Smaragd met groote konfte gemaeckt,
wiens prijs niet te waerderen is 5 de jaer-regifters van
Genua fegghen datfe daer ghebracht is voor meer dan
500 jaren,uyt de ftad GaTarea in Paleftinê,die van Bal-
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G E N V A*
duinus Coninck van Ierufalem gewonnen was,cloor bul- guftinus Iuftiniånus Biffchop van Nebi, Joannes Balns *
pevan de Genouefen, hoewel de Spaenfche hiftorien Andalotius Niger,Iacobus Cepa,Iacobus Bracelius, alle
fchrïjven datfe uyt AImeria,een ftadt van Andalufia, in Genouefen, fijn bekent door haer gheleerde fchriften.
't latijn Batica ghenoemt, te Genua ghekomen is. Daer De vermaerde velt-overften bier geboren, fijn, Lamba,
fijn twee-en-dertigh Prochi-kercken. 't Paleys oft raet- Philippus,Paganus,Lucianus,Obertus,Petrus, Andreas,
huys is fchoon en heer!ijck,ende wort bewaert van vijf- Magnus,ende Philippinus, altemael van t geflacht Do-
hondert duytfche foldaten. In 't midden van 't kafteel ria. Chriftophorus Columbus was oock een Genouees,
ftaet een marmoren beelt van Andrea Doria, in de ghe- die eerft den wegh nae de nieuwe werelt geopent heeft,
daente van een reus, met een laurierkrans om 't hooft, ende eenighe Weft-Indifche eylaiiden ghevonden, om
ende drie Turckfche hoofden onder de voeten. Pog- weicke oorfaeck hy van Ferdinandus Coninck van Spa-
gium oft Poggio is een vlecke op de zee-kuif, daer t pa- nien, ende fijn Ghemalinne Ifabella, met den naem van
leys ftaet van den hopman Adam, borgher van Genua, Admirant vereert is. Sy is oock t vaderlandt van Am-
met een gröoten hofen wonderbare fonteyn, ende een brofius ende Fredericus Spinola, ghebroeders,den Ne-
hoeve luftich ghelegen. De Laterna is een hoogen too- derlanders wel bekent: waer van Fredericus overfte van
ren, die als een Pharus van iEgypten, in de nacht de de galeyen des Aertz-Hertoghs Albertus, te water te-
ichippers voor een baeck dient. De ftadt Genoua is in- gendeichepenvan Zeelandt kloeckelijck vechtende,
genomen ende verdeftrueert van Mago,fone van Amil- ontrent de haven van Sluysghebleven is, anno 1600.
car, ende weder opghebout van Lucretius door be- Ambrofius is Generael velt-overfte gheweeft van den
veldesRaedts enghemeente vanRoomen. Alfie we- Coninck van Spanien inde Nederlandtfche oorloghe,
derom van Rhotaris Coninck der Longobarden be- ende daernaer inde Italiaenfche teghen denHertogh
dorven , ende Defiderius ghevanghen was , heeftfe van Mantua , daer hy in de belegheringhe voor Cafal
haer hegheven onder Pipinus, fone van Keyfer Karei geftorven is,naer de veroveringhe van de ftadt Mantua,
de Groote , Coninck van Italien. Daernaer heeftfe Ontrent Genua nae't ooft leggen de ftedekens Ner- Ändert
«heftaen onder't ghebiedt derKeyferen , die Karei vi,Buliafco,Launo, daernaer de fteden Recco,Comog-ßede-a.
de Groote ghevolcht fijn , van weicke fy de macht li,Rapallo. De heele kuft van Genua tot Comogli is foo
ghekreghen heeft haer overicheydt te kieferu Leander vol huyfen,op de heuvelen en in de valeye,datfe aen die
ende andere fchrijven volkomentlijck hoefe veel jaren daer voorby varen een ftadt fchijnt te fijn. In 't binnen-
van Borghemeefters, Schouts, Abten, Antianen, ende fte des inhams van Rapallo is 't ftedeken Chiaveri, waer
Hertoghen is gheregeert, ende wat maniere van gou- van Blondus fchrijft,dat het hondert vijftigh jaren voor
verneeren datfe ghehadt heeft, naer 't jaer 1^28, wan- fijn geboorte met geen muer omringht wa£ Lavagno is
neerfe eenen Raedt uyt de Edelen ghemaeckt hebben, een ftedeken ghelegen aen den rivier des felven naems.
eenen Hertogh,acht Gouverneurs, ende acht diefe Pro- Het ftedeken Seftri de Levanto heeft defen toenaem
curatores,dat is,Bewinthebbers noemen, ende vijfSyndi- om t' onderfcheyden van Seftri dat in 't weft leydt. De
cen9ósx is,Penfionariflen oft voorfpraken. ftadt Porto Venere leyt teghen over Porto Levice,waer

Genua heeft vele vermaerde en doorluchtighe man- van eertijts defe de frontiere der Piianen was, en de an-
nen voortghebracht, onder andere Innocentius de V, dere der Genouefen.
ende Hadrianus de V, Paufen van Roomen, uyt het Op de kuft van Ligurien fijn oock de kafteelen Ta-
adefijck gheflacht Frifco, waer in oock over de dertigh bia, Caftello, Levante,Monte Roflb,Vernaza,Manaro-
Cardinalen gheweeft fijn, behalven de Aertz-Biffchop- la,Rimaggio, Caftello della Spetia. Ontrent de riviere
pen en Biflfchoppen. Paus Innocentius de V111 is ge- Magra legghen VeflTano, Arbiano,Pondentiano, Ricco-
fproten uyt het heerlijck gheflacht der Cibonen. De no,Luzzolo, ende Molazzo. Over de Macra is de ftadt
Cardinalen Paulus en Fredericus uyt de Fregofen, Ni- Sarzana, ghebout van de ruinen van de oude vervallen
colaus van de Flifcen, Bendinellus van 't huys Sauli. Au- ftadt Luna.

Het Hertoghdom
MILANEN.

At nu eyghentlijck Lombardien fchop gheweeft, ende gheftorven in 'tjaer 1 ^4.
ghenoemt wordt, is een deel van Dele ftadt heeft langhe tijdt onder 't ghebiedt der Ónder
Italien, verciert met fchoone fte- Fra^oyfen gheftaen, tot datfe door 't beleydt van den watprifa
den en luftighe landouwen: ende Borghemeefter Marcus Marcellus, naer dat hy haren cen*
wort ghedeelt met de riviere Po, Coninck Virdumarus verwonnen hadde, onder de Ro-
in 't ghene dat aen defe fyde van meynen ghekomen is. Wiens Keyfers hier dickmaels
de Po, ende het deel dat over de haer oorlooghs-ftoel ghehadt hebben, teghen de Fran-
andere fyde van de Po leyt. Dat ^oyfen en Duytfchen, ghelijck ghenoech bekent is uyt

over gheen fyde van de Po leydt, wordt wederom ghe- de exempelen van Iulius Csefar, Nerva , Trajanus, (die
deelt in de Hertoghdommen Milanen en Mantua , en- men feyt hier een konincklijck hof gefticht te hebben,
de 't Venetiaenfche ghebiedt. 't Hertoghdom Mila- dat noch 't Paleys heet) Adrianus, Maximianus, ende
lanen ftaet onder den Coninck van Spanjen, ende be- andere,die,als Romen begon te verouderen, groot ver¬
grijpt 't befte deel van Lombardien, aen bey de fyden maeck in defe ftadt namen : ende door wiens teghen«

Talen van de Po. In 't noorden ontrent Lago Maggiore gren- woordicheydt fy foo toe-ghenomen heeft, dat Proco-
van Mila- fet aen 't landt der Switfers,die Belinzona en andere fte- pius fchrijft, datfe naeft Romen andere fteden te boven
nen- den bewoonen ontrent de rivier Tefin, by 't beginfel gaet, in groote, menichte der borgeren, en andere goe-»>

van de voorfz lago oft meer, met het heel lac Lugano : deren van de fortuyn. Naer dat de macht der Keyferen
ende by het begin van Lago di Como aen de Grifons: vermindert was, ifle door 't ghewelt der Barbarifche
in 't weft over de rivieren Gogna ende Seflia aen Pie- natiën bedorven * te weten, der Gothen, Hunnen, en
mont,Montferrat,ende 't Graeffchap Vercelli: in 't ooft Langbarden: als dele van Karei de Groote uyt Italien
aen 't ghebiedt van Bergomo, by de rivier Adda, van de verdreven waren, heeftfe haer onder de befcherminghé
ftadt Lecco tot Trezzo toe : ende aen 't ghebiedt van van de Franfche Coninghen begheven. Daernaer is dc
Brefcia, van de ftadt G ovo af,tot aen Calvifan,tuflchen ftoel van de Duytfche Keyfers van hier op een ander
weicke twee fteden de rivier Oglio loopt ■, ende 't Her- plaetfe ghefet,die daer oock in de kercke van Sint Am-
toghdom Mantua,en 't ghebiedt van Sablonet: in 't zuy- brofius plachten ghekroont te worden. Onder de Key«
den eenfdeels aen 'tHertoghdom Parma, van Cafal ma- fers Frederick de eerfte, en de tweede, waer teghen fy
jore tot Arena, ende van Arena tot Bobio , ende eenf- altoos rebelleerde,heeftfe nieuwe Heereii ghekreghen^
deels aen 't ghebiedt van Genua ende andere Leenen te weten de Vicomtes Galeatios, die daernaer in 't jaer
des Rijcx. 1395" Hertoghen ghemaeckt fijn van Keyfer Wencel

De hooft- De hooftftadt is Mediolanum, van de Italianen Mila- laus. Als defe uytgheftorven waren, fyn de Sfortke Her-
fiadt Mi- no, de Duytfche Meylandt, en de Nederlanders Mila- toghen geworden, met authoriteyt van 't Rooms Rijck
^n0' nen gheheeten. Men meent datfe van de Frangoyfen ende confent der borgheren* dat de Galeatii noyt kon-

ghebout is, die met haren Coninck Bellovefus in Italien den verkrijghen. Naer dat dit gheflacht oock verftor-
quamen en de Tufcen verdreven.Sy is heel oudt. Cafau- ven was,is dit Hertoghdom aen Keyfer Karei de V ge-
bonus fchrij vende op het vierde boeck van Strabo, feyt komen,die 't felve aen de kroon vah Spaenjen gebracht
datfe defen naem heeft van Mediolamm een ftadt in heeft. 'T0is waerdich om te verhalen dat Suidas van At-
Xaintonge. Sommighe fegghen dat het een Duytfche tila fchrijft: want naer dat hy defe ftadt overwonnen
naem is * als oft beduyde een Meylandt, dat is, bloeyen- hadde, ende daer binnen ghekomen was , fiende een
de, ghelijck de velden in de Mey doen: oft Mid-landt, fchilderie, daer de Scythen vetflaghen laghen voor dé
om dat het midden ende als een navel is van Lombar-* voeten der Roomfche Princen, die in goude throonen
dien,welck met de riviere Tefin ghefloten is: often laet- faten,heeft hy terftont een fchilder ontboden, ende fich
ften Maeghde-landtj oft Meide-landt, na Minerva,wiens felven in den throon doen fchilderen i en de Roomfche
kerck daer eertijts geweeft is. Sy wordt gehouden voor Princen met facken op de fchoüderen, gout voor fyn
een vande grootfte fteden van Europa * machtighin voeten ftroeyende.Het recht van de borghelijcke endè
rijckdom ende koophandel. Sy heeft heerlij cke kerc- hals-faken i is by de Magiftraet van Milanen, daer Lun¬
ken ende huyfeii, fchoone ftraten, ftercke wallen, bol- mighe Prelaten in fyn, fefthien Dodtoren oft Rechts-
wercken,ende wapen-huyfen,van alles,tot hare befcher- gheleerde,en de Patritii van Milanen* Het landt is in al-
minge,noodich verfien. Daer fijn groote en wijde voor- les boven maten vriichtbaer.
fteden, waer van fommighe omringht fyn met hooghe Cremona is een oude ftadt,Virgilio, Livio, Straboni, Crmoné%
en wijde graften* ghelij ck de ftadt felfs,en moghen met Tacito, Plinio,ende Ptolomaso wel bekent Sy leght foo
groote fteden vergheleecken worden: het kafteel is by na de Po, datfe fomtijts door fijn overloop befchadicht
nae het fterckfte van de heele werelt,de poort van Iupi- wort. Daer fyn breede ftraten,heerlij cke hüyfen,fo par¬
ter genaemt. Sy wordt volkomentlijck befchreven van ticuliere , als publijcke, een fterck kafteel, een hooghé
Francifcus Schottus, in 't eerfte boeck van de Italiaen- tooren, diemen onder de wonderen van Europa rekent,
fche reyfen. Hier fyn vele oude opfchriften en andere ghebout in 't jaer 12 84. Sy is een Colonie der Romey-
antiquiteyten. Daer is een oude Academie, daermen nen, ghefticht onder Titus Sempronius, ende Publius
feyt dat Virgilius oock gheftudeert heeft. De H. Aure- Cornelius Borghemeefters in 't jaer naer de boüwinghe
lius Auguftinus vermaent dickwils van defe ftädt, die* van Romen 5-37, doen Annibal in Italien viel. De naer-4
daer oock Profeflbor van dé welfprekentheyt gheweeft volghende jaren ifle vry gheweeft van de üytlandtfche
is. Hier fijn gheboren de Keyfers Didius Iulianus, endè oorloghen, maer ongheluckich door de inlandtfche,foo
Maximinianus Herculeus, oock vele Paufen. Het is een Tacitus feyt, principael ten tijde, doeri Marcus Anto-
Aertzbifdom * wiens eerfte Biflchop was de H. Barna- nius van Oótavianus verwonnen was , die fijn oude fol-
bas,mede-ghefel van den H. Apoftel S. Paulus. De Car- daten de gheheele landouwe van Crema gaf Daernaer
dinael Carolus Borromasus * van Paus Paulus de vijfde iflè van de Gothen deerlijck bedorven, en van de Lan-
ghecanonifeert , is hier oock gheboren , Aerts-Bif- gobarden bynae heel uytgheroeyt, anno 630. Alfle

Italien* F nader»
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naderhandt eenighen tijt onder de Goninghen van Ita- met vele ghebouwen vermeerdert, onder andere met
lien gheftaen hadde, ifle een vrye ftadt des Roomfclie vele hooghe toorens. Hier is begraven dien wijfèn,tref-
Rijcx gheworden, ghelijck meer andere fteden. In de felijcken,ende gheleerden fchrijver SeverinusBoëtius.
oorloghe tuffchen de Guelphen ende Gibellinen heeft- Tuffchen Pavia en Milano,niet wijt van Pavia,daer nu
fe haren glans met de vryheyt verloren,ende verfchey- het rijcke kloofter Certofa leyt,is tuffchen de Francoy-
den Heeren ghehadt: daernaer ilfe van de Galeatien,na- fen en de Keyferfchen die groote flagh ghefchiet, in
derhandt van de Sfortien befèten, ende van de Coninck welcke de Coninck Francifcusde I van Vrancknjck
van Vrancrijck Louys de X11 bemachticht, ende aen ghevanghen wierde.
de Venetianen ghegeven, ende na thienjaren weder aen Aen defe fyde van de Po is de ftadt Dertona, van de
de Frangoyfen ghekomenrals defe uyt Italien verdreven Italianen Tortona ghenoemt,niet fchoon.Men feyt dat¬
waren,heeftfe onder 't gebiedt der Sfortien, en ten laet- fe die van Ligurien ghefticht hebben , oft de Frangoy-
ften van de Coningen van Spaenjen gheftaen: om de ge- fen, en datfe van defe eerft Antilia, daernaer Terdo-
trouwicheydt diefe hare Princen bethoont, heeftfe den na, welck beduyt, drie giften,ghenoemt is, van drie ga-
toenaem van Ghetrou. Hier is oock een Biffchoplijcke ven oft miraculen: waer van het eerfte is, dat uyt feke-
ftoel. Sy is 't vaderlandt van vele trefïelijcke ende ghe- ren fteen veel olie vloeyde; het tweede, dat allejaer op
leerde mannen, als van Eufebius, difcipel van S. Hiero- den gheboorte dagh van Sint Ian Baptift feker fonteyn
nymus, Nicolaus Biffchop van Placentien, Guilielmus overvloedich water gaf; het derde, dat uyt een ghefne-
Biffchop van Navarra, ende fundateur der Eremiten den broot bloet druypte, recht voor het overlijden
orden , Francifcus Regatius Biffchop van Bergomo, van eenighe voorname mannen. Plinius feyt dat het een
Joannes ende Martinus Bofianus, Richardus Malumbra, Roomfche Colonie is. Eertijdts iffe van Keyfer Frede¬
ende Hieronymus Ponzonius Rechts-gheleerde:voecht riek Barbarofla gantfeh ghedeftrueert, ende van de Mi-
hier by de oude Poëten Marcus Furius Bibaculus, ende lanefen weder opghebout, in een vlackte, aen den voet
Quintilius. Buyten de wallen is de kerek van Memphitis van een bergh. Op den heuvel, daer 't kafteel leght, is
gheweeft, welckeTacitus feyt befchermt te fijn, oft een oude kerek vande Maghet Maria. Sy heeft eenen
door de Goddelij cke macht,oft de gheleghentheyt der Biffchoplij eken ftoel, daer onder andere gherefideert
plaetfe, als in de tijdt van Keyfer Vitellius de heele ftadt heeft de H. Martianus. Het landt is rontom goet ende
berooft en verbrant wierde. Het aerdtrijck rondtom is vruchtbaer van tarwe, gerfte, en ander faet, oock van
effen ende vlack,vruchtbaer van tarwe, geers, ende an- wijn en meede. De adelijcke gheflachten fyn, Guido-
der faet ende vruchten,wijn, en was. boni, Cavalchini, Bufïeti, Montemerli, Crofli, Gentili,

Como is een kleyne ftadt,ghelegen aen Lago de Co- Rebrocchi,Malpafïïiti,Vifcardi,Calvini, ende andere.
mo,maer rijck,ende overvloedich van alle faecken: hare In 't ghebiedt van Laumellin leydt de ftadt Novara, Ncvara.
Borgers fijn vernuftigh ende neerftich. De wallen,na de van Tacito Novaria ghenoemt, op een kleyn heuvel-
fyde van Milanen, fijn ghemaeckt van Ioannes Vicom- ken, fy is langlie tijdt onder de Hertoghen van Milanen
te, Aertz-biffchop ende Prince van Milanen,anno 13 ^4, gheweeft: daernaer heeftfe verfcheyden Heeren ghe-
als oock 't kafteel, de ronde tooren ghenoemt. Sy heeft hadt,als de Turrianen, Vicomten, Sfortien,en de Conin-
onder de Romeynen, Gothen, Frangoyfen, Spaenjaer- ghen van Vrancrijck,en ten Iaetften Keyfer Karei de V,
den, 'tffelfde uytgeftaen dat Cremona, ende veel ghele- en fyn erfghenamen. Nu ter tijt belitfe de Hertogh van
den van de foldaten des Keyfers Karei de V, om datfe Parma op fèker conditien.De oudtfte ende edelfte ghe-
de Frangoyfen innam, die nae den verloren flach vluch- flachten fyn, Torniellen , Caballatien, ende Brufaten,
ten.Hier is gheboren Plinius Secundus,wiens brieven be- door wiens inlandtfche oorloghen zy eertijts deerlijck
kent fyn : maer Cajus Plinius, die de hiftorie der na- gheplaecht was. Ludovicus Sfortia, Hertogh vanMila-
tueren ghefchreven heeft , te Verona , wiens fufter nen,is in 'tjaer ipo van de Switfers verkoft ende ghe-
Plinia ghetrout was met Cajus Cascilius Novocomen- levert aen de Frangoyfen op 't kafteel van defe ftadt.
fis, uyt welcke gheboren is Cajus Plinius Secundus. Sy is Hier fyn gheboren Albutius Silo, een kloeck orateuf
oock 't vaderlandt van Benedi&us ende Paulus lovius onder de regeringe van Keyfer Auguftus, Petrus Lom*
Biffchop van Nucerien,door fijn fchriften vermaert. bardus Biffchop van Lions, Magißer fententurum ghe-

Aen de riviere Tefin legt Papia, by de Italianen Pavia noemt, Ioannes Maria Cataneus een Poet. Het landt
in latijn Ticinum ghenoemt. De huyfen fijn hier laegh eh is eenfdeels vlack en vruchtbaer, eenfdeels berghach-
niet cierlijck, als in andere fteden van Italien: maer de tich,daer niet en waft.
ftraten breet ende recht. Onder de publij cke ghebou- In 't felfde Hertoghdom leydt Alexandria, aen de ri- Akxdn*
wen fijn de voornaemfte,twee Collegien voor dejonck- vier Taner,fevenItaliaenfche mylen vanTortona. dm.
heydt ghefticht, een van Paus Pius de V, het andere Dit Hertoghdom begrijpt in fijnen omloop 300 my-
van de Cardinael Borromseus. De Longobarden had- len. Men feydt dat de Coninck van Spaenjenjaerlijcx
den hier haer Conincklijcke refidentie, ende hebbenfe daer uyt ontfanght 80000 ducaten.

Het Hertoghdom
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En ghene'zijde van de Po Trojaenfcheoorlogh. Maar't is feecker datfe
leght dat deel van Lombar- heel oudt is. Sy leght in 71 midden van de mo-
diendat de latijnfehefchry- raffchen, die de riviere Mincius, ofte Menzo
vers Tranjpadana, dat is, over maeckt,komende uyt Lago di Garda, in 71 la¬
de Po, noemen. tijn Lacus Benacus gheheeten, foo datmen over

Het heeft in 't ooften de bruggen daer in moet gaen, die fehoon ende
rivieren Menzo en Sarca, groot zijn. Om defe gelegentheyt iffe een van

ende de rechte zijde van Lago di Garda: in 't de fterckfte fteden in heel Italien. Sy is groot,
noorden paelt het aen de Alpen, die Italien van verciert met rechte ftraten en heerlijeke ghe-
Switferlant af-fonderen: in71 weften feheyden bouwen, fo particuliere als publij cke. De hooft-
de felve Alpen Italien van Vranckrijck,met een kercke is fchoon, de merckt tamelijck groot,
rechte ftreeck tot de reviere Varo toe: in 't daer een konftigh uyrwerck is. Hier is een fterc
zuyden ftreckt het meeftendeel langhs de Po. kafteel.Op71 Raedthuys is een plaetfe k Grotta

Hier hebben eertijdts verfeheyde volcke- ghenoemt,vol van alle koftelijckheyt,ende an-
ren ghewoont, als de Tufehen, Cenomannen, tiquiteyten, die Ifabella, ghemalinne van den
Infobren, Mefaucen,Bechunen. Iaetften overleden,Marquis Francifcus daer ge-

Leander fehrijft dat dit landt heeft groote ftelt heeft. Onder andere fïetmen twee Cupidó
haerheydt. ackers^ vruchtbaer van tarwe en andere zaden, nes uy ttermaten wel ghemaeckt, een fehoonen

oock van koftelijcke wijnen: grootemeyren, eenhoren,paerlen vangrooter waerde, filvere
fehoone rivieren,vifeh en fcheeprijck: kloecke ende goude vaten.Daer is oock een plaetfe die-
verftanden, tot de ftudien, wapenen, ende fe Vhgari noemen, tot eeuwighe ghedachteniffe
den koophandel bequaem. dat de Vngeren eertijdts de ftadt gedeftrueert

In defe contreyeis 't Hertoghdom Mantua, hebben. Hier is oock een Biffchoplijcke ftöel.
Dit leght eenfdeels aen defe zijde, eenfdeels De Paus Nicolaus dei 1, ende Pius den hebben JCrsê '
aen de andere zijde van de Po. hier Concilium oft Synode ghehouden. Sy is

Het paelt in71 noorden ende ooften aen 7t het vaderlant van Virgilius, Prince der Latijn- Gheieerd*
gebiedt van Verona, als oock in 't ooften aen fche Poëten, die twee mylen van hier geboren mmnen'
71 Hertoghdom Ferrara: in71 weften aen71 ge- is in71 dorp Andis, nu Petola ghenoemt. Waer
biedt van Brefeia ende Cremona: in't zuyden van Silius in71 8 boeck fehrijft :
aen71 Hertoghdom Modena, ende 't Prinfchap Mantua mittende certaYit pube Cremona:
Mirandola. Ontrent7t Hertoghdom Mantua Mantua Mufarum domus, atque adfidera cantu
legghen eenighe leenen des Rijcx,die eertijdts Eveóla Andino,iff Smyrmis amulapietiris.
daer ondër hoorden,te weten,Sabloneta,Guar- Te Mantua zijn gheboren Francifeus, Sigif-
diftal,Caftilion,gemeenlijck Dalte Stivere ghe- mundus,broeder van Francifcus de laetfte Mar-
noemt, Novelliaria, Gazoldi, en de heerlijck- quis; Pyrrhus,broeder van Lodowijck3 Hercu-
heydt Correggio. les,broeder van Frederick de eerfte Hertogh,

De hooft- De hooftftadt is Mantua, nu Mantoa gehee- alle uyt het geflachte van Gonzaga en Cardi-
ftad Man-- ten. Sommighe fegghen datfe ghebout is van nalen; Georgius Andriaflus,Biffchop van Reg-

Manto, de dochter van de waerfegger Tirefia: gio ,• de Theologant ende Poet Baptifta Man-
andere meenenvan Oeno Bianore, Coninck tuanus, Marcus Guacius hiftori-fchryver, Mat-
der Thufeen, diefe den naem van fijn moeder th^eus Silvaticus, een groot Philofboph. Sy
Manto foude gegeven hebben. Van welck ge- heeft oock voortgebracht den H. Ioannes Be¬
voelen Virgilius oock isin't 10 boeck iEnei- nus,een Eremijt,de heylighe OfannaAndriaffa,
dos, daer hy fehrijft: van S.Dominicus orden,den H. Matthxus Car-

llle etiampatriis agmen ciet Oenus ab oris, rarius van de felve orden. De krijghs-overften
Fatidica Mantüs,& Tufcifilius amnis, uyt het gheflacht van Gonzaga, ende andere,
§uj muros, matrifque dedit tibi Mantua nomen: zijn van verfcheyden befchreven.
Mantua droes aï)is,fed nongenus omnibus mum. Sy is eerft onder de Thufeen gheweeft, diefe ds
Gens illi triplex: populifub gente quaterni: ghefticht hebben, daernae onder de Franfehe
lpfa caput: populis Tufco de fanguine "vires. Cenomannen,en na defe onder de Romeynen: Romeyr.cn,

Het is onfekerwanneerfe ghefticht is. Areti- en heeft groote fehade geleden ten tyde van 't
nus feyt, ontrent 300 jaren voor Roomen, 400 Triumvirat, dat is, doen 7t Roomfche ghebiedt
voor Milanen, voor Cremona en Placentia by de drie Princen was, te weten, Odtavianus
1300, doch dit heeft gheen fondament ,• noch Auguftus,Marcus Antonius, en Lepidus. Want
oock dat Leander felarijft, do jaren voor de als Oótavianus de oude foldaten 't gebiedt van

Italien. G Cre-
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Cremona ghegeven hadde, heeft Mantua van
weghen de nabuerlchap oock een groot deel
van haer landt verloren. Welck Virgiliusbe-
klaeght als hy lèyt:

Mantua Ds mifem nimium Diana Cremona.
Onder de Naer de Rorneynen hebbenlè de Gothen en

Gothen. Longobarden belèten; ende, nae dat delè ver-
jaeght waren, de Key fers. Als deler macht be¬
gon te minderen, heeftfe haer met vele andere
lieden vry gemaeckt,tot datlè van Keylèr Ot-
tho de li gegeven is aen Theobald,Grave van
Canazzo. Wien ghevolght is fijn lone Bonifa-
cius,ende na fijn doot,om dat hy londer lonen
gheftorven was, Beatrix fijn huylvrou met fijn
dochter Machthild, die Mantua leer vergroot
heeft. Alfife wederom haer vryheyt verkregen
hadde,ifife na eenighe jaren gekomen onder de

Onder de heerfchappije van de Vicomte Sordelli, die de
Sordeiu. eerfte,nae de Gravinne Machthild,Mantua als

Grave gheregeert heeft. Als hy in 'tjaer 1224
overleden was,heeftlè ontrent jj jaren geftaen

Bonacoifi, onder de Bonacolfen, daernae van 't jaer 1328
Gonzaga, onder de Gonzagen. Onlangs iffer een groote

ftrijdt gheweeft om dit Hertoghdom, tuffchen
Keylèr Ferdinandus de 11, ende den Hertogh
van Nivers: de Coninc van Spagnien hielp den
Keyfer.; de Coninck van Vranckrijck, en de
Venetianen den Hertogh. Tenlaetften als de
ftadt Mantua en 51 kafteel met gheweldt van de
Keylèrlche inghenomen was, iffer een accoort
ghemaeckt, en Nevers op lèkere conditiën in
poffeffie van dit Hertoghdom gheftelt. Keylèr
Carolas Calvus, de lone van Keylèr Carel de
Groote,is hier vergeven van fijn Medecijn, die
eenlode was, ende met geldt daer toe gekoft.
Facius lchrijft,in fijn 3 boeck der Sanghen, van
Mantua aldus :

Noifummo alla citta, chefe tu ijpii
Manto rfha ilpregio, e Virgilio corona
Chiufa dal Pb, da Menzo, fcf dapiuRii.

Gpipi tl corpo di Longin dimora

T V A.
Infanto Andrea,en con gran rïverenzfl
Sifa lafeflafua, & hjï sadora.

Ubonore, lagrandezza,& lapotenta
Deila citta tien quello di Gonzaga:
Tre Dateifono, &fen dfuna confcien^a.

Molto è la terra hella, è grand, e .qvaga,
FIJuo belporto in tempo dipace,
Lfentrata e buona di quel che fepaga.

De riviere Mincius,oft Menzo,loopt midden Minzo n
door ?t lant én de ftadt,ende valt 13 mylen van vïere*
hier in de Fo. Waer van Virgilius in de 7 Eclo-
ga lèyt:

Hic ^viridis teneraputexit anmdine ripas
Mincius.

Ende in 't vierde boeck Georgicorum, dat
is van de landtbou :

Primus Idumaasflatuam tibiMantuapalmas,
Et Diridi in campo templum de marmoreponam,
Propter aquas, tardis ingens ubiflexibus errat
Mincius, & tenera pr<etexit anmdine ripas.

Sommighe meenen dat defe revier ont-
Ipringht op de Alpen,andere lègghen datlè ha«
ren oorlpronck heeft in 't lac Benaco, nu Lago
di Garda ghenoemt. Van dit gevoelen is Maro
in \ 10 boeck ^Eneidos, daer hy Ichrijft:

Hic quoque quingentos infe Mezentius armat,
Gjups,patre Benaco,'velatus anmdine glauca,
Mincius infefla ducebat in <equorapinu.

Iulius Scaliger heeft dit lofdicht van Man- 14
tua gelchreven :

Maxima cum <veteri turgeret Hetruriaregno,
Sceptraque terrarum jungeret aufta mari;

Mole noDa tumuit,fQÜisque excreDit aDitis,
Vtpremeret fortijura alienapede.

Inde efl infuperas dedufla Colonia terras.
Non tarnen hispotuit Mantua tota dari.

Clara <viris,felixducibus,diDo indyta cygno,
CJuem <vitreis aluit Mincius Andis aquis.

Mantua diDes aDis magno non cejferit orbii
Tota tamenparte hac qvincituripfafui.

VM

JMantua.

Het PrinlFchap
T R E N T O.

TA.en.

Naem.

Gheleojoent■
heyät van
Tünte.

Et PrinffchapTrénto paelt
in 't ooften aen het gebiedt
van Belluno,Feltre,ende Vi-
cenfa; in 't weften aen 't Her¬
toghdom Verona; in't noor¬
den aen Tyrol,7 en een de el
van Duytflandt ; ende in 't

weften aen 't gebiet van Brelcia.Die in 't noor¬
den woonen noemen 't de poorte van Italien.

Het heeft delèn hafem van de ftadt Triden-
tum, die lbo genoemt is nae Tridens, dat is, eén
gaffel met drie tanden: Daerom noemt Plinius
de inwoonders Tridentini:De Italianen noemen 't
Trento. Sommighe meenen dat het Ib ghehe-
ten is van Neptunus gaffel, die daer eertijts ge-
viert wierde 5 oft van de drie revieren Ferfina,
Saleto,en Perfio, die ontrent de ftadt inden A-
thefis loopt,nu Adige genoemt; oft van de drie
Ipitlèn, die als drie tanden hoogh over de ftadt
hangen.

Sy leght tuffchen hooghe berghén, op de
uyterfte grenfen van Italien nae Duytflandt, en
wordt in 't weften met de Adige, ende in 't oo¬
ften met de drie voorghenoemde rivieren be-
fpoelt.De ftadis kleyn,maer rijck en vermaert,
met fteenen mueren bewalt. Daer zijn breede
ftraten, en heerlijcke huyfen, lbo datlè gheen
oude,maer een nieuwe ftadt ghelijckt.Sy heeft
oock Ichoone kercken, ende een magnifijck
flot, daer Keyfers ende Coninghen met eeren
moghen woonen, welck van Bernardinus Cle-
fius Biffchop van Trenten vermeerdert ende
verheerlijckt is. In 't ooften vloeyt een rivier¬
ken door de wallen,waer op veel koorenmolens
ftaen, ende huyfen daermen zyde maeckt, uyt
welck vele waterkens gheleydt worden door
?t midden van de ftadt, tot ghemeyn gherief
der borgheren. Over de Athefis olt Adige,aen
S. Laurens poort, leght een Ichoone houten
brugh, 140 treden langh. De bergen rondtorn
zijn klippigh, altijdt met fneeu bedeckt, fteyl,
ende lbo hoogh, dat de Ipitlèn den hemel Ichy-
nen te raken. Daer zijn twee uytgangen, waer
van de eene nae 't noorden ftreckt, de andere
na Verona, ende een kleyne vlackte, dochlu-
ftigh, met boomen ende wij ngaerden beplant,
die de Adige omcingelt. De inwoonders lpre¬
ken Duytlch ende Italiaens. Hier vluchten de
Duytlchen en Italianen als haer eenigh onge-
luck over komt. Daer waft luttel koorens,maer
veel wijns,roodt en wit,die lieffelijck is.In de lo¬
mer iffer de lucht gematight,maer in de honds¬
dagen uytnemende heet. In de winter kanmen
hier qualijck wonen vaü wegen de groote kou¬
de des fneeus ende ys.Sy ghebruycken offen en-

Italiem

de koeyen in plaetfe van muylen, paerden, eri
elèls. De fteyle weghen van de bergen zijn foo
bequaem gemaeckt,datmen daer met wagens
lichtelijck ende ralch op kan loopen. De in¬
woonders zijn ghedienftigh ende beleeft tegen
de uytlanders, ende lichtelijck te bevredigen
als ly gram zijn. Behalven de gemeyne,hebben
ly oock haer lants rechten, welcke de Biffchop f
als Prince van 't landt beveftight.Daer zijn vier
poorten, te weten van S. Martin, S. Laurens,
't heyligh Kruys , en de Acjuilaenlèhe: oock
vier Parochi-kercken, van S. Vigilius,S. Pieter,
S. Maria Major, en van S.Maria Magdalena.
Binnen de ftadt zijn twee kloofters, een van
mannen van S. Auguftins Orden, Sint Marcus
kloofter ghenaemt,na de patroon van de kerc-
ke; ende een van vrouwen,geheeten 't kloofter
van de H.Drievuldigheyt. Inde voorftadt zijn-
der vijf, te weten van de Cruys-broeders, Do¬
minicanen oft Predick-heeren, 't kloofter van
S.Bernardinus geheeten, ende,een van de Cla-
riffen, ?t kloofter van S. Michiel ghenoeitit. De
H.Hermagoras heeft hier 't Chriften gheloové
gheplant, en daer Iovinus tot eerften Biffchop
geftelt,naer welcken vele andere geweeft zijn:
onder welcke de voortiaemfte gheweeft is de
H. Vigilius martelaer , door lijn lyden feer
vermaerdt, in wiens gedachteniffe de hooft-
kerck ghewijdt is, ende jaerlijcx een feeftdagh
ghehouden wordt den 2bIunii.Ende hoewel dé
goederen van defe kercke door de verande-
ringhe des tijdts grootelijcx vermindert zijn,
nochtans behoutlè de heerlchappijeder ftadt,
en de vooghdije van 't ghebiedt der felve,ende
Van de fteden Ripa, Trameni,Pertini, en Levi-
gi: oock van de dalen Nauni,oft Ahania,di So¬
le, Lagorina; iüdicaria,Randena, Flemara, en
meer andere,in welcke veel parochiën zijn vol
volcx, ende Adelijcke floten. Devaffalen van
delè kercke zijn noch hedenfdaeghs de Graef
van Tyrol,de Hertogh van Mantua, de Graven
van Archi,Lodroni,Lichtenfteirl, en de Baroe¬
nen Madruzzi,&Ci

Francilcus Schottus Ichrijft in fijn Reysboec, Het jtih
datter op 't flot van Trenten verlcheyden ka-
meren zijn; In wekker eerfte,boven ofte in't
opperfte deel, een marmoren tafel is van een
ftuck,boven de lchoorfteen,daer t geflacht van
Keylèr Maximiliaen op ftaet, en de wapenen
van fijn voorouders. De tweede is rondt, met
plancken beleyt,ende boven ghewelft.De der¬
de heeft eenen marmoren vloer,daer een com-
toir oft ftudeer-kamerken by is , daer eenighe
heylige hiftorien in gelèhildert zijn. De vijfde
heeft eenen vloer van planckë,daer decoriter-
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T R E

feytfelen van Keyler Ferdinandus ende fijn ge-
malinne ghefien worden, ende van hare kinde¬
ren,des Biflchops van Trenten,ende Pauli Mo-
rionis. De vijfde heeft eenen vloer van gebac¬
ken fteenen. De vloer van de fèfte kamer is van

hout, hier fietmen eenlchoon forneys ende
Ipieghel. De lèvenfte is grooter als de andere,
ende met verlcheyden Ichilderijen verciert,
daermen oock fiet 't flot Mirandula konftigh
van hout ghemaeckt. In de achtfte kamer zijn
Ichilderijen van jachten en danfën. In het ne-
derfte deel,is voor eerft een Capel om Miffe te
doen. De thiende is een Ichoone eetlael. In de
elffte kamer is een tafel van Cypreffen hout
van marcketteri werck ghemaeckt, en conter-
feytlèlen van eenighe oude Keyfèrs, met fom-
mighe van gheleerde mannen, te weten, van
Apollodorus,Grammatica; Gorgias, Rhetori-
ca,- Chryfippus, Dialedicaj Berolus en Atlas,
Aftrologia; Amphion, Mufica. Indetwaelf-
ftezijn de conterfeytfelen van Keyler Carel,
Coninck Ferdinandus, Cardinael Clefius. In
de dertiende, een forneys van kachel-fteen,
daer een man, vrouwe, knechtken ende meyfi
ken op ftaet, uyt welck warm water kan loo-
pen.In de veertiende kamer worden de tapitfê-
rijen ende cieraden bewaert, daer de andere
mede verciert worden.Het vijfthiende enlaet-
de,datmen hier met verwonderingefiet,is een
hofmet een fonteyn, in welcke deden, men-
fchen, dieren, en andere dingen na 't leven ge-
maeckt zijn, die van ?t water beweeght wor¬
den. Op't becken daer31 water in valt, daet
een metalen Apollo, Daphnen vervolghende,
ende Aótason in een hert verandert, ende van

beyde zijden leeuwen, fo ghemaeckt,datfe uyt
C^e fonteTn dhynen te drincken.

Tem* Dele ftadt is eerd van de Thulcen gedicht,

N T O.
oft,(bo Trogusgetuyght,van de Franfche Ce-
nomannen,die in dat quartier van Vranckrijck
woonden datmen nu Pais de Maine noemt. Sy is Onfa
lange tijdt gheweed onder 't ghebiedt van de
Romeynen, daernae hebbenfe de Gothen vele
jaren beleten, naderhant de Longobarden,en¬
de nadefede Keyfers. Ten laetden,in 't jaer
13 77,heeft Keyfer Wencefiaus de lelve aen den
Paus van Roomen gegeven, ende van die tijdt
hebben haer Bilïchoppen tot noch toe daer
oockdewereldtlijcke jurildi&ie ghehadt. Sy is Concilie
vermaert door 't generael Concilium oft Syno-^jf'
de aldaer veel jaren ghehouden, welck te Man¬
tua onder Paus Paulo de Ii i, den 13 Decembris
1545 begoft is, daer 8 Sellien ghehouden zijn,
ende onder de lelve te Bononien 2: Onder Iu-
lio de in hier te Trenten 6, ende 9 onder Piö
denn, waer van de laetfte was den 3 en 4 De¬
cembris anno 1563. Dit Synode is onderteec-
kent van 4 Paulelijcke Legaten ende Prefiden-
ten,2 Cardinalen, 3 Patriarchen, 2 y Aertz-bifi
(choppen, 168 Bilïchoppen, 7 Abten, 39 die
volle commiflie hadden van andere die niet
konden komen, ende 7 Generalen van de prin¬
cipaelfte Ordenen. In dit Synode zijn gheweeft
over de 140 Theologanten, de Ghelanten van
Keyfer Ferdinandus, van de Coninghen van
Vranckrijck, Spagnien, Portugal, Hungaren,
Bemen,Polen,van Venetien,van de (even Swit-
lerlche Cantons, van de Hertoghen van Beye-
ren,Savoyen,Florencen, ende van andere Gee-
ftelijcke Princen.

De Cardinalen Hugo Candidus, endeBer-
nardus Clefius hier boven verhaelt,hebben de¬
le ftadt verheerlijckt. In 't jaer 1385 hebben de
loden hier een Chriften kindt twee jaren oudt,
Simon ghenaemt, een leertouwers loon,in ftuc-
ken ghelcheurt.

De Signorie
Van

V E N E T I E N.

E Signorie van Venetien begrijpt bande foorten van wijnen, infonderheydt van de ede-
de landen, Marca Tarvifina, Fri- le malvoifie , als oock van alle andere dinghen , die tot
uli, ende Iftria, met een deel van des menfchen leven noodigh fijn , is hier foodanighen
Lombardien over de Po, te we- overvloet, datfe met goedt recht mach ghenoemt
ten 't ghebiedt van Padua, Vicen- worden, een aerdtfch Paradijs van welluftigheydt. Sy
za, Verona, Breflia, Bergomo en wordt in 64 Parochiën ofte ghedeelten afghefondert.
Crema. In't ooften grenft het aen De ghebouwen, foo in't ghemeynals in't particulier,
het Aerts-Hertoghdom Ooften- fijn heerlij eken koftelijck. Het wapen-huys,welckrnen
rijck en de Adriatifche zee, in't aldaer 't Arfenale noemt,begrijpt twee mijlen in de ron-

noorden aen Ooftenrijck voorfz. Trenten, en de Swit- de. In't felvighe wordt daghelijcks alderhande fcheeps-
fers,in'tweften aen't Hertoghdom Milanen,in't zuyden ghereetfehap ghemaeckt,van hou t, yfer,koper, hennip
aen Mantoua ende 's Paus ghebiedt. Merula en andere ende vlas: te weten, anckers, ghefchut, ketens, kabels,
meynen dat de Venetianen gefproten fijn van de Ene- feylen, &c. Daer worden ghetoont de vanen, van de

Oorfpmck. tis, Franfche volckeren, die eertijdts aen de zee-kuften Turcken ende zee-roovers, als oock den roof ende
woonden. Virgilius in fijn eerfte boeck iEneidos, ende buyt in't jaer 1^71, den Turcken in den flach van Le-
vele andere ghevoelen, datfe van die Enetis haren oor- panten genomen^ daer fietmen de Hooft-galeyen ende
fpronck hebben, welcke naer de oorloghe van Troyen, Galeaffen, ende dat koftelijcke fchip, Bucentaurus ge-
door het beleydt van Antenor, hier uyt Paphlagonien heeten, daer mede de Hertogh alle jaer op onfes Hee-
ghekomen fijn. Ten laetften heeft het oock den naem ren Hemelvaerts-dach nae de cafteelen ende inganck
van Marka Trevigiana oft Trevigi ghekreghen, nae de ter zee vaert,vergefelfchapt met den Raed,en de prin-
ftadt Trevifi, welcke in vorighe tijden de wooninghe cipaelfte van de ftadtj ende na eenighe ceremonien van
was van de Marck-graven van Lombardien, die delen den Bilfchop gedaen,de zee trout,daer in worpende een
ftreeck regeerden. gouden rinck. Daer is oock een hooge Schole,verciert

Vrucht- Het is een heerlijck ende edel landtfehap , heb- met de Bibliotheca van Belfario Cardinael van Nice-
baerheydt. bende een ghefonde,ghenoeghlijcke,ende ghetemper- nen, die hy aen de ftadt ghelegateert heeft.

de locht,fchoone velden,ende is vruchtbaer van koorn Deinwoonders defer ftadt worden ontrent 300000 Inwoon-
en alderhande vruchten, infonderheydt van wijn. Mij- ghetelt; ende fijn in drie foorten verdeylt, te weten, in ^eïs%
nen van metalen ghebreken daer ooock niet. In fomma, Patricios , die het bewint der republijcke hebben 3 bor-
het is met fo veel heerlij cke gaven der natuere begaeft, ghers, welcke de Secretarifchappen ende dierghelijcke
dat het met recht wel mach gereeckent worden onder mindere ampten bedienen ; ende ambachts-lieden.
de voornaemfte Provinciën van Italien. De principael- Behalven defe, fijn daer oock ontallijcke koop-lieden
fte fteden der Tarvifiner Marek, fijn, Verona, Vicentia, en vreemdelinghen , diemen in verfcheyden habij-
Padua, Venetia, Tarvifi. ten van alle hoecken der wereldt, fiet afende aenrey-

Vemtien. De ftadt Venetias ofte Vinegia,( welcke ontrent 6 o fen,, als Turcken, Mooren, Sclavoenen , Arabiers,
eylanden onder haer begrijpt) isgheleghen in den bin- Syriers , Candiotten , Cypriotten , Griecken , Duyt-
nenften arm ofte inwijck van de Adriatifche zee, mid- fchen, Vngeren, Spaenjaerden, Fran^oyfen ende meer
den in moraflfen ende poelen, die alle fes uren met de andere.
zee bèloopen ende belpoelt worden. In't ooften Defe Republijcke iseerftmaels vanBorghe-meefte- Regeringhe.
komt de vlacke zee aenrollen, welcke, op datfe de ren bedient ende gheregeert 3 daernaer door Tribunes
ftadt niet hinderlijck fy, met eenighe eylanden die ofte Gilde-meefteren, ontrent den tijdt van 25-2 jaer;
daer voor ligghen, als met natuerlijcke dijeken geftuyt eyndelijcken van 't jaer 707 af, heeftle onder het ghe-
wordt. Ende hoe-wel defe ftadt met gheen bol-werc- biedt van een Hertogh gheftaen. De Hertogh ofte Hertogh.
ken, mueren noch wallen verfien is, nochtans ilïè door Doge, ghelijck fy dien noemen, is Prince ende opperfte
hare ghelegentheydt fterek ende feker. Sy wordt door Hooft des Råets, fonder den wekken hy in gheen tra-
veel canalen verdeylt, foo dat bykans alle ftraten hare <ftaet, 't fy van vrede ofte oorloghe mach treden, ofte
eyghen canalen ende graften hebben , welcke met yet buyten des felvighen konfent ende wille aenvan-
ontrent 45-0, foorfteenen als houte brugghen aen een ghen,doch worden alle de Decreten ende Placaten on-
ghehecht worden. De principaelfte van defe canalen, der den naem des Hertoghs gepubliceert. Hem wordt
is de ghene diemen ghemeynlijcken Rio Alto ofte Ca- jaerlijcks uyt het ghemeyn een feker penfioen toeghe-
nal grande noemt, drie Italiaenfche mijlen lanck, ende leydt, ende nae fijn doodt wordt ftracks een ander uyt
fcheydende de gheheele ftadt in twee deelen, ontrent het ghetal der Raedts-heeren, in fijn plaetfe ghekoren.
midweeghs met een treffelijcke aenfienlijcke brugghe De Raedt,ofte het Gran Configlio, ghelijckmen het daer Groote
overleydts fo datmen in defe ftadt over al te voete kan noemt , is het fondament van den gheheelen ftaet, ^edt.
gaen , ofte met fchuytkens (die fy Gondolas noemen) welckers ledematen allegader Edelluyden fijn, boven
varen, welcker ghetal men achtte fijn over de 8000. de 25- jaren oudt,by welcke ghevonden wordt een
Den omloop defer ftadt begrijpt ontrent acht mijlen, wonderbaerlijcke vryheydt in't fpreken, een groote
Van weghen hare groote macht, menighte van volck, finceriteyt in't raetflaghen, een fonderlinghe handtha-
rijekdom ende koop-handel, iffe de gheheele wereldt vinghe der gerechtigheydt, een onghelooflijcke wac-
door vermaert, daer en boven met kloecke verftanden kerheydt ende vlijt, in 't befchermen , conferveren en
veel gheleerde mannen, en goede wetten verfien ende vermeerderen harer vryheydt,ende in teghenfpoet een
gheciert. Aen koorn ('t welck van verfcheyden plaet- uytnemende ftantvaftigheydt.
fen der wereldt alhier ghebracht wordt) ende veelder- Behalven den Hertogh ende den voorfchreveri
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V E N E

gröoten Raedt fijnder noch andere Magiftraten, waer
vande voornaemftefijn Pregati, Coiiegie, de Raedt
van Thienen, ende de Procureurs van S. Marco.

Pregadi. De Raedt diemen Pregati noemt , dat is te fegghen,
Gebeden , (om datmenfe eertijdts wettelijck placht te
doen bidden, dat fy tot vervorderinghe van 't ghemey-
ne beft wilden by een komen ) beftaet uyt 120 Edelen,
ende wordt oock de Senaet ghenoemt, in welcke noch
andere Raedts-heeren komen, fommighe met macht
van te ftemmen, fommighe niet. De 60 eerfte Edelen,
welcke eyghentlijck de Pregati fijn (want foo vele wa-
render in t beginfel) worden van den grooten Raedt

Aggmnta. gekofen, ende noemen 60 andere, diefe tAggiunta noe¬
men, dat is, de byghevoeghde. Van delen Raedt moe¬
ten eerft ghekoren worden de Gouverneurs van de lie¬
den, die daernaer den grooten Raedt voorghedraghen
worden,die de felve ghemeynelijck beveftight. In den
felven Raedt der Pregati kieftmen oock de fes Raedts-
heeren van de Signeurye, de Cenfores , dat is, de op-
lienders van den handel der ghemeynte, de Patriarch,
(die eertijdts by den Hertogh alleen ghekofen wierdt)
de Provifeurs te velde, de Wijle van de drie Staten , de
Gefanten aen Koninghen en Princen,de Curateurs van
de hooge Schole te Padua,de Alïiftenten van 't heyligh
Officie, de Proveditor generael, de Proveditor van de
toeruftinghe ter oorloghe, ende andere Magiftraten.

College. Het Collegie beftaet uyt den Raedt, diemen ey¬
ghentlijck de Signeurie noemt, en de drie Staten def
Wijfe. De Signeurie eyghentlijck ghenomen begrijpt
den perfoon des Hertoghs ende fes Raedts-heeren,
dele worden om het kleynghetal dekleynen Raedt
geheeten,ende reprefenteren de heele Repubiijck. De
\Vij fe lijn in alles fefthien. In dit Collegie worden alle
brieven ghelefendie aen de Repubiijck ghefchreven
worden,wekker inhoudt den Raedt der Pregati te ken¬
nen ghegheven wordt, die daer op refolveren. In't
Collegie worden oock de Gefanten der Princen ghe-
hoort.

Hooghen De Raedt van Thienen, diefe den Hoogen noemen,
Raedt. beftaet uyt thien perfoonen , die alle maende uyt haer

ghetal drie hoofden kiefen, en de Inquiliteurs, dat is,
Onderfoeckers: defe hebben macht om informatie te
nemen teghen een yeghelijck van hoe hooghen ftaet
hy oock is. Vyt defe worden noch eenighe ghekofen,
die de blafphemien oft Godts-lafteringen ftrafïen.Defe
hebben oock de autoriteyt om den Raedt by een te
roepen, ende haer ghevoelen voor te ftellen. Defe
Raedt wordt weghen de goedejuftitie en fcherp recht
grootelij cx ontfien.

Procura- De Procurateurs van S.Marco lijn neghen,ende wor-
tertr van S. den ghekofen opdefemaniere : Soohaeft degroote
jVfarco. Raedt verftaen heeft, datter een van dele Procurateurs

gheftorven is, komt hy daeghs daernaer by een, ende
als de groote Cancelier verkondight heeft het ghetal
van de Raedts-heeren, die teghenwoordigh lijn,noemt
yeder,aen een hooft van dethiene,ende aen een van de
Advocaten der Repubiijck,lilleken perfoon als hem
bequaem dunckt 0111 Procurateur te lijn. Dele wor¬
den met loten op vier ghebracht, en de viere wederom
met loten op een, die binnen drie daghen den eedt aen
den Hertogh doet, dat hy ghetrouwelijck lijn officie
fal bedienen. Defe verfchijnt altoos in de Raedt van de
Pregati, ende heefter lijn ftemme, maer mach gheen
officien bedienen, als het Curatuerfchap van de hoo-
ghe fchoole te Padua, het Provifeurlchap van de mun-
te, en fommighe andere.

Vyt het getal van defe Procurateurs, die de hooghfte
in de Repubiijck fijn, wordt de Hertogh meeft gheko-
leiii ende op hare begraffeniffen worden fommighe ce¬
remonien ghehouden, diemen op de uytvaert des Her¬
toghs ghebruyekt.

Als de Hertogh, dienfè Doge noemen, overleden is,
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wordt hy ghcbalfemt, ende drie daghen publijck in't Vytvam
paleys ten toon gheleydt .onder een gouden laken,met va*ide
een fwaert ende fporen, het onderfte boven. Op den Doie*
dach van fijn begraffeniffe gaen de gilden met hare
ftandaerden voor uyt, daernaer volght de Geeftelijck-
heydt, ende voorts de rouw. De Raedts-heeren ko¬
men achter aen, ghekleedt in't purper ende fchaer-Ia-
ken, om te toonen , dat de vrye Repubiijck met de
doodt van den Hertogh niet gheftorven is, maer door
de ghenade Godes noch leeft.

Naer dat de begrafFenilfe gedaen is, word de oudtfte Kiefing,
Raedts-heer van 't Collegie terftondt Vice-Doge ge- va»de
naemt, tot dat de nieuwe Hertogh ghekofen is, ende
blijft met de andere vijf Raedts-heeren fijne mede¬
broeders foo langhe in't paleys, op de koften van de
ghemeynte. Defe doen daechs daernaer den grooten
Raedt vergaderen , by den welcken ghekoren worden
vijfInquiliteurs, die den toekomenden Hertogh voor-
lefen, al 't ghene hy ghehouden is van Officie weghen
te doen. Hier naer komt de groote Raedt weder by
een, daer niemandt voor die reyfe onder de 30 jaren
oudt verfchijnt, ende dan worptmen in een groot vat
foo veele ballekens alfler Edelen teghenwoordigh fijn,
alle vanfilver, behalven 30 vergulde. Die de vergul¬
de uyt-trecken, gaen terftont in een andere fale, ende
dan lootmen noch driemael met filvere ende vergulde
ballekens , die de laetfte elf vergulde ghetrocken heb¬
ben, noemen 41 perfoonen, die volle macht hebben
om den Hertogh te kiefen. Defe fijn ordinaris vande
principaelfte Raedts-heeren, die ftracks vertrecken in
de fale, daer de Raedt der Pregati ghewoon is te ver¬
gaderen , ende gaen daer niet uyt voor dat de Her-
togh ghekofen is. Soo haeft de felve ghemaeckt is,
komt hem de Signuerie, en fijn bloedtverwanten ghe-
luck bieden, die hem in een ftoel daer toe gemaeckt in
huys brenghen. Als hy de eerfte reyfe uyt komt wordt
hy verghefelfchapt met de Legaet van de Paus,de Ge¬
fanten van de Keyfer en der Chriften Koningen, ende
ontrent 30 paer Venetiaenfche Edelluyden. Men luydt
de kloeken van S. Marco,men fpeelt op trompetten en
andere inftrumenten,daer worden acht ontvouwen ba¬
nieren voor hem ghedraghen, met het oorkuflen, gul-
de fleutel, ende pavilloen,daer hy onder gaet.

Venetien is van alle andere fteden de treffelijckfte Lof van
ende vermaerdtfte, ende als een tonneel ende ghemey- Venetien.
ne koop-ftadt der gheheele wereldt, een overwinner-
fche ende herfcherfe van lbo vele machtighe vyanden,
een Coninginne des Hadriatifchen zees, (nae haer de
Golfo van Venetien genoemt,) en een cieraet van Ita-
lien.Ende hoewel datfe vele fware oorloghen ghevoert
heeft, oock in den tijdt van duyfendt jaren menighen
harden ftoot ende teghenfpoet uyt-gheftaen,iflè noch¬
tans noyt gheraeckt in handen van een uytlandtfche
vyandt. Paulutius Anafeftus is de eerfte Hertogh ghe¬
maeckt in 't jaer 697, de teghenwoordighe is uyt den
gheflachte van Errickzen.

In defe ftadtfijn over de 60 Parochie-kercken, 17 Kercken»
mannen ende 24 vrouwen kloofters. De voornaemfte
ende rijekfte is de kereke van S. Marco. Sy is kruys-
wijs ghebouwt, ende fo hoogh, datlè in zee 120 ftadien
verre ghefien wordt. Het gantfche verwelf ruft op
groote uytftekende boghen, die konftelijck aen mal¬
kanderen vaft fijn, ende op meer als 300 pilaren ftaen.
Van binnen is de \ kerek verciert en bekleedt met mar¬
inere platen, fchilderyen op de Grieckfe wijle, ende
dierghelijcke.In een feker vertreck van de kerek word
de fchat vande Repubiijck bewaert,diemen vanS.
Marco noemt. Hier fietmen twaelfcroonen, ende lbo
veel corfeletten van louter goudt, menighte van dier-
baer ghefteente, den grooten hooren, die fy fegghen
van een Eenhoren te fijn, des Hertoghs hoedt, en lbo
danighe koftelijckheyden meer.

De
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s Salvm, De kerek van S.Salvator5dat is,des Verloflers,is oock'

heerlijck, daer de Signeurye met de Geeftelijckheydt
en ghemeynte,alle jaer met proceffie gaet, den derden
Sondach in Iulio, om Godt te dancken dat hy haer in
het jaer 1577 vande fwarepefte verloft heeft,door
welcke meer als 70000 menfehen binnen 'sjaers ghe¬
ftorven waren : wanneer de Hertogh uyt name van de
ghemeynte beloofde Godt een kereke te bouwen,
foo verre hem gheliefde de ftadt van defe ftraffe te
verloflen : welck korts daernaer ghefchiet is, ende
defe kereke ghefticht, ende tot ghedachtenifle van
die groote weldaet S. Salvator ghenoemt. Hier heb¬
ben de Capucynen haer kloofter.

Rivieren. De voornaemfte rivieren defes landts fijn de Plavis
ofte Piave,Brenta,Bachilione, ende de grootfte van al¬
len, de Athefis ofte Etfch.

Bergleen. In de contreye ontrent Padua, fijn berghen,die noch
tot den Apennin, noch tot de Alpes ghehooren , van
hoedanighen aerdt dan gheene ftreeck van gheheel
Italien is$ een van de felve is ghenaemt Gemella,de an¬
dere Venda; oock de Calles ofte heuvelkens Euganei, by
de Poëten feer vermaert.

Onder de fubjeótie van den Patriach van Aquilegia,
hooren de Bifdommen van Mantua, Cuman, Trento,
Verona, Padua, Vicenza, Trevifi , Maravenfis, Cene-
tenfis ofte Ceneda, Feltre, Belluno. In't jaer 747 wier-
de Obellatus Marinus eerfte Biflchop van Venetien,

• van wien,tot het jaer 14^0 , yq Biflchoppen getelt wor¬
den : In welck jaer Paus Eugenius de 1111, Laurentius
Iuftinianus Patriarch ghemaeckt heeft ende Primaet
van Dalmatien, waer van Hieronymus Zuirinus anno
1625', de XI was.

Tadoua. Het Paduaenfche ghebiedt, paelt, nae de befchry-
vinghe van Bernardinus Scardionius,in't zuyden aen de
riviere Etfch, in't noorden aen 't kleyne waterken Mu-
fo, in't ooften aen de moraffen van Venetien ; in't we¬
iten aen de berghen Euganei, mitfgaders het Vicenti-
ner ghebiedt.

Dit gantfche landtfehap is foo luftigh, dat Conftan-
tinus Paleologus (als Cadius Rhodiginus fchrij ft) placht

t te fegghen, dat indien hy niet wifte, dat de heylighe
mannen beveftighen,het Paradijs te fijn in Orienten,hy
fich niet foude können laten voorftaen , dat men 't er-

ghens elders foude vinden, dan in de alderfoetfte luftig-
heyd van Padua. De ackers defes landts fijn vruchtbaer
aen tarwe, alderhande vruchten, ende heerlij eken wijn;
derhalven Martialis te recht feydt :

Piciaque pamfiineis Euganea arva jugls.
Daer fijn oock treftelijckejachten, voghel,ende vifch-
vanck. Van weghen defen wonderlijcken overvloet, is
in Italien dit ghemeyn fpreeck-woort: Bologna la grajja,
ma Badoua la pajja, dat is , Bologna is vet, maer Padoua
noch bet. De ftadt Padua heeft met de Romeynenin
gheduerige vriendtfchap ende vrede ge!eeft,als blijekt
uyt het 41 boeck Livii, ende uyt de Philippicis Ciceronis;
ende naer datter een Colonie geplant wierde,iflè altoos
meerder gheacht gheweeft als de andere Coloriien
ofte voort-plantinghen; wantmen leeft, dat de Padua-
nen jusfujfragiorum hadden, dat is, datfe mede moch¬
ten ftemmen als Roomfche borgheren. Sy is in-ghe-
nomen ende verwoeft met andere fteden, van Attila
Köninck der Hunnen; ende hondert jaren daerna we¬
derom van de Langbarden , die haer oock verbrandt
hebben. Onder de regeringhe van Carolus Magnus is
fy ghekomen eenfdeels onder de Koningen van Italien
ende Franfche Keyferen, eenfileels onder de Berenga-
rios 5 maer onder de regeringhe van Keyfer Otto de I,
is fy gantfeh vry gheworden, kiefende uyt haer felfs
een Stadthouder ofte Podeftd ; welcke forme van rege¬
ringhe gheduert heeft tot op Keyfer Frederick de 11,
door wiens bevel Adtiolinus Romanius de ftadt inghe-
nomen heeft; nae hem fijn de Carrarii, Scaligeri, ënde

Italien.

Galeazzi, Heeren daer över gheweeft, tot dat in't jaet
1404 de Venetianen meefters daer van wierden,de welc¬
ke fy noch ghehoorfaemt, en die haer eeren als een
moeder,want Venetien een Colonie van Padua is. Het
is een leer oude ftadt, ende als een bloem ende cieraet
van alle Italiaenfche fteden.

Ptolomxus gheeft haer den naem Patavium, hoewel
hyfe op een ander plaetfe oock Baetobium noemt ; he-
denfdaeghs wordtfe Padoa gheheeten; fy heeft defèn
naem, als fommighe meynen, van de nae-by-ghelege~
ne riviere Pado ofte Po,ofte van wegen de Paludes ende
moraffen; daerom fy dan Padavium ghenoemt foude
fijn, fommighe brenghen andere giffinglien voort.

Men feydt, datfe ghefondeert is van Antenor, als hy
van Troja vluchtigh was. Sy is gheleghen op een effen
ende vruchtbare plaetfe, en daer is een foete ende
ghetemperde locht, heeft oock een vruchtbaer aerdt-
rijck, ende niet verre van daer fijn de ghenoeghlijckè
bergen Euganei, de Alpen,en de Venetiaenfche Golfo.
De riviere Brenta loopt daer door. Sy is verfcheyde
reyfen vergroot, als bhjekt uyt hare wallen ende muy-
ren, van welcke noch eene muer overigh is, waer op¬
men rondom kan wandelen, en is in den omgangh 3000
treden,behalven de buytenfte, begrypendein haer om¬
loop 6200 treden. Daer fijn fes heerlijcke poorten.Het
is een treflijeke ftadt,hebbende overvloet van alles,dat
tot des menfehen behoefnoodigh is, en is met graften,
wallen ende bolwercken wel verfien,met kereken ende
menigherhande fchoone publij cke ende private ghe-
bouwen gliedert. Daer fijn 23 mans, ende 49 vrouwen
kloofters. Keyfer Henricus heeft hier een paleys ghe-
bout, alwaermen recht doet, 't welck door gantfeh
Italien beroemt is, lijnde met gheen pylaren onderftut,
ende met loot ghedeckt. Het Raedt-huys, daermen
den ghemeynen Raedt houdt, is met een portael, bo¬
ghen,ende marmore pylaren fchoon gliedert, van vier^
kante ghehouwen fteen ghebout, ende met loet ghe-*
deckt. Daer fijn vijfgroote marekten, ende 3 8 fteenen
overwelfde brugghen met boghen over de Brenta. De
ftraten fijn ruym , meeftendeel overwelft met fchoone
portalen ende boghen. Daer fijn oock drie fiecken-
huyfen, ende foo veel gaft-huyfen , een wees-huys,
ende ontrent vier duyfendt huyfen. De inwoon-
ders fijn meeftendeel verftandighe, gheleerde , in den
krijgh, ende in alle deughden wel gheoeffende Iuyden.
Sy is oock vermaert door de gheboorte van Titus Li-
vius, C. Valerius Flaccus, L. Aruntius Stella, ende an¬
dere meer. Hier is een Academie, van Carolo Magno,
ofte ghelijck andere fegghen,van Frederick de 11,ghe¬
fticht, van Paus Vrbano de IV vermeerdert, en voorts
van de Venetianen verbetert: aldaer fietmen verfchey-
den Bibliotheken, met Grieckfche en latijnfche hoec-
ken wel verfien3 als te S.Ian in Viridario,te S. Iuftina,en
by S. Antonio. Dit landtfehap wordt foo met rivieren
befproeyt, dat geen vlecke ofte dorp boven yooo flap¬
pen van eenighe riviere gheleghen is.

Het ghebiedt van Verona ftreckt fich in de lenghte Verona*
65- mijlen, alsmen rekent van het ftedeken Baruchello
aftot Riva, gheleghen in den uyterften inham van La-
go de Garda; ende in de breete 40 mijlen, te weten van
Torre di Mezo, tot Rivoltella.

Het aerdtrijck ontrent defe ftadt is eenfdeels fteen-
achtigh, ende derhalven onghebouwt, eenfdeels oock
goet,bequaem,vruchtbaer,ende overvloeyende in tar¬
we,olye,wijn,vee, met fijne fchoone wolle* ende alder¬
hande vruchten.

Daer fijn oock treftelij cke fteen-kuylen, daermen
veelderley fteenen uyt-graeft.

Op den bergh Baldo vindtmen alderley icoftelijcke
medicinale kruyden, om welcke te vergaderen,komen
daer uyt alle hoecken de curieufe kruyt-foeckers ende
medicijns.

Men meynt dat Verona gebout is van de Tüfcis,ofte
K van
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van de Gallis Cenomannis; ende, nae dat de felve ver¬
dreven fijn,ghekomen is, ende langhen tijdt ghebleven
heeft in het ghewelt der Romeynen, die aldaer een co¬
lonie geplant hebben door Cn. Pompejum Strabonem,
vader van Pompejus Magnus. Naederhandt is fy ver¬
weeft van Attila Köninck der Hunnen, en noch in ver-

fcheyden tyrannen handen gheraeckt, van welcke de
Koninghen der Gothen de voornaemfte waren. Defe
fijn verdrevenvan de Langbarden,ende de Langbarden
van de Francken,onder haren overften Carolo Magno;
naer defenheeftfe hare vryheydt onder de befcher-
minghe des Roomfchen Rij eks wederom verkreghen,
als Keyfer Otto de I, de Berengarios uyt Italien ver-
jäeght hadde. Daernaer heeft Aótiolinus Romanius
het regiment ofte vooghdye defer ftadt in een Heer-
fchappye verandert, verjaghende Azonem Ateftinum,
die van de gemeynte van Verona tot een Vooght ende
Gouverneur gheftelt was. Nae fijn doodt, ontrent den
jare onfes Heeren 125-9, hebben de Scaligeri, met be-
williginghe van de gantfehe Gemeynte, bykans 128ja¬
ren , de heerfchappye onder den tytel van Stadt-hou-
ders ende Princen, over de felvighe ghehadt, die eenfi-
deels verjaeght fijn, eenfdeels oock met fenijn omghe-
bracht. Hier nae hebben de Galeazzi, ende naer defe
de Carrarienfes haer meefter daer over ghemaeckt,die
van de Venetianen uytgeroeyt fijn, onder welcker wijs
gouvernement ende macht ly nu vreedfamelijck ende
gheruftelijck gheregeert wordt.

Venna. De ftadt Verona behoudt oock noch hedenfdaeghs
haren ouden naem,ende wordt van de Duytfchen

ghenoemt; fy heeft een feer fubtijle locht.
Van weghen de fituatie ende fchoonheydt van huyfen,
fchijntfe Balel in Switzerlandt niet heel onghelijckte
fijn, ligghende op een fchoon effen pleyn,gekeert naer

zuyden,ooften, ende noordt-weften,in't noorden fich
allenskens wat verheffende, welcke hooghte ofte heu-
velkens haer de gedaente van een Theatrum ofte fchou-
tonneel gheeft. Door de riviere Athefis ofte Etfch,
wordtfe niet foo feer ghefepareert, als mede omringht
ende verfterekt. Daer fijn veele antiquiteyten oye-
righ, die noch getuyghen hare oude heerlij ckheydt en
rijckdom.Sy heeft feer ruyme ende linie-rechte ftaten,
met ghehacken fteenen gheplaveyt. Daer fijn 3 5- kerc-
ken, van welcke de voornaemfte ende oudtfte is de
Hooft-kercke van S. Anaftafius; daer fijn oock thien
Cloofters. Op het hooghfte berghsken ligghen twee
brave Cafteelen,met namen S. Peter ende S. Felix; met
noch een oudt Cafteel,'t welckmen gemeynlijck Citta-
della noemt. Daer is een Amphiteatrum in't midden
der ftad,feer wijdt ende groot,fo gantfeh ende fchoon,
datter nerghens heelder ende onghefchender gheble¬
ven is. Sy heeft oock een Biflchop.

Vicenza. inwoonders der felver fijn magnifijck, prachtigh,
lieflij ck van aenfien, van goeden verftandt, ende feer
gheneghen tot de wetenfehap ende gheleertheydt. Als
de Venetianen de ftadt verfterckten, vondenfe inde
graften fpeloncken van duyf-fteen, ende alsmen op
de berghen groef, vontmen eghels, fchelpen, flecken,
oefters, voghels becken, ende fteern-viffchen,al te fa-
men in fteen verandert.

Ghelijck het Vicentiner ghebiedt een feer luftigh
aenfien heeft, alfoo is het oock aen wijn, koorn ende
alderhande vruchten rijck,infonderheydtaen 1110er-
befien, met welcker bladen de fijdwormen ghevoet
worden.

Niet wijdt van de ftadt, in den bergh Cornelio ofte
Covelo, fijn twee treffelijeke fteen-kuylen; ende in het
dorp Valdanio, eenighe van marmor.

De ftadt Vicenza is van de Tufcts, ofte, als Trogus
fchrijft, van de Galliers ghebout, en naederhandt lan¬
ghen tijdt ghebleven onder de ghehoorfaemheydt der
Romeynen, tot op de tijden van Attila, van welcke fy
verwoeft is;daernaer iffe ghevallen in de handen van de
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Gothen, ende voorts onder 't ghebiedt der Longobar*
den , eyndelijck onder de Koninghen van Italien.
Nae dat de felvighe fijn verdreven, heeftfe onder de
befcherminghe des Roomfchen Rijcks haer vryheydt
behouden, tot op de regeringhe van Keyfer Frederick
de II, van wekken fy gheplondert ende verbrandt is,
nae dien tijdt, heeftfe verfcheyden Heeren ghekre-
ghen, als, de Carrarios van Padua, de Scaligeros van
Verona, de Galeatios van Mylanen, en de Venetianen;
ende hoe-wel Keyfer Maximiiianus de I, die den Vene¬
tianen ontweldight ende in fijn macht ghekregen had-
de , iffe nochtans den Venetianen wederom gherefti-
tueert.

Van Trogo, Pomponio, Tacito ende meer andere,
wordt defe ftadt Vicentia, van Plinio ende Antonino Vi-
cetia, van iEliano Bifetia ende Bitetia, van Ptolomteo Vi-
centa, ende hedenfdaeghs ghemeynlijcken Vicenza ge-
noemt. Sy leydt aen de voet eens berghs, ende wordt
van twee fcheep-rijcke waterkens, namelijcken de Re-
rone ende Bachilione, door-ghedeylt, dochonghelijc-
kelijck; fy is niet feer fchoon ende groot, maer volck-
rijck, hebbende overvloet van alle dinghen.

In defe ftadt fijn vier aenmerckelijcke dinghen, als
hetkoftelijckePaleysdes Podeftasofte Gouverneurs*
een brugge met een overwelfde boghe; den feer groo-
ten fteen van den Grooten-altaer indekereke vanS.
Laurens, die van fonderlinghe lenghte is; en het Thea-
trum ofte Tonneel ,'t welckmen ghemeynlijcken de
Academia noemt. In het kloofter van S* Corona is een

fchoone Bibliotheeck.
De inwoonders fijnfeherp van verftant, leer veer*

digh ende gheneghen tot de vrye konften, tot den oor-
logh ende koop-handel, trachtende geftadigh om hare
faken te verbeteren; fy leven heerlij ck ende kleeden
haer oock eerlij ck. Sy heeft oock een Biffchop.

De andere fteden defes ghebiets fijn Maroftico, een
fchoon ende rijck ftedeken; Brendulo, van weghen
den rijekdom des adels, menighte der inwoonderen
ende groote, veel fteden in Italien ghelijck. Ses mijlen
boven Vicenza, nae het zuyden, leydt een dorp ende
kafteelken, Cuftodia gheheeten,om dat aldaer de mifc
dadighers ende verwefene plachten bewaert te wor-*
den, diemen in de fteen-kuylen,om fteenen uyt te hou¬
wen ghebruyekte.

Het ghebiedt van Bergamo is berghachtigh, rou, Bergamo,
ende in t noorden onvruchtbaer: Maer de andere dee-
len fijn met fchoone valleyen verciert, daer koftelijc-
kenwijn en goede oliewaft : Daer is tamelijck yfer,
maer veele Ichapen, foo dat de inwoonders ftereken
handel met wolle doen. i

Bergamo is op eenen bergh ghebouwt van de Fran-
^oyfen. Haren omloop met de vier voor-ftedenis foo
groot als van Milanen. Het is een Biffchoplijcke ftadt,
verciert met heerlij cke ghebouwen. Sy heeft de felve
onghemacken uyt-gheftaen, en foo dickwils verande¬
ringhen in de regeringhe gheleden,als hare naburen.

Het Graeffchap Brixia oft Brefcia, heeft den naem Brixiai
van de edele ftadt Brixia; begrijpende ten deele dien
ftreeck lands, wekken de Cenomani eertijdts bewoont
hebben. Het is gheleghen, tuffchen Lago di Garda
ende lago d'Ifeo , in een luftighe ende vette lan¬
douwe , overvloedigh in koorn, wijn, olie, ende andere
vruchten; daer fijn oock mijnen van goudt, filver, ko¬
per, aluyn, marmor, porphyr, ferpentijn,en andere ko-
ftelijcke fteenen;de Marchafita,welcken de oudenpyrt-
tem noemen, groeyt daer oock.

De ftadt Brixia is altoos by den Romeynen trouw
ende vaft ghebleven, infonderheydt in de oorloghe te-
ghens de Carthaginenfers,nae die gheweldige nederla-
ghe, die de Romeynen by het water Trebia van Han-
nibal leden. Syis in'tjaer naer de fondatieder ftadt
Roomen,met andere fteden over de Po gheleghen,van
Cn. Pompejo Strabone, tot een colonie ghemaeckt,
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ende daernaer , met noch andere, meeft van C. Iulius
Csefar, met ftadts gherechtigheydt begiftight. Van
die tijdt afiflë altijd in't ghewelt derRoomfcher Key-
feren ghebleven,fo langh als haer macht duerde. Daer¬
naer is fy in't jaer onfes Heeren 412 , van Radagifo
Köninck der Gothen verbrandt; ende niet langh daer¬
naer t'eenemael verdeftrueert van Attila Köninck der
Hunnen; doch wederom opghebout,in't jaer 45*2 onder
de regeringh des Keyfers Martini. De Langbardi heb-
benfe daernaer befeten, tot dat haer Köninck Defide-
rius van Carolo Magno ghevanghen wierde, naer wiens
doodt, fy ghekomen is onder 't ghebiedt der Franc¬
ken. In't jaer 1136 heeft Keyfer Otto van Saxen, de
felvighe tot een vrye Rijcks-ftadt ghemaeckt, maer
kort daer op is fy van Keyfer Henric de VI , in-
ghenomen , gheplondert , van hare mueren ont¬
bloot,ende van alle privilegiën berooft. De Scaligeri,
Princen van Verona, hebben de felve naederhandt,
door hulpe der Guelphen inghenomen; naer welcke fy
ghekomen is in handen vande Burgh-graven , Princen
van Milanen, ende om datfe van die feer ghefchat ende
ghequelt wierde, iffe van haer afghevallen, fich bege¬
vende op de fijdeder Venetianen; ende alhoewel de
Fran§oyfen de felvighe den Venetianen ontnamen, foo
is fy haer doch niet langhe daernaer wederom ghere-
ftitueert. Defe ftadt wordt van Strabone ende Ptole-
mxo Brexia, ende hedenfdaeghs Brefcia gheheeten:
van welcken oorfpronck veel ende verfcheyden gedif-
coureert wordt,doch niet fekers; 't gene Livius fchrijft
datfe van de Cenomanis ( die onder hare overften
Elitovio ende Belonefo uyt Vranckrijck door Pie-
mont en de Alpes Iulias in Italien waren overgheko-
xnen) ghefundeert is: hierom ftellen Plinius ende Ptolo-
mseus haer onder de Cenomanos,ende Livius noemt in
fijn 32 boeck Brixiam het hooft der Cenomannen. Het
is een oude ftadt, rijck, populeus, groot, ende fterek,
meteen onwinnelijck Cafteel,endegoedtguarnifoen
van de Venetianen verfien. Sy light op eenen bergh,
met fchoone ghebouwen ende huyfen foo ghemeyne
als particnliere verciert. Het waterken Garcia loopt
daer deur , 'twelck van fommighe Mela ghenoemt
wordt. Daer fijn magnifijeke kercken,veel fraeye kloo-
fters , ende een fchoon gaft-huys. In het Paleys van de
Capitaneo ftaet dit ghedicht ghefchreven :

Hic locus edit, amat,punit, confervat, honor'at;
Nequitiem, pacem, crimina,jura, probos.

De kereke , het Biffchoplijck Paleys, jae de gheheele
ftadt ende alle haer ghebiedt, fijn vol marmor-fteenen,

■' inferiptien, beelden, pylaren ende begraeffeniffen.
De inwoonders fijn rijck, edel, magnifijck, ende van

kloecken verftande, Defe ftadt wordt ghemeynlijcken
van weghen haren rijekdom , de bruytvan Venetien
ghenoemt. Men wil fegghen datfe het Chriftelijcke
gheloove ontfanghen heeft van S. Apollinaris,Biffchop
van Ravenne. Sy heeft oock teghenwoordigh den ty¬
tel eens Bifdoms* Scaliger heeft van haer eenighe ghe-
dichten ghemaeckt, die in Nederlandts aldus luyden t
Het groote Brefcia, dat blijde fiet van boven

Het weeldrich vruchtigh velt; verdient te heerfchen met,
Bly, luchtigh,fchoon bebout,'t volck met gheen erch befioven,

Haer ackers draghen meer dan V hertefich voor fet,
Soofy eendrachtigh maer regeert haer vaders hoven,

Haer Heerenfoudeßfelfmoghenflellen wet.
In defe contreye, ontrent 20 duyfent treden van Brixia,
nae 't zuyden, by de riviere Oglio , ligghen de fteden
Quinzano,Reggiate, Bottefino,Vtele,Novalara,Afolo,
IlolelIa,Orci nuovi, en Orci Vecchi, met meer andere*

di Het voornaemfte meyrvan dit landt is Lacus Bena-
cus, alfoo ghenaemt nae de ftadt, die daer eertijdts ge-
leghen heeft, van welcke men hedenfdaeghs noch ee¬
nighe overblijffelen fpeurenkan. VanCatullo wordt
hy Lacus Lydius gheheeten, nae de LydisTyrrhenis,
welcke, ghelijckmen feydt,aen defe contreyen eertijds

Italien.
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ghewoont hebben. De Italianen noemen dit Lac oftè
meyr Lago di Garda, de Duytfchen ©ate?/ van we-
ghen het Cafteel, dat aen den oever van de ooft-fijde
gheleghen is. Dit meyr, als Alexius Vgonius aen den
Cardinael Polum fchrijft, is vifch-rijck , ende rondom
met fchoone heuvelkens befet, aen allen kanten fiet-
men de fpringende fonteynen, luftighe bofcagien,ende
groene weyden; wijn-ftocken ,olijf-boomen , dannen,
lauriers ende ceder-boomen met menighte. De ftede-
kens, die met alle noot-druft wel verfien fijn, omrin-
ghen dit meyr als een kroone ofte circkel, foo datter
niet en fchijnt te ontbreken , dat eenighfins tot ver-
maeck ende aenghenaemheydt dienftigh is. Daer is
noch een ander meyr, eertijdts Lacus Sebinus ofte Sevi-
nus , ende nu ter tijdt Lago d'Ifeo gheheeten , nae het
Cafteel Ifeo,'t welck aen den oever des felvighen lighti
Dit meyr ontfanght in't noorden de riviere Oglio , die
in 't zuyden daer uytloopt* Tuffchen Lago d'Ifeo
ende Lago di Garda, light Lacus idrimcs; ghemeynlijc-
Lagod'ldro ofte Idro Lago ghenaemt, naer het Ca¬
fteel Idro; hoewel andere van opinie fijn, dat het alfoo
ghenoemt is nae Hydra,ofte de flanghe, die alhier van
Hercule foude omghebracht fijn. Het is vifch-rijck,
ende verdeylt fich eyntlijcken door verfcheyden
beeckskens in den Idrinum. De andere kleynder mey-
ren fijn Lago Cap, Lago Runcone, &c.

De riviere Mella ofte Mela deylt dit landt mid¬
den deur , ende behout den naem van Mella noch op
den huydighen daghe; dóch loopt eyghentlijck door
de ftadt Brefcia niet, maer door haer ghebiet ende vel¬
den; want het waterken dat door de ftadt loopt, wordt
hedenfdaeghs Garza, ghenoemt*
De ftreeck van Crema is luftigh van wegen de vrucht- Cremh

bare boomen , die daer met fchoone orden gheplant
ftaen , aen welcke de wijn-gaerden waffen, ende heer¬
lij eken wijn gheven. De ftadt leght in een aenghena-
me en vlacke landouwe, heeft ftereke en Vafte mueren,
fchoone ende wel ghebouwde huyfen, ende is met alle
nootdruft wel verfien. In vorighe tijden waffe de Vice-
comites onderworpen, tot hetjaer 140p * in welck Phi¬
lippus Maria de tyrannen verjaeght heeft: maer die
van Crema fijn hem niet ghetrouw gheweeeft, ghe-
merekt fy haer onder de Venetianen begeven hebben.

Aquileia, aen de grenfen van Iftria gheleghen, is een Aquiléjfo
oude ftadt, die eertijdts foo groot was , datter 120000
menfehen woonden , fomen in de oude fchat-boecken
der Romeynen vindt* Attila heeftfe naer een langhe
belegheringhe inghenomen , ende gantfeh ghede-
ftrueert*

De ftadt Pahna hebben de Venetianen anno 15-93 be- Tairna*
gönnen te bouwen* Sy is heel rondt, ende met neghen
groote bolwetcken, een diepen graft, ende dicken wal
verfterekt. In het midden is een Cafteel met vijfbol-
wereken verfien*

De andere deelen in Italien ftaende onder het ghe¬
biedt van de Signeurie van Venetien , fijn neffens hare
byfondere caerten daer van, befchreven; De volgende
Hertoghdommen en landen hebben wy hier willen by-
voeghen, om een volkomen befchryvinghe van Italien
te maken, terwyl fy in defe caerte oock afgebeeldtfijn*

Regium Lepidi, nu ter tijdt Reggio ghenaemt, light Reggm
op den flincker oever van de riviere Cruftulo , in een
luftighe ende vruchtbare plaetfe* Men feydt dat de
Tofcanen de felve ghebout hebben , die van de Fran-
^oyfen verdreven fijn, en defe van de Romeynen,door
wiens bevel M* iEmilius Lepidus, T*Ebutius Catus,
ende L* Quinótius Crifpinus daer een Colonie ghe¬
maeckt hebben. Sy is van de Longobarden en Gothen
verwoeft,ende, naer datfe uyt Italien verdreven waren,
wederom opghebouwt in't jaer 800 , ende heeft haer
vryheydt behouden tot het jaer 1286 , van dien tijdt
heeftfe verfcheyden Princen en Graven ghehadt, eerft
de Canoffen, daernaer de Ateftinen, de Keyfers, Ko-
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ningen van V:ranckrijck, Paulen, Folianen, Scaligeren,
Gonzagen, Galeazzen, Othobonen, wederom de Ate-
ftinen , daernaer de Paulen, ende nu ter tijdt, voor de
derdemaefde Ateftinen,dat is het vermaerde gellachte
van Elte, naer de doodt van Paus Adrianus de V I. Het
is een Bilfchoplijcke ftadt, vermaert door den H. Bif-
fchop Maximus, Guido Saraganus, Philippus Carlblus,
Iacobus Columbus , Carolus Ruimus, Francifcus Be¬
lms , ende Iulius Scarlatinus Rechts-gheleerde. Hier
worden goede fporen ghemaeckt, ende andere konfti-
ghe wercken van been. Rontom de ftadt walt goede
tarwe , haver, booiien, en andere vruchten , oock veel
wijn.

Modem. Het Hertoghdom Modena heeft lijnen naem van de
Hooft-lladt Modena. In't noorden paelt het aen 't ge¬
biedt van Mantua ende Mirandula , in't ooiten aen
's Paus ghebiedt ontrent Stulienna, in't weiten aen het
Hertoghdom Parma , in't zuyden aen 't Hertoghdom
Fiorenza, en de Signorie van Luca. Het begrijpt de
Heerlijckheydt Carpen, Frignano,ende een groot deel
van het Carfagniaenfche dak

Tarma. Het Hertoghdom Parma heeft defen naem van de
ftadt Parma. Het is een luftighe landouwe, van koorn
ende wijn overvloeyende;daer lijn veel medicinale wa¬
teren , fchoone vette weyden, ende worden de kafen
en vachten van daer ten hooghften gheprefen. De ftad
Parma is , ghelijck meer andere hier ontrent,eerft van
de Thufcis ghebout, daernaer van de Bojis bewoont,
ende volghens in't ghewelt der Romeynen ghekomen,
die aldaer in'tjaer 5-70 een Colonie gheplant hebben,
als oock op die felve tijdt met Modena ghefchiet is, fo
Xivius fchrijft in lijn 29 boeck. Die ellendigheydt die
haer L. Antonius heeft aenghedaen , wordt beklaeght
van M. Tullio in lijn laetfte Philippica. Nae dat de au-
thoriteyt des Roomfchen Rijcks begon te verfwac-
ken , heeft defe ftadt met andere haren vrydom ver-
kreghen 5 kiefende dan de partye van den Keyfer, dan
van den Paus,doch heeftfe altoos goede correlponden-
tie ende vrientfchap ghehouden met die van Bononia.
Ontrent het jaer Chrifti 1248 , heeftfe twee ja¬
ren langh een fware belegeringhe uytgheftaen, onder
Keyfer Frideric de 11, om datfe den Paus aenhinck;
ende naer dat de felvighe Keylèr van daer verdreven
was, heeftfe verfcheyden Heeren onderworpen ghe-
weeft, te weten, de Corregiis, Scaligeris, Ateftinis, de
Burgh-graven Galeatiis ende Sfortiis, ende eyntlijcken
den Frangoylèn, met de welcke de Paus van Roomen
dickwils geftreden heeft om de heerfchappye van defe
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ftadt, tot dat de Fran^oyfen door hulpedes Key fers
Caroli V, uyt gantfch Italien verdreven lijn, en de Paus
alleen Heer daer over ghebleven. Hedenfdaeghs
heeftfe haer eyghen Hertoghen, waer van de eerfte ge-
weeft is Petrus Aloyfius Farnelius, fone van Paus Paulus
de 111, die hem daer mede beleende : ende als dele
binnen den tijdt van twee jaren fijner regeringhe, deer-
lijcken vermoordt was, is fijn fone Odlavius in fijn
plaets verordoneert; nae wien, in de regeringhe ghe-
volght is Alexander Gouverneur der Nederlanden, en
nae fijn doot, fijn fone Rainutius. De ftadt Parma Hel¬
len Strabo ende Ptolomseusin RLmilia via, 5-000 treden
van den Apennin. Sy heeft den naem van het water¬
ken Parma, ofte, ais fommighe willen, 0111 datfe van
ghedaente een parma ofte korten fchildt bykans ghe¬
lijck is. Met fchoone ghebouwen, rechte, ende bree-
de ftraten, ende van alle 't ghene dat tot s'menfchen
onderhoud van nooden is,ilïë wel verfien;daer is treffe-
lijcken adel, ende ftercke burgherye. Sy light op een
effen pleyn, ende heeft foo ghefonden locht, dat Pli-
nius fchrijft, dat drie mannen van Parma , yeder een
foude gheleeft hebben 120 jaren , ende noch twee an¬
dere yeder 130. Daer en valt oock niet te klaghen over
den lomer ende winter. Boven dat is defe ftadt glie¬
dert met een fterek Cafteel, ende veel andere Vorfte-
lijcke en adelijcke Paleylèn.Op de marckt,die groot is,
ftaet een fchoone fonteyne ; ende een kereke , nae de
wijfe van S. Pieter te Roomen ghebouwt; waer van dat
de grootfte kloeke op drie pylaren ruft, de tooren is
dien van Bononien ghelijck. Defe ftadt wordt van hare
voor-fteden ghelèpareert door het rivierken Parma,
ende voert oock den tytel eens Bifdoms.

De inwoonders fijn fchoon van ghedaente, adelijck,
ftrijdtbaer, genereus, ende van goeden verftant.

Onder den Hertogh van Parma hoort oock die ou- Tiacenu.
de ende edele ftadt Placentia, van Ptolomseo ende an¬
dere alloo ghenoemt, hedenfdaeghs wordtfe Piacenza
gheheeten. Syis gheleghen ontrent 1000 treden van
de Po, aen een luftigh ghewelt, de ackeren daer on¬
trent fijn vruchtbaer, fo aen wijn,olye, koorn, als oock
alderhande vruchten ende ghewaflèn, van weghen de
menighte der wateren; want daer vele rivieren,beecks-
kens, ende fonteynen fijn, die de weyden ende 't landt
bevochtighen. Hier is een treffelijcke borgerye; de
mueren der ftadt fijn noch nieuw, fy is oock wel ver-
fien met groote en ftercke bolwercken ende wallen,
daer is oock een Bifdom, met een hooghe Schoole, in
de welcke alle vrye konften gheieert worden,

FRIVLI, ISTRIA
ende

C A R N I O L A.

Naem.

Palen.

Lands
aert.

Vdi\we.

Aquileja.

FRIVLI.
E naem Forum lulii komt van de
voornaemfte ftadt, ofte, als fom¬
mighe willen, van Iulio Caftare,
die eenighe regimenten alhier
heeft ghehadt teghens de Duyt-
fchen. De Italianen heeten dit
landt Friuli,de Duytfchen JfiflUl/
de Venetianen ende andere noe¬

men 't Patria. In de hiftorien bevintmen, dat het oock
Aquilejenfis ghenoemt is.

De bepalinghen daer van fijn in'tooftenlftria, in't
noorden de berghen van Iapidien, in 't weiten de Vin-
delict , ende Norict Alpes, ende in 't zuyden de Golf
van Venetien.

De locht defes landts is matigh ende ghefondt, de
velden zyn breet, met rivieren ende fonteynen wel be-
fproeyt, ende overvloedich van alderhande vruchten.
De weyden fijn fuyver ende luftich,bequaem om vee te
voeden; de wijnftocken draghen koftelijcke wijnen; de
boflehen ghevenniet alleen overvloedigh hout, maer
oock veel wilt; de berghen metalen, verfcheyden foor-
ten van marmor, ende andere koftelijeke fteenen. Dit
landt is eerft bewoont van de Euganeis, daer nae van de
Venetis, ende voorts van de Franfchen, eyndelijcken is
het ghekomen onder de macht derRomeynen: ende na
dat het Roomfche Rijck begon te verfwacken, is 't van
de Langbarden bemachtight, de felve fijn glievolcht
de Keyferen, endefo voorts de Berengar»: welcke uyt-
gheroeyt lijnde, is 't wederom aen 't Rijck ghekomen.
Keyfer Otto heeft een goet deel defes landtfehaps aen
de kereke van Aquileja ghegheven; het overighe daer
van,met Jftria, Conradus. Ontrent hetjaer onfes Hee¬
ren 1420 , hebben de Venetianen het felve ingheno-
men, die het noch in haer ghewelt hebben, hoewel dat
het meefte deel daer van fijne befondere Graven ende
Heeren heeft.

De hooftftadt is Vtimmpjan de ingheborenen Vdene,
ende van de Duytfchen ©q)t>cn ghenoemt. Leander
meent dat het een oude ftadt is, nademaei Plinius daer
van fchrijft. Niger ghevoelt, dat het Forum lulii is van
Ptolomams ende andere, doch mift. Sy is groot ende
heerlijck, ende heeft overvloet van alle nootwendighe
dinghen.Sy heeft in 't ronde vijfltaliaenfche mylen. De
Venetianen fenden hier hare ftadthouders om die te re-
geeren: daer fijn fefthien duyfent borghers.

Aquileja, ghemeenlijck Aquilegia, ende van de Duyt¬
fchen Aglar gheheeten,is gheleghen aen de riviere Na-
tifone, was eertijdts een machtighe groote ftadt, met
ftercke mueren,kereken, ende een fraey Theater, ende
andere ghebouwen gliedert. Hedenfdaeghs ifte onbe-
woont ende bykans ledigh,foo datter nu niet meer over
is,als dien grooten naem. Sy is altijt ghetrou ghebleven
aen het Roomfche Rijck, tot op de tijden van Attila
Coninck der Hunnen, van welcken fy driejaren langh
beleghert is, ten laetften inghenomen ende gantfch
verdeftrueert; men feydt datter wel feven-en-dertigh
duyfent menfehen omghebrocht wierden; de overighe
vloden op het eylandt Grado. Naderhantis fy van Nar-
fete wederom opghebout, ende bleefeen tijdt langh in
het ghewelt der Langbarden, tot dat Carolus Magnus
in Italien quam, van wekker tijt fy ghehoorfaemt heeft

Italien.

de Coninghen van Italien,ende daernaer de Keyfers. Iii
navolghende tijden hebben de Patriarchen daer over
geregeert, van welcke fy ghekomen is aen de Venetia¬
nen , onder wekkers heerfchappye fy noch in vrede
leeft. Onder den Patriarch van Aquileja ftaen de Bif-
fchoppen van Concordia,Pola,Parenzo,Triefte, Coma-
chio,Iuftinopoli, de Madrienfer,ende Emonenfer. On¬
der het Patriarchaet van Grado hooren de BifTchoppen
Caftellanenfis ofte Venetiarum, Tercellanenfis, Equi-
lenfis,ofte Eufulanus, Caprulienfis,Clodienfis,Civitatis
Novas. Gontia,welck Leander meent, te fijn, Antonini Göritz
ende Ptolomasi , Iulium Carnicnm, hoewel dat fommi¬
ghe anders ghevoelen. Amafasus in fijn boeck van de
Venetiaenfche frontieren, ftelt Goritiam op die plaetfe
daer eertijdts Noreja ofte Noritia Candidi gheftaen
heeft.Goritia heeft haer eyghen Heeren die onder 't ge¬
biedt der Hertoghen van Ooftenrijck ftaen. Het is een
feer rij eke ftadt, vol Edeldoms. In die ftreecke leydt
oock Portus Gruarius, van Plinio Portus Romatinus ge-
heeten.Spilibergum is van natuere fterck.Marano is van
weghen de menichteder inwoonderen ende rijckdom
feer vermaert. MönsFalconis is oock een rijck ende
edel ftedeken. Daer leydt oock Palma, een ftadt ende
rontkafteel,vande Venetianen in 't jaer 15-93 gebout:
onder het fondament der felver , fijn penninghen ghe-
leyt,op de eene fyde van welcke ftaet Paßsale Ciconia Du*
ce Venetorum, Anno Dn. isp3 > ende op de andere fyde*
Fori luliiJtalire, & chrißian<2 Fideipropugnaculum. De an¬
dere kleyne ftedekens gaen wy kortheydts halven
voorby.

De rivieren defes landts fijn, Romantinus, Tilaven- Khsemk
tus, Sontius, Frigidus, Natifo, Alfa, Turrus, ende meer
andere.

De inwoonders fijn tot goede konften, ende den inwoon-
koophandel bequaem. deren aert.

ISTRIA.

IStria, by de Grieckfche ende Latijnfche Schrijvers Ntaènhghenoegh bekent, behout noch hedenfdaeghs den
felven naem. De Hoochduytfche noemen 't Jjtflcr-

als oftfe wilden fegghen ifiria. Regnum. Dat het
eertijdts Iapydia ghenoemt is,gheeft Plinius te kennen.
Het is bynae een eylandt, ende leydt meeftendeels tufe
fchen de twee armen der zee, den Fergefimum ende Car~
narium, ende is omringht met deVeneetfche Golf In 't Pdem
noordenis het bewaert met de Carnifche ende Nori-
fche Alpen; in 't weften, eer 't fich in de zee begint uyt
te ftrecken, heeft het de riviere Formio; ende in 't 00-
ften de riviere Arfia. De breete defes landts is veertigh
duyfent treden: den ommeloop van de rivier Formio
tot de Caep van Fanatico, ofden binnenften hoeck van
den Carnarifchen arm ofte inham, is twee honderten
twïntich duyfent treden.

Het gheheele landtfehap is rouw ende oneffen,meer Lands
met heuvelen dan berghen befet, welcke vruchtoaer m
fijn aen wijn, oIye,ende andere vruchten, doch niet foo
leer aen koren ende andere faden, behalven de acKers
van Pifcino ende Humagio. De bergh gemeenlij ck Ma-
jor ghenoemt, draeght heylfame kruyden, die de uyt^
landtfehe kruydeniers ende medecijns, daer neerftigh
komen foecken. Iftria gheeft oock overvloedigh fouL
Daer fijn oock feer profitabele fteen-kuylen ofte put-L tem
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I S T R I A , ende C A R N I O L A.
ten. In de Rovinienfer velden wordt marmor-fteen uyt- ven de Hiftrijekers ligghen de Carni, in een brect ende
glieliouwen , dat Iftricks marmor ghenoemt wordt, ruym landt,beginnende van Friuft ende fich Brechende
het weleke in Italien grootelij cx gheacht is. Iftria tot aen 't gheberchte.
is eenfdeels onder de Venetianen , eenfdeels onder Ende hoewel dat dit landt feer berghachtich is, giie" Fruchu
Ooftenrijck. Alfmen langhs den oever gaet, vertoont lijck alle de andere Provinciën van defe contrcye; fo en

Cabo ftch terftondt de ftadt luftinopolis, nu ter tijt Cabo d' I- heeft het doch gheen ghebreck van wijn, oiye, koren,
d'Jßria. ftria gheheeten, de hooftftadt van Cherfenefas, dat is, ende alderhande vruchten.

halfeylandt. Den eerften naem heeftfe van Keyfer lu- Het wort in twee deelen onderfcheyaen, te weten,in Bedui.
ftinojden anderen, om datfe haer terftondt in het begin 't drooghe,alwaer gantfch gheen water is,ende in 't nat-
van Iftria ver thoont, aen di. van Friul komen.Sy beftaet te ofwaterachtighe, in weick de riviere Sau haren ooi-
een kleyn eylandt, dat duyfenttredenlanck, ende ta- fpronck heeft, als oock Nauportus, diemen hedenf-
melijck breet is, gheleghen ontrent drie fteen-worpen daeghs Labatus noemLende meer andei e rivieren. Dit
van het vafte landt, aen 't welcke het ghehecht wordt landt heeft den tijtel van een Her toghdom.
met draeybrugghen. Midden in de ftadt is een kafteel, De hooftftadt heet Labacum ofte Labach , gliGijck Labach.
met vier thoorens verfien.Nu ter tijt is fy onder het ge- oock de naefte riviere daer by. Sommighe willen Goii-
biet der Venetianen. Ontrent vyfmylen van daer is het tiam in Carnioia ftellen, van welcke ftadt wy in de be-
kafteel Infula,met een fteene brugghe aen 't vafte landt fchryvinge van. Friuii mentie gemaeckt hebben. Op de

'Andere ghehecht j daernaer volght Vranum, van de Italianen flincker fyde van de riviere Sontio,opwaerts,liggë twee
ßedett, Caftellatien,Caftellerio,ende oock Caftelier genoemt ; fortreifen, eertij ts van de Venetianen tot befcherminge

vyfhondert treden van daer leyt S. Simon,ende vyf my- der felve riviere,teghens der Turcken aenloop, die van
len van daer is Piranum, ende foo verre van hier Salvo- te voren dickwils ghefchiede, ghebout. Van de andere
rium. Vinacum is oock bynae foo verre gheleghen. Van ftedekens ende plaetfen defer contreye hebben wy ge-
Vinaco tot S. Peregrino lijn 2000 treden, van daer tot fproken in de befchryvinghe van Friuii. Hier is een
S. lohan della Corne, fijn duyfent treden, ende foo veel meer, welcke allejaer eens koorn,viflchen, ende wildt-
van hier tot S. Laurentio di Daila,ende twee mijlen van braet gheeft. De inwoonders noemen 't Zirckmtzer- Zirc\-
daer leyt Daila felfs. Drie mylen van daer is Citå Nova, zee,na de ftadt Zircknetz,daer ontrent geleghen.Geor- mtz.er-x.se.
eer tij ts AEmonia ghenoemt. Drie mylen van de riviere gius Wernerius befchrijft het felve op defe wijfe: dit
Q uieto leydt Porta* Servetios, ende vier mylen van daer meer is rontfom met berghen beiloten, ende is ontrent
fier men de ftadt Parenzo. Volght daer 11a de ftadt Or- anderhalfmyl groot, maer niet feer breedt;iiyt de naeft
fer, vande Latijnfchen Frferium gheheeten. Aen de an- gheleghen berghen loopen fommighe kieyne beecx-
dere fyde van de riviere Lemo light Rovinium , daerna kens, doch elck met fijn eyghen ftroom ende canael;
La Colonne , Portefuol, ende Murazzo 5 daernaer de van 't ooften körnender drie, van 't zuyden vijf3 een ye-
Caep Cifanoj van Murazzo tot Phafania fijn 30000 tre- der van defe waterkens, hoe fy verder vlieten, hoe fy
den.^ Van daer tot het dal Bandonia 2000, ende foo minder water behouden , omdatfe het aertrijekin-
voort tot Marcodaino oock 2000 , 3000 treden ver- fwelght, tot datfe haer eyndelijck in de fteen-kuylen
der leydt de haven van Polo. Daer na vertoont haer de gheheelij eken verliefen, welcke foodanigh fijn, als ofte
BifTclioplijcke ftadt Pola op eenen hooghen ende ftey- met menfehen handen daer toe uyt-ghehouwen wrareii.
len bergh,behoudende noch haren naem. Tergefte ofte Derhalven , waer erghens een open plaetfe is, daer ver-
Trieft, is ontrent 100000 treden van daer, ligghende deelen fich defe wateren, ende maken een meer. Defb
op een effen veldt. Ende Ancona leyt van daer over de wateren loopê even fo ras af,als fy daer na toe geloopen
Veneetfche Golf,twee hondert en twintich duyfent tre- fijn, niet alleen door de voorfeyde kuylen, maer oock
den. de aerde diefe na haer treckt,als offe door een trechter

Rivieren. He rivieren van Iftria fijn, Rifanus, Draconia, Quie- ofzeve daer in gegoten waren, 't welcke als de inwoon-
tuSjLemus, ende Arfia. ders mercken,ftoppen fy terftont,fo veel als fy können,

$0rrcijen Daer fijn oock boffchen,foo om te branden, als fche- de principaelfte gaten , ende loopen dan hoops-wijfe' *

pen daer van te maken. viflehen, daer van fy niet alleen een fonderhngh play-
jrlvoon^ De inwoonders fijn meeftendeels arm, door dien de fier, maer oock een groot ghewin hebben ; want defe

deren.00 Venetianen alle den koophandel ende neeringhe tot vifichen fouten fy in groote menichte,ende verkoopen-
haer trecken. fe aen hare nabueren. Als nu dit meer verdrooght is,

fnij tmen het koren afte dier plaetfen,daer het landt be-
faeyt is, ende wordt het felve daernaer wederom be-

O Å .R N I O L A. faeyt ,eer dat het water daer overloopt. Het is foo weel-
derigh van gras,datmen 't den twintighften dach kan af-

Naem Arniola,als oock Carinthia, heeft defen naem van maeyen. Wie en foude fich niet verwonderen over defe
! de volckeren Carnis: van defe fchrijft Volaterranus wonderbaerheyt der natuere >
in fijn tweede boeck der Geographie aldus: bo-

'S PAVS GHEBIE D T i

Ende

T O S C A N A.

Naem,

Talen.

T O S C A N A.

Et ghene de oude Schryvers Tyr-
rhenia , ende Etruria ghenoemt
hebben, wordt nu Tolcana ghe¬
heeten.

De limiten daer van fijn, in't
zuyden de Neder ofte Tyrrhe-
nifche zee , in het noorden de
bergh Apenninus , alwaer dat
Vmbriaende een ghedeelte van

Gallta To^ata leyd s in't weiten Liguria , dat nu is Riviera
di Genoa, daer van het door de riviere Macra afghe-
fcheyden wordt; in't ooften de Tyber.

tands aert. Hit landtfchap, daer 't fich nae de zee ftreckt, is ef¬
fen , ende ghenoeghlijck 0111 aen te fchoüwen j maer
binnenwaerts berghachtigher; doch deurgaens is 't een
fchoone landouwe, en van de treflijekfte Provinciën
van Italien. Over al fietmen ruyme en vruchtbare vel¬
den , de luftighe valleyen, berghen, en heuvelen , met
fchoone tuynen ende plantagien verciert, infonder-
heydt met orangie-appelen, citroenen, en koftelijcke
wijngaerden.

Onde In- He oude inwoonders waren eertijdts de Tyrrheni,
wemderen. Etrufci, ende Tufet. Met defe Tufits hebben de Ro-

meynen, van den tijdt Romuli, gedüerigliLijck oorlogh
ghevoert,oock dickmaels een Diétatorem,teghen haer
moeten kiefen, welck fy noyt als ter noot deden* In't
jaer van de opbouwinghe der ftadt Roomen 474, als de
Vulfimenfes , ende Volci , de machtighfte volckeren
van gheheel Etruri, overwonnen waren, fijnfe door
Borghemeefter Coruncarius onder 't Roomfche Rijck
ghebracht > wekker regeringhe doen uytghebreydet
Wierde , tot aen de riviere Arno. Nae die tijdt , is
met de Tufcis gheen oorlogh meer gheweeft, want
fy fijn naederhandt altoos den Romeynen ghetrouw
ghebleven. Als de macht der Romeynen begon afte
nemen, hebbenfe van de Gothen , Langbarden, Hum-

Me» garen ende meer andere volckeren veel gheleden. Ten
van Tof laetften, naer veele veranderinghen, is dit landt voor 't
tam. meefte deel, onder den grooten Hertogh van Tofca-

nen ghekomen, onder wiens ghebiedt ftaen de Edele
fteden Florentia , Pifie, Sena, Prato, Piftoja, Volater-
rae, Monte Pultiano, Arezzo, Cortina , Pefcia, Pientia,
Mont Alcino, Livorno, Piombino, ende meer andere.
Onder den Paus ghehoort datmen Patrimonium ofte
het erf-goet van S. Pieter noemt, welck fich ftreckt
van het waterken Pefcia ende van S. Quirico , tot het
Cafteel Caparano in Novo Latio, niet wijdt gheleghen
van de riviere Liri ofte Garigliano. Aen den Köninck
van Spanjen hooren Pontremoli, by den oorfpronck
der riviere Macra, (welcke plaetfe in voorighen tijden
toeghehoort heeft de Hertoghen van Milanen) Porto
Hercole , Orbitello, Monte Argentato, het Cafteel
Piombino ; het dal Carfeniana ofte Grafiniana, onder
den Apennin , aen beyde fijden van het water Seroja
gheleghen j alwaer oock is het nieuwe Cafteel Granfi»
niano , mitfgaders andere Cafteelen ende plaetfen, on¬
der t ghebiedt van het Hertoghdom Ferrara. Sarfana
aen de riviere Macra, ftaet onder Genua. Mafia ende
Larrara hebben hare befondere Marquifen. Behalven
deie voorghenoemde,fijnder oock andere fteden,eeni-
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ghe voorname Roomfche Heeren onderworpen, als
Braciano , een Hertoghdom, den Vrfinis toebehoo-
rende, Lucais een vrye RepubÜjck.

Florentia, de Hooft-ftadt van Tofcana , wordt he- Florentia.
denfdaeghs Fiorenza ofte Firenza gheheeten 5 men
meyndt datfe den naem heeft van Flore, dat is, een
bloem, welcken fy ghelijck fchijnt te fijn, van weghen
hare gheluck ende bloeyende fortuyne, ofte van we¬
ghen de bloeyende ende florerende verftanden harer
inwoonderen, om datfe van de ftadt Roomen haren
oorfpronck heeft, die als een bloeme van alle andere
fteden is. Sy begrijpt in haren omloop fes Italiaenfche
mijlen, ende heeft ontrent 90000 inwoonders: leeht
aen de riviere Arno,van welcke fy door-deyld is op een
effene plaets, doch word weder met vier fchoone brug-
ghen t'famen ghevoeght ; fy heeft breede cierlijcke
ftraten, met viercante fteenen gheplaveyt ; is in't oo¬
ften ende noorden met ghenoeghlijcke heuvelkens
omringht,in ghelijckenifie vaneen tonneel, welcke
aen alle kanten met vruchtbare boomen bekleedt fijnj
in't weften leydt een bevallijcke eftenheydt. En dewijl*
fe gheleghen is tufichen Arezzo ende Pifa, fo ghenietfe
de locht van beyden,welcke niet te grof noch te fcherp
is: De bergh Apenninus befchermt defe ftadt, door
eenighe fijner armen, teghens allen aenloop ende ghe-
welt der vyanden. Sy is fö fchoon ende heerlijck,datfe
den naem heeft van Fiorenza la bella, dat is, Florentia de
fchoone. Hier fijn fchoone kereken, ende andere foo
publijcke als private koftelijcke ghebouwen, die wy
kortheyds halvenoverflaen.De inwoonders fijn fcherp-
finnigh, modeft, welfpreeckende, tot alle vrye konften
gheneyght 3 gelt-gierigh, ende begheerigh , daeromfe
reyfen tot in de uyterfte hoecken der wereldt, gheen
perijckel ontfiende. De vrous-perfoonen fijn fchoon
ende kuyfch, hare kleedinghen , als oock der mannen,
cierlijck ende van goet fatfoen.

Onder de fteden van Tofcanen is Pifa eene van de 1^-
voornaemfte3 niet alleen een feer oude, maer oock een

fchoone ftadt, van Trogo ende meer andere Pi/ie ghe¬
heeten. De inwoonders der felver fijn van fonderlinge
goedt verftandt, 't welck de dicke ende grove locht
toe-ghefchreven wordt. Sy is gheleghen, als Strabo en
Plinius ghetuyghen, tufichen de rivieren Aufere ende
Arno. Hedenfdaeghs loopt de Arno midden door de
felve, over wekken ghebouwt fijn drie fchoone brug-
ghen. Hare oudtheydt endetreflijekheydt wordt van
Dionyfio Halicarnaflko in fijn eerfte boeck fonder-
lingh gheprefen; fommighe willen fegghen 3 datfe on¬
der de twaelf voornaemfte fteden van Etrurien placht
gherekent te worden^ De Groot-Hertogh Van Floren-
zen onthoudt hem veel in defe ftadt: de Ridders van

S. Stephano 3 die van den felven Hertogh ingheftelt
fijn, hebben aldaer hare gheduerighe wooninghe. De
voornaemfte kereke Domo ghenaemt, begrijpt in ha¬
ren omloop 540 treden , ende ftaet op 70 colom-
nen , welcke , als oock het Biflchopiijcke Paleys ,

dé Pifaners ghebouwt hebben van den buyt, die fy
by Palermo Van den Saracenen verkreghen. Rontfom
de ftadt fijn fchoone koorn-velden, fo vruchtbaer, dat
bykans gheheel Tofcanen daer door ghefpijft, ende
oock de uytheemfche verfien können worden. De
wynen en vallen daer niet goedt, maer men vindt daer
treffelijcke meloenen, en andere fchoone vruchten.

M Sena
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Stena. Sena Ptolomsi, ende Sena Xulia ItimrarU Tabula nu
ter tijdt ghemeynlij eken Siena ghenaemt, leydt op een
hooghte, aen defe fijde van de riviere Arbia , in eenen
krommen hoeck, van weghen den rugghe des berghs,
aen de eene lij de is fy wat engher en af-hangliende,ma¬
kende als drie hoornen,van welcke die in't zuyden ghe-
leghen, wat breeder is,als die lieh van 't ooften nae den
weiten ftreckt. De locht is hier lieflij ck ende ghefondt,
oock wel ghetempert, doch waeyender altemet wel
fchadelijcke winden. Veel Poeten noemen defelladt
de welluftigheydt van Italien. De ftraten der felvigher,
lijn recht ende ianck , en met ghebacken fteenen ghe-
plaveyt. Sy heeft oock hooge torens,ende veel fchoo-
ne ghebouwen. De inwoonders lijn beleeft , vrien¬
delij ck teghens de vreemdelinghen , ende gheneyght
tot 't ghewin,ende alderley handt-wereken.

Pifloja. Pifiorium , hedenfdaeghs Piftoja ghenaemt, is van
Deliderio Köninck der Langbarden eerlt met mueren
omringht ende vergroot 5 van welcke fy daernaer ont¬
bloot is , hare graften ghedempt, het gantfche landt
onder de Florentynen ende die van Luca uyt-gedeylt,
doch ten laetllen gheheel onder 't ghebiedt vande
Florentynen ghekomen.

Voherra. De ftadt Volaterra Ptolomad, ofte Aqua Volaterra,<ff\.e-
ïijckfe in Tabula Itineraria , dat is, de Reys-kaert, ghe-
noemt wordt, leydt op eenen fcherpen ende rouwen
bergh , die qualijck te beklimmen is: hare mueren lijn
van vierkante fteenen , van welcke elck wel fes voet
lanck is,feer konftigh ende fonder cement te famen ge-
voeght. Defe ftadt heeft vijf poorten, voor een ye<
der van welcke is een fchoone fpringhende fonteyn.
De oudtheydt kanmen ghenoegh fpeuren aen de mue¬
ren daer mede fy omringht is, aen de begraeffniflen
ende op-fchriften der felvermet Etrurifche letteren;
ende aen de marmore beelden ende uyt-ghehouwen
fteenen , die hier noch daghelijcks uyt-ghegraven
worden.

Lucca. Luca, is nae't ghetuyghenilfe van lulius Scaliger,
het cieraet en welluftigheydt felfsvan Tofcanen. Sy
is by alle Grieckfche ende latijnfche Hiftoriefchry-
vers wel bekent: van Strabo ende Ptolomaso, wordt fy
Luca gheheeten, welcken naem fy noch behoudt. Met
kereken ende andere heerlij cke ghebouwen is de ftadt
gliedert, en is volck-rijck. Sy is gheleghen op een ef¬
fen pleyn , rontfom met heuvelen omringht , ende
heeft ftereke mueren , fy is gheplaveyt met vierkante
kelel-fteenen,ende aihoe-wel fy niet groot van begrijp
is, niettemin iiTe vol borghers en koop-handel. De in¬
woonders lijn delicaet, voorlichtigh, ende fcherpfin-
nigh, welcke hare vryheydt langen tijdtonghefchent
bewaert hebben, en dickwils teghen hare naebueren
daerom gheftreden^en lijn noch een vrye Republijcke,
onder gheen Princen ghebiedt ftaende.

Mejren. In Tofcanen lijn veel meyren: Lacm Trafumenm, van
Livio ende meer andere gheheeten,ende van Silio Tra-
fimenm, wordt hedenfdaeghs Lago di Perugia ghenaemt,
van weghen de naeftgheleghene ftadt Perugia. Anto-
nini Aprills Lacm, wordt nu ter tijdt Fanhofa Palude
gheheeten. Marinm Lacm,oock Salfm ghenoemt, heeft
nu den naem van Lago d'Orbitello, de andere lijn La-
cus Vadimonis, Ciminius, Volfinienfis, Sabatus, Palus
Bientina, Ciana, &c.

Rivieren. De voornaemfte wateren ende rivieren defes landts,
lijn Laventia, Frigidus, Anfer, Arnus, Cecinna, Cor-
nia, Alma, Brunus, Vmbra, Ofa,Albengia, Floris, Mar¬
tha, Minio, Eris, Vacina, Sanguinaria, Arno,ende meer

Paden. andere, die al te famen feer vifch-rijck lijn. Daer lijn
oock ghefonde baden, mitfgaders andere wateren van
fonderiinghe kracht.

Berghen. De principaelfte berghen lijn Mom Ciminim , Livio,
Virgilio, ende Vibio wel bekent; Soraties Plinii, wordt
hedenfdaeghs Monte de S. Silveftro gheheeten. Oro-

• lius ftelt oock in Tofcanen, de Tejulani montes, daer
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lijn oock de Coronenfes, benoorden het LacusTra*
fumenus.

De voornaemfte boflehen lijn Lucus Volfinienfium, Bojfchen.
Sylva Ciminia,Mafia. Oock fijnder drie treflijeke Vni-
verfiteyten te weten,Pifa, Siena,ende Perugia; daer-en-
boven verfcheyden Bibliotheken, als te Pifa by de Do- Academiën
minicanen, en te Luca by de Francifcanen: in de ftadt
Florenzen fes , een te Siena ende te Perugia.

Livius ende Diodorus fegghen, dat de Etrufci, oude
inwoonders defes lands,die machtigh waren met wape¬
nen , rechten, ende rijckdom ; oock alle fuperftitien
en ceremonien altoos toeghedaen 5 ghelijck ghenoech
blijekt uyt de oude fchryvers, want fy lijn van de Italia¬
nen de eerfte die gevonden en in trayn ghebracht heb¬
ben,de offerhanden, waerfègginghen, ende andere din-
ghen meer, en die aen de Romeynen overghelevert,aïs
Cicero in fijne boecken de Divinatione, ende oock an¬
dere ghetuyghen.

In Tofcanen fijn defe Bifdommen: Onder den Aerts-
biflchop van Fiorenza ftaen de Biflchoppen van Arez-
zo, Bagnarea, Bientina, Bino, Civita Caftellana in Tuf-
cia,Civita di Caftello in Vmbria, Caftro,Civitella,Cor-
neto, Cortona, Fiezole,Luca, Monte Fiafcone, Nepe,
Orti, Perugia, Piftoja, Sutri, Tofcanella, Viterbo, Vol-
tara, Civita Vecchia, Serezana. Onder den Aertz-bif-
fchop van Pifa fijn de Biflchoppen van Mafia, ende in
het eylandt Corfica, die van Ajazzo , Aleria, Mariano,
en Sagona. Onder het Aertz-bifdom Siena hooren de
Biflchoppen van Chiufi, Grofeto, ende Soana.
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Dit ghebiedt des Paus heeft den naem,om dat dePaus van Roomen niet alleen in't Gheeftelijcke,
maer oock in't wereldtlijck daer over comman¬

deert. Dit begrijpt bynae heel de Heerlijckheydt van
BonorTen, 't Hertoghdom Ferrara, Romandioïa, Vm¬
bria , Perugia, Orvieto , Patrimonie di S. Pietro, het
meefte deel van Latium en de Marca di Ancona: Daer-
enboven Benevento in't Koninckrijck Napels,ende
Avenjon in Vranckrijck.

Bononia, ghemeynlijcken Bologna ghenoemt, is het Bologna.
Hooft van de landen daer ontrent gelegen:Sy light aen
den voet van den Apennin, by de rivier de Rijn, en het
beecsken Auefa loopt midden daer door; in't zuyden
heeftfe vruchtbare wijnberghen, ende in de andere ge-
weften feer koornrijeke velden; doch de locht is daer
niet al te ghefondt. Het is eengroote fchoone ftadt,
heeft twaelfpoorten , treffelijcken Edeldom , fchoone
prachtighe huyfen, en het meeftendeel der ftraten aen
weder lijden ten deele overwelft. In't jaer 423 heeft de
Keyfer Theodofius aidaereen hooghe Schoole ghe-
fundeert.

Van waer de ftadt Terraria,ofte Ferrara gelijckmenfe Ferrara.
hedenfdaeghs noemt, defen naem heeft, is onfecker;
hetwaerfchijnlijckfte datfe Ferraria ghenoemt is nae
Ferrarida, 't welck over de Po lach, van waer de in¬
woonders in't jaer 43 3, uyt bevel des Keyfers Theodo-
fij,alhier vervoert wierden; op welcken tijdt het noch
maer een dorp fonder mueren was, ende wierde eerft
in'tjaer f95'van Smaragdo Exarcho met graften ende
mueren verlien, ende allenskens vergroot, infonder-
heyd na dat de Paus Vitalianus,ontrent den jare Chriftï
65*8, het oude Bifdom alhier brachte, ende de Keyfer
Conftans de 11, de twaelfnaeft-geleghene dorpen daer
by voeghde,en met veel privilegiën begiftighde. Defe
ftadt is geleghen aen den oever van de Po, van de welc¬
ke fy in't ooften ende zuyden beloopen wordt;de locht
is daer wat grofende dickachtigh, van weghen de mo¬
ralfen. Sy heeft rechte, Ianghe,ende wijde ftraten, van
welcke fommighe de Marek-Grave Leonelius met ge-
backen fteenen gheplaveyt heeft. Sy is oock met pub¬
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ii)cke en particuliere gebouwen, hoewel die niet groot
fijn, feer gliedert. Daer is een groote kereke; oock
twee Cafteelen, het eene gheleghen aen de riviere, het
andere teghen over S. loris, alwaer des Herroghs refi-
dentie is,beyde fijnfe wel beveft. De ftad is volckrijck,
ende heeft overvloedt van alle dinghen; men inachfe
met recht oock wel Hellen in't ghetal der voornaemfte
fteden van Italien, als lijnde het Hooft, ende woon-
plaetfe der ghewefene Hertoghen Van Ferrara uyt den
huyfe van Efte, nu ftaetfe onder den Paus, als oock van
weghen hare oudtheydt ende adels. Totfpijt van die
van Bononien, heeft de Keyfer Fridericus ae 11 hier
een Vniverliteyt opghericht. Rontfom defe ftad is een
groote vlackte, doch niet vruchtbaer.

pmama. Romandioïa ofte Romanula, ghelijckmen 't hedenf-* ' * '
daeghs noemt, is van Keyfer Carel de Groote , ende
door toedoen des Paus van Roomen alfoo ghenaemt.
De palen daer van in't noorden, fijn het Hertoghdom
Ferrara, tot aen de Fornace, ofte uyterfteh mondt van
de Po , met een ghedeelte van de Golfo van Venetien,
in't ooften Pefaro, met het Hertoghdom Vrbino en dé
Marca d' Ancona; in't zuyden de Apennin en Tofcana;
in't weften het landt van Bologna.

Vrucht- Dit landt, foo Leander fchrijft, heeft vruchtbare
baerheydt. ackeren, overvloeyehde in alderhande vruchten, tot

's menfehen onderhoudt van noode. De ruyme velden
fijn met alderley vruchtbare boomen beplant, de lufti-
ghe heuvelen metwijn-ftocken, olyven , ende vyghe-
boomen; de boflehen volwiidts, de weyden fchoon,
ende de wateren ghefondt. Ontrent den oever fijn veel
fout-mijnen; oock vintmen daer groeven van metalen
ende veel andere natuerlijcke gaven.

Steden. Dier fijn oock eenighe vermaerde fteden, ende veel
kleyne, van welcke Ariminum Ptolomasi de voornaem-

Rimini. fte is, van de inwoonderen Rimini gheheeten, ende
Ittckrt van de Duytfchen; nae het water dat daer voor-
by loopt. Dele ftadt heeft overvloet van alle dinghen.
Eertijdts was de haven ruym ende goet, hedenfdaeghs
is fy foo met landt beloopen , datfe maer van kleyne
fchepen bevaren kan worden.

Cervia. Cervia is een zee-ftadt, ende was in vorighen tijden
Phycoles ghenaemt.De inwoonders gheneeren fichmee-
ftendeels met fout te maken, met fulck gliewin, dat de
Paus jaerlijcks daer van 60000 kroonen treckt. Cefena,
van Ptoloniceo Cafena ende van Strabone Cafena, ende
nu ter tijdt Cefena ofte Cefnadigo ende oock Cefena
gheheeten, is een volck-rijcke ftadt, welcke Bernardi-
nus Rübrius van Parma voor eenighe jaren vermeer¬
dert heeft in't noorden; in't zuyden op een berghsken
light eeil fterek Cafteel, van Keyfer Frederick de 11
ghebouwt. Sarfina is een oude ftadt, geleghen aen den
voet van den Apennino, het vaderlandt van Flautus,en
behoudt noch haren ouden naem.

Ravenna. Ravenna, van Strabone ende Ptolomaso Rabenna ge-
naemt, is een oude ftadt, van haer fituatie machmen
Strabo lefen in fijn 5 boeck. Het is een Aertsbifdom,
onder welcke ghehooren, de Biflchoppen van Adria,
Comacchio , Cervia, Forli, Forlimpopolo , Fillo, die
van Cefena, Sarfina,Favenza,Imola,Modena, Bononia,
Regio, Parma,en Berze. Rontom fijn treffelijcke wey-
ïanden , derhalven daer groote menighte van melck,
boter , ende kaes ghemaeckt wordt. Forum Livii, he-

Forli. denfdaeghs Forli, is van weghen de natuere, fituatie,
vruchtbaerheydt, en gefonde lucht een heerlijcke ftad,
gelegen tuflehen de twee rivierkens Ronco ende Mon-

Imola. tono. Forum Cornelii, nu ter tijdt Imola ghenoemt,
licht aen het water Santerna, heeft rontom vruchtbare
landouwen,fo aen koorn, wijn,olye, als oock van alder¬
hande foorten van vrachten.

Vrbino. Hoe- wel het Hertoghdom,ende de Hooft-ftadt des
felvighen naems,Vrbino, onder 't gebiedt des Paus niet
is, light het nochtans daer midden in• op eenen hoo-
ghen bergh, ende oneffen plaets, tulfchen de rivieren

Italien.

H E B I E D T,
Mifa ende Argilla: het is een fchoone ftadt, koftelijcS,
ghebouwt, gheleghen in een vruchtbare landouwe, eü
vermaert van weghen haer treffelijcke Bibliotheca. De
andere voornaemfte fteden,in dit Hertoghdom fijn Pe¬
faro, Senegallia, Eugubio, FolTumbrone, Cagli> Mace-
rata, en S. Leo.

Pifaurum oft Pefaro is een fchoone ftadt gheleghen BefAh •
aen de riviere Eolia , eertijdts Ifaurus ghenoemt, waer
van lommige meynen datfe defen naem heeft door het
byvoeghen van de letter P. Sy is van de Romeynen ge-
bouwt in't jaer naer de ftichtinghe van Roomen 633,
ende daernaer van haer tot een colonie gemaeckt, met
Modena ende Parma, fo Livius ghetuyght. Procopius
en Blondus fchryven datfe van Totila ghedeftrueert,en
van Belifario weder opghebout is.Daer fijn nu heerlijc-
ke ghebouwen ende een fchoon Raedt-huys. ïoannes
Sfortia heeft hier een fterek Cafteel ghemaeckt, ende
Francifcus Maria met mueren de felve begonnen te
omringhen.

Senogallia is een BiiTchoplijcke ftadt , eertijdts Se- Senegäih
na ghenaemt, als uyt Polybio ende andere te fien is;
daernae heeftfe den naem Senogallia bekomen: Nu ter
tijdt wordtfe Sinïgaglia oft SingaÜa gheheeten : daer is
een fware locht. Sy is kleyn van begrijp, ende wordt in
't weften .toet de riviere Mifa beloopen; daer is een '
ftereke dicke muer van ghebacken fteenen , fy is oock
wel verlien met wallen ende bolwercken; van weghen
de naeftgeleghen zee, is daer groot ghebreck van foet
water , 't welck van andere plaetfen daer ghebracht
moet worden.

Eugubium,gheleghen aen den voet Apennini,op een Fugmk
fchoon ende effen pleyn: fommighe meynen, dat defe
ftadt is Silii Inginium5 Ciceronis lawvium, ofte Ptolomaai
ifovium; het is een feer onde ftadt,ghelijck de reliquien
noch ghetuyghen; oock tamelijeken volck-rijck. De
inwoonders aldaer gheneren haer meeftendeel met de
wolle.De contreye ontrent defe ftad is ten deele bergh-
achtigh, eenfdeels vlack, ende koorn-rijek.

Forum Semfronii , nu ter tijdt Fofiombrone ghe- FopM&
naemt, is een Biflchoplijcke ftadt, men liet daer noch brone.
veel overblijffelen der oudtheydt, als water-leydin¬
ghen, gheftrate weghen, marmore pylaren, ende dier-
ghelijcke, met eenighe op-fchriften.

De rivieren defes landts fijn Truentus ofte Tronto, Rivierek
Caftellano, Afone, Leto morto, Tènna, Chientus,Fia-
ftra, Leto vivo, Afino, Potentia, Mufone , Fiumefino,
Mifla, Sontino, Cefano , Metro, Cantiano, Boafo,
Argila. Onder de berghen, behalven Furas ende Pef- Berghek
cas, is Auximus de voornaemfte, nae de ftadt Auximo
alfoo ghenoemt; ende Corvus, uyt welcken, behalven
de Albula ende Truento , veel rivieren vlieten. Doch
de bergh Apenninus, ontrent dit landt, overtreft alle
de andere met fijn hooghe ende fteyle fpitfen. De Bif¬
dommen fijn, dat van Afculo, Fermo , Camerino, Au¬
ximo,Ancona,Exino,Senogallia,Fano, Pefaro,Foflum-
brone, Cagli, Vrbino ofte tot S. Leon, Macerata,ende
Recanati. , ~

Perufia Ptoloma:!, ende Perußum Eutropii ende Iti- Perugia
neratU TabuU, wordt hedenfdaeghs Perugia ghenoemt.
Defe ftadt leght op een heuvelken van den Apen¬
nin ; is van natueren fterek, heeft veel fchoone, ruyme
ende hooghe 1 foo ghemeyne als particuliere, ghebou-
wen.

De Marca Ånconitana, heeft van de Longbarden ende Mand
van de heerlijcke koop-ftadt Ancona defen naem ver- d' Ancon4'>
kreghen, in welcke ftadt de Marck-Graven ende Hee¬
ren des gheheele landts ghewoont hebben. Van Livio
ende andere wordt het Picenum gheheeten. Dit landt
paelt in't zuyden aen de Sabinos, Vilumbros, Vmbros,
en den bergh Apennin ; in t weften aen Gailia Ciialpi¬
na ende de riviere Ifauro; in't noorden aen de Golfvan
Venetiemmaer de limiten in't Ooften worden verfchey¬
den gheftelto Plinius fet haer frontieren aen de rivierenN Återn.0
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Äterno ende Ancone ;Ptolomseus Matrimm ende Ancon, ende nu ter tijdt Nocera gheheeten. Fulignum ofte Fnhgm.
demieuwe fchrijvers,onder welcke Leander is, de rivie- Fuligno , leydt niet wijdt van Perugia 3 van m ia
reTrono.Dit land is vruchtbaer,doch meer van boom- Italico wordtfe Fulginia gheneeten. Dekieyne en e
vruchten als koorn. Ontrent de ftadt Sirola waft kofte- ongheachte reviere Tinna, deyIt dele lta t m twee
lij eke wijn, welcke Plinius Anconitaenfche wijn heet. deelen. Op de marckt lijn drie PaLCT en >m ie£ ^er*e

Dit landt is meeft onder't ghebiedt des Paus van woonenfeven vande yoornaemix Heeien er a t
Roomen,aen wien behooren defe navolghende fteden, die alle de borgherlijcke faken endw twee- rac i~
Ancona, Recanati, S.Maria diLoretto, Camerino, ten fliehten, ende alle twee maendenveran ert vor-
Fano, Tolentino, Fermo, ende meer andere. den. In het tweede woont de Podefta orte Sc ïout, aen

Ancona» De Hooft-ftadt is Ancona, van Ptolomseo Ancon ge- wekken komen wichtighe laken, ende duert lijn rege-
heeten , fy behoudt noch hedenfdaeghs den felven ringhe een half jaer: In t derde refideert de Gcaiver-
naem , ende wordt foo ghenoemt om de kromte van neur, die aldaer van weghen den Paus het hoog 1 e ge-
liaer haven , die een ellenboghe ghelijckis. Sy leydt biet heeft. ^

teghen over Cabo Cemero, ende in't noorden wordtfe Affißmn, alfoo ghenaemt nae den bergh Ann, out- Aßfi.
met de zee ende haer eygen haven belloten 3 fy is oock Bien te lijn Ptolomari ïFfifium, ende Straboms FFjium ,
fterek ende wel verlien met poorten, mueren, ende les ende word nu ter tijdt Alcefi ende Sill gheheeten, Het
bolwercken, door de «roede forghe ende neerftiglieydt is een Bilfchoplijcke ftadt, ende het vader-landt van
der Paulen. Dele haven is van natueren ende konft S. Francifcus, ftichter der Minne-broeders orden , tot
fterek, oock ruym,goedt, ende bequaem, wel om in te wiens eeren daer een fchoone kereke gherondeert is,
komen, en daer de fchepen fonder eenigh ghevaer lig- met een treffelijcke Bibliotheeck.Het ftedeken klonte
ghen. Sy is van Keyfer Trajanoghebouwt. Oockifte Falco leydt op feer ghenoeghlijcke heuvelen, het is
om haren gröoten koop-handel, die aldaer ghedreven niet oudt, nochtans wel bewoont. >
wordt van de Griecken, Slavoenen, Hongeren ende Het Hertoghdom Spoleto draeght oefen naem van Spoleto.
verfcheyden andere natiën, door gantfeh Europa ver- de ftadt Spoleto, in welcke eertijdts deT.i.ertoghen der
maert, ende volck-rijck,heeft langhe, doch enghe ftra- Langbarden hare Hof-houdinghe plachten te hebben,
ten. De ackeren rontlbm lijn vruchtbaer van alles , in- In vorighen tijden was dit xandt Vmbria ghenaemt.Vy t
fonderheydt aen wijn. Strabone kanmen Ipeui en, dat haer frontieren fich eer-

Firmo. In dit ghewefte leydt oock de oude ftadt Tirmium, tijdts gheftreeft hebben, van den Apennino af, tot aen
hedenfdaeghs Firmo ghenaemt,daer ghebooren is Goe- de Veneetfche Golfe.
lius Laótantius Firmianus. De meyren lijn, Lacus Floridus, \ elinus ende Cuti-

Recanati. Riceneótum , Reccanoto, Recunati ofte Recanati lienlis.
hedenfdaeghs gheheeten, is een feer treffelijcke koop- Spoletum, van welcke het gheneele Hertoghdom Veftadt
ftadt, daer veele koop-luyden uyt Europa ende Alia, lijnen naemheeft,wordt ghemeynlijeken Spoleto,ende P°et0»
tweemael 's jaers op de jaermarekten komen. van Strabone ende Ptolomaso Spoletium gheheeten. Sy

Van Helvia Recina, lietmen noch langhs de weghen leydt feer oneffen, eenfdeels op het vlacke, ten deele
wonderlij eke overblijffelen ende vervallenghebouwen, oock op een berghsken , op het welcke een fterek Ca-
welcke ghetuyghen hare oudtheydt3 onder anderen is fteel is, dat uyt een oudt vervallen Amphitheater % dat
daer een groot Amphïteatrum vanghebacken fteen, daer was, ghebouwt is. Hedenfdaeghs is teen voor-
aen den oever van de riviere Potentia. name ftadt, daer overvloet is van alle dinghen. Behal-

Gftmo. Auximum is een oude ende Bilfchoplijcke ftadt, van ven andere verfcheyden oude timmeragien ende anti-»
Livio Oximnm, ende hedenfdaeghs Olmo ghenoemt; quiteyten, fietmen daer noch de fondamenten van een
de graf-fchriften ende andere inferiptien , die nu ende theater ofte fchouw-tonneel,ende buyten de ftad eenen
dan aldaer ghevonden worden, ghetuyghen ghenoegli- ouden Tempel van Concordia ofte Eendracht , oock
laem van de oudtheydt deler plaetlen. konftrijeke water-leydinghen, eenfdeels uyt de lijde

Fabnano. Fabrianum ofte Fabriano, wordt van weghen de heer- des berghs Apennini ghehoüwen , ten deele oock met
lijeke gebouwen, voor eene van de vier edelfte Caftee- ghebacken fteenenuyt het diepfte van de valeye op-
len in gantfeh Italien ghehouden : het is een leer be- ghemetfelt ende ghewelfh
roemde ftadt, uytoorlake van veelderhande handt- Ceretum is gheen oudt ftedeken, maer volck-rijck, Cereta*
wereken die daer lijn , welcke 1b verdeylt lijn, dat een waer van de landt-loopers, diemen Ceretanos noemt,
yeder handt-werek een beionder ftrate heeft: hier on- haren naem hebben, die gantfeh Italien door Iwervem
trent wordt feer fchoon papier ghemaeckt, en naer de onder den fchijn van heyligheydt , den luyden het
ftadt Carta Fabriana ghenoemt. gheldt af-bedelende. Pons Caftellanus, ofte Ponte Ca- p. Caßello.

Fano. Famm is een Bilfchoplijcke ftadt, niet feer groot, ftello, is van de Ceretanis ghebouwt; daer is ghebooren
op een bergh gheleghen , van Tacito ende Ptolo- die hoogh-gheleerden ïoannes Pontanus. Conilfa is Coniffa*
maso wordt ly Fanum Fortunat gheheeten, ende nu ter oock een nieuw ftedeken,ligghende aen een berghach-
tijdt Fano. Men liet daer noch groote ruinen ende tighe plaets, ende is wel bewoont. Interamna Strabo-
overblijffelen van dien koftelijcketi tempel der For- nis, Antonini Interamnia, ende ItinerarUTabuL Interam-
tuyne, die daer eertijdts gheftaen heeft 5 oock is daer mum,hedenfdaeghs ghemeynlij eken Terni ofte Terani TernK
noch een boghe van marmor,een koftelijck ende voor- gheheeten, is een volck-rijcke ftadt, daer overvloet is
treffeiijck werek , dertigh ellen hoogh, ende twintigh van alle dinghen. De ackers daer ontrent lijn vrucht-
breet, aen wekkers bovenfte deel ofte fpitfe, konfte- baer , daer waft oock leer goede wijn, Vernaccio ghe*
lijck ghewrocht, men liet uytghehouwen een lof-ghe- heeten. De oude ftadt Tuder leydt op een ghenoegh-
dicht van Keyfer Conftantin, 't welck by anderen be- lijck heuvelken, ende is rontfom met vyghe-boomen,
fchreven is. Beneffens defe ftadt vliet de riviere Ar- olijfboomen, wijn-ftocken, ende andere vruchtbare
gilla. boomen verciert.

Vtterbo. Viterbo leydt op een ruym ende fchoon velt, heeft De voornaemfte berghen, behalven de Inginim, van Berghett.
achter haer de heuvelen van Cyminia. Sy is ghebouwt welcken Strabo mentie maeckt, fijn Fugubinm, Flori-
van vierkante ghehoüwen fteenen, ende is vol thorens„ dm, ende meer andere. Cornicli oft Corniculi Halicar-
Onder andere publijcke ghebouwen,is daer een fchoo- naffad, die Zonaras Carnitm fchijnt te noemen. De ber-
ne Ipringheiide fonteyn , verwonderens waerdigh. De ghen Cruftumeni, uyt welcke de riviere Allia met een
ackeren hier rontfom fijn goet en vruchtbaer, over- diep canael loopt. Fifcellus wordt de hooghfte top des
vloeyen van wijn ende kooren. Apennins van Plinio ghenoemt,waer op de riviere Narj

Nocera. Nuceria hanght aen de lijde van den Apennino, uyt twee fonteynen haren oorfpronck heeft 5 defenbergh
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bergh noemtmen gemeynlijcken Monte Fifcello.Naer
defen volght dat deel des Apennins, 't welck Möns Vi-
dtor gheheeten wordt, alwaer lieh de Apennin, met
fijn alderhooghfte Ipitfen ende toppen, boven het Ca-
fteel Arquata verheft, foo dat hy lich felfs fchijnt te
overwinnen door fijne groote hooghte , daerom wordt
hy Monte Viótor ghenoemt, want hy alle de ande¬
re daer ontrent met fijne hooghte overwint.

Inwoon- He inwoonders defes lands fijn de ftrijdbaerfte volc-
deren. keren van gantfeh Italien.

B'tfdom- Het Bifdom van Rimini hoort onder het Aerts-bif-
mn. dom van Ravenna. De andere Bifdommen van defe

Provincie fijn,Alfifi, Fuligno, Nocera,Eugubio, Spole¬
to, Todi, Ameria, Narni,ende Terni.

Batrimo- Het ghene de Gheeftelijcke Patrimonium Divi Petri
modi S. heeten, dat is te fegghen , S. Pieters erfenilïe, heeft
Fktro, Machtildis Hertoghinne van Lombardien ende Tof

cane, dochter van Bonifacius, aen de kerek van Roo-
ïiien met teftament ghegheven anno 111 ƒ ,in de maent
Iulius. Dit begrijpt, nae 't fegghen van Leander, den
heelen ftreeck, die tulfchen de riviere Pifcia en S.Qui-
rico, aen defe lijde van den Apennin, aen de zee leght.
De principaelfte fteden daer van fijn Perufia, Orvieto,
Aquapendente,Orta,enViterbo.Op den oever is Civita
Vecchia, eertijdts CentumcelU ghenoemt; daer een be-
quame haven is, in welcke des Paus galeyen legghen.
Het Hertoghdom Bracciano is ontrent de Sabatiaen-
fche meyr, toebehoorende het oudt en edele ghellacht
van Vrfino. Acqua pendente is een kleyn ftedeken.

Ometo. Orvieto wordt van Antoninus Oropitum genaemt,van
Procopius Verbeventanum ende urbs Vetana, ende van Pli¬
nius Herbanum. Sy leydt op de vlackte van eenen hoo-
ghen en fteylen bergh, fonder mueren,maer fterek van
weghen de klippen : De lucht is hier ghefondt, behal¬
ven in de fomer, als, in de byligghende riviere Palia,
het hennep geweyekt wordt, welck een grooten ftanck
maeckt.Daer is een heerlijcke kereke met marmer be¬
kleedt , wiens ghevel verciert is met eenighe konftighe
beelden van marmer gemaeckt, onder andere daer Eva
van Godt ghelchapen wordt uyt de ribbe van Adam.
Paus Vrbanus de V heeft in't jaer 1367 hier een fchoon
paleys ghemaeckt. Daer is oock een fonteyn 252 cu-
biten diep,in een fteen-rotle ghehoüwen,van Paus Cle¬
mens de V 111, daer op ghefchreven ftaet: Dat de na-
tuere de fterekte benijdt hadde, heeft het vernuft daer
byghedaen. Niet wijdt van defe ftadt is het meyr Bof
fena, daer veel ael ghevanghen wordt.

JLotio, ofte Latium, een landtfehap van Italien,is by allen Hifto-
Campagna rie-fchrijvers bekent ende vermaert. Het wordt La-
di Koma, tium gheheeten, foomen feydt om dat Saturnus, als hy

uyt fijn vader-landt vlode, alhier ter plaetfen quam
fchuylen oft latiteren. Varro is van opinie,dat het Latium
ghenoemt is, om dat het tulfchen de fteyle ende hoo-
ghe klippen van den Apennijn, de zee, de Tyber ende
de Garigliano, als fchuylt ende bedeckt leydt. Andere
willen dat het foo heet van de Köninck Latinus. Noch
fijnder eenighe, die het deriveren d latitudine, van fijne
breete, om dat gheen landtfehap van Italien fich tuf
fchen de berghen ende de zee breeder uyt-ftreckt.He¬
denfdaeghs wordt het Territorium Romanum, ofte Cam-
pagna di Roma genoemt. De palen defes lands worden
van fommighe gheftelt in't noorden de bergh Apenni-
nus, ende de riviere Anio 5 in't ooften de Garigliano
in t zuyden deTofcaenfche zee 5 in't weften de Tyber.
Het is rontlomme van de Tufcis, Sabinis, Marlis, Sam-
nitibus, Prargutianis,ende Campanis belloten.

Vrucht. Het is een vruchtbaer ende overvloedigh landt, be-
0(itrhcydt. halven eenighe rouwe ende harde plaetlen,ende aen de

zee-ftrant, daer een quade ende onghefonde locht is,
van weghen de poelen ende moralïèn daer ontrent. De
eerfte inwoonders fijn gheweeft de Siculi, Aborigines,
PeIafgi,Arcades, Aurunci, yolfci,Ofci, Aufones, ende
meer andere.

Italien.

H E B ï E D T.
De Hooft-ftadt is Rooinen , eertijdts ghehouden Roma.

voor t Compendium orbis, dat is, een kort begrijp der
gheheeler wereldt^ lyis de eerfte ftadt in Oudt Latio,
a Ismen uyt Tofcanen over den Tyber komt, alwaerfe
haer met een onghelooflijcke majefteyt vertlioont, be¬
houdende noch den naem die haer eens ghegheven is.
Sy is gheleghen op een plaetle die niet feer vruchtbaer
is, ende van fware en onghetemperde locht. Haer 0111-
meloop was eertijdts 13000 treden,maer de felveis he¬
denfdaeghs veel weyniger. Daer fijn noch 360 toorens
overghebleven, langhs de mueren, van de 740 die eer¬
tijdts daer waren. Sy begrijpt oock noch,ghelijck eer¬
tijdts , 14 regiones, ofte wijeken, maer hebben nu an¬
dere namen. De riviere de Tyber loopt door defe ftad;
hier en daer verthoonen haer oock de ruinen van ver¬

fcheyden water-leydingen.Daer fijn veelderley marek-
ten. Sy begrijpt oock binnen hare mueren leven ber¬
ghen ofheuvelen, hierom wordtfe van fommighe Sep-
ticollis offevenbergich gheheeten, van Varrone Septi-
montium; Septemgemina van Statio. In defe ftadt fijn
over de drie hondert kereken, en onder de aerde vier
groote holen oft Ipeloncken, in welcke fich voortij dts
de Chriftenen onthielden, vervolght lijnde van de on-
gheloovighe Keyferen,die haer oock tot begraefhiflen
ghedient hebben. Men telter 28 kerck-hoven,die eenf
deels hier in vorighe tijden gheweeft, ende eenfdeels
noch fijn, Daer fijn oock vijf ghemeyne gaft-huylèn
voor alle natiën; en behalven de Academie,noch 20 Se¬
minaria ende Collegien van alle natiën, meeftendeels
van Paus Gregorio de X II I, opghericht. Daer fijn
oock veel publij cke Bibliotheken, te weten,drie in Va-
ticano, de eene van uytghelelene boecken, maer ghe-
floten 3 de andere niet foo fecreet 3 de derde ftaet voor
een yeder open alle werek-daghen twee uyren lanck»
Voor weynighe jaren ifle feer vermeerdert, met de
boecken van de Paltfifche Bibliotheke te Heydef
bergh. In de kereken van S. Maria in Ara Coeli,S. Ma¬
ria del populo, S, Maria lupra Minervam, by de Augu-
ftijnen,ende elders, fijn meer andere. In defe ftadt fijn
allefins te fien veel magnifijeke paleyfen,fchoone kere¬
ken , des Paus ende der Cardinalen luft-hoven, water-

leydinghen, badt-ftoven, triumph-boghen, fchou-ton-
nelen, Circi,Porticus,Columnen,0belifcen, Coloflèen,
Pyramiden, Septizonia, peerden, ende beelden van
koper, marmor, ende andere fteen , ende meer an¬
dere dierghelijcke, private en publijcke, dinghen , foo
overblijffelen en ruinen van de oude , als de nieuwe
ghebouwen van defe tijdt , van welcke verfchey-
de boecken ghefchreven fijn, en met weynigh woor¬
den niet ghenoeghfaem fouden können verhaelt wor¬
den.

Van Roomèn afte rekenen nae het zuyden, leydt de oftia.
ftadt die van de Griecken ende latijnfche Oftia is ghe¬
noemt. Daer is een quade ende onghefonde locht,het
landt rontfom draeght overvloedigh meloenen. De
andere plaetfen in defe Provincie,langhs de ftrandt,fijn
Nettunno, gheleghen op een vruchtbare plaetfe 3 de Nettnmo*
inwoonders aldaer gaen meeft om met voghel-vanck
ende vilïchen, ly hoort hedenfdaeghs aen de Colom-
nelèn. Aftura, foude naer Plinii meyninghe een riviere yiftma^
ende eylandt fijn, doch in Tabula Itineraria is het een
ftadt, die moghelijcken aen den oever der riviere, ofte
op het eylandt gheleghen heeft. Defe plaetfe is feer
ghedenckwaerdigh, om dat M. Tullius Cicero aldaer
omghebracht is,vliedende voor Antonius: ghelijck de
lelvighe plaetle oock ongheluckigh gheweeft is voor
Conradino, foon van Conradus Köninck van Napels
en Sicilien, ende Neve van Keyler Frederick de 11,die
hier van Hertogh Karei van Anjou ghevanghen, ende
te Napels onthalft wierde.

Terracina,ofte TeracimStrabonis,TerracimPtolo-
mtei, Terracine Stephani, ende Terracina Antonini,placht
van de Volfcis Anxur ghenoemt te worden. Het is een

O kleyn
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kleyn ftedeken, maer wel bewoont, de raueren fijn van
vierkante fteenen fonder cement gliebouwt. Het landt
daer ontrent is vruchtbaer ende luftigh,heeft overvloet
van wijngaerden, oraengie, citroen, ende limoen-boo-
men, mitfgaders andere vruchten meer.

Gajetta. Gajeta , vanStrabone Cajatta, ende nu ter tijdt Ga-
jetta ghenaemt, is een ftercke ftadt, met een onwinne-
lijck Cafteel, ende hooghen thoren, op een hooghen
bergh gheleghen, wekken in voorighe jaren Ferdinan-
dus Köninck van Årragon ende Napels, naer dat hy
de Frangoyfen verdreven hadde, met een muer om-
ringht heeft. Van de Golfo ofte Baye van Cajeta,
maeckt Strabo oock mentie. Spartianus verhaelt, dat¬
ter een fchoone haven plachte te fijn, die treffelijck
van Antonino Pio wederom op-ghebouwt wierde,doch
hedenfdaeghs en is van de haven niet meer overigh.

Bclkri. Landwaerts in thoont fich Velitra Strabonis, van Ste¬
phane Beltint, ende nu ter tijdt Belitre ofte Belletri ge-
naemt. Het is een oude ftadt van de Volfcen, groot,
ende tamelijeken wel bewoont, met een Biffchoplijc-
ke digniteyt verciert. Sy is rontfom met mueren om-
ringht, ende leydt ghenoeghlijck met een fraey pro-
fpedh

Alba. Alba, van de oude Griecken ende Latijnfchen fo ge-
naemt, die haer oock den toenaem van Longa ghege-
ven hebben, van weghen hare fituatie, wordt hedenf¬
daeghs Savello gheheeten, fomen Leandro mach ghe-
looveiii ofte,nae de opinie van fommighe andere, Gan-
dolfti, ofte S. Gandolffo, fy is dertigh jaren naer Lavi-
nium,van Afcanius,de fone van iEneas, ghebouwt,ende
leydt nu ter tijdt gantfeh verwoeft.

Strabo feyd,dat de Romeynen naer defe ftadt,by de
latijnfche Alba ghenoemt, de ghevanghenen plachten
te fenden, om datfe als in't binnenfte van defe Provin¬
cie gheleghen, ende feer fterek was.

Tivoli. Int noorden van defe Provincie, nae den wegh Vale-
ria ende Tiburtina, vertoont fich voor het eerfte Pto-
lanxxi Tybur ende Strabonis Tibura, hedenfdaeghs Tivo¬
li ghenaemt. Defe ftadt leydt aen de riviere Teve-
rone. De locht is daer ghefont ende ghetempert,
van weghen de menighte der wateren ende fonteynen.
Daer is oock een Bifdom. De Cardinael de Efte heeft
daer een heerlij eken hof, met fchoone water-wereken
verciert.

Marvo. Maruvium aen het meyr Fucino , was eertijdts het
hooft der Marforum 3 teghenwoordigh worden maer
eenighe overblijffelen daer van ghefien, diemen ghe-
meynlijcken Marvo noemt.

THérma. Praneße ende Tranetßii Strabonis,ende Ptolomad Tra-'

neflum, wordt nu ter tijdt Pilaftrina gheheeten. De fi¬
tuatie der felver, in t af-hanghen van een bergh, aen de
riviere Vcneftri, placht eertijdts ghenoeghlijck te we-
fen,fo dat, gheduerende de welftandt van 't P.oomfche
Rijck, de Roomfche Keyferen dickwils aldaer haer
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vermaeck plachten te nemen. Het Cafteel leydt op
eenen hooghen bergh. Hier is nu een Biflchoplijcke re-
fidentie.

Tufculanum was eertijds vermaert om vele oorfaken. Fraßati.
Eenighe geleerden meynen,dat het niet wijdt van Fraf
cati gheweeft is, overmits de ruinen ende overblijffelen
die daer noch te fien fijn. Frafcati is tegenwoordigh de
vermakelijckfte plaetfe niet alleen van defe quartieren,
maer van gants Italien 3 Hier hebben verfcheyde Car-
dinalen treflijeke hoven, met koftelijcke Paleyfen daer
neffens ghebouwt, welcker befchryvinghen te langh
fouden vallen hier te verhalen. De overige fteden defes
landfehaps gaen wy oock voorby, kortheydts halven.

De meyren fijn Lacus Hoftise, van Obfequente allo Meyren.
gheheeten, ende nu ter tijdt Stagno. Tufïchen Marino
ende Alba Longa is Lacus Albanus, waer van Livius in
fijn vijfde boeck mentie maeckt. Defe wordt hedenf¬
daeghs Lago di Caftei Gandolfo gheheeten. Voorts is
daer Lacm ofte Stagnum Nemorenfe, heet nu Lago di Ne¬
mo , Lacm luturna , Rigillm, nu ghenoemt van S. Praf-
fode , Fucinm, hedenfdaeghs Lago di Celano 3 Tontina
oft Tomptiniapalm, daer Plinius van fchrijft, heet nu
noch Palude Pontina. De andere meyren fijn, Fun¬
danus Lacus ,Tiburtinus, Csecubus, ende Simbruina
Stagna.

De rivieren fijn deTyber, waer van wy in de ghene- Rivieren,
rale befchryvinghe mentie gemaeckt hebben, als oock
van meer andere,die in hem hare namen verliefen,ende
met hem in de zee vallen 3 de andere fijn Numico, Lo~
racina, Aftura, Ofa, &c.

De berghen (beha!ven de feven binnen Roomen, Berghen.
hier voren gemeldt) fijn Möns Albanus,by alle Grieck-
fche ende latijnfche Hiftorie-fchryvers vermaert. Möns
Cacubm, ftreckt tot aen de Golfo van Gajetta, ende is
vermaert van weghen de treffelijcke wijnen die daer
Waffen. De bergh Veftinus, Algidus, Aventinus, Lepi-
nus,CatilIus,en Halicarnaflus maeckt oock mentie van

de Cerauniis.
De voornaemfte boffchen defer Provincie, fijn Syha Boßchen.

oft Lucus Feronia, Lucm Iovi Indigeti facer, Luchs Diana
ELolica, Sylva Navia 3 Camanarum Lucm, Algidum Nemm-
Albuna Sylva3 Angitia Nemm3 ende Fucina Lucm.

De inwoonderen defes landts, behalven in de fteden, Inwoon
fijn plomp ende boerfch, doch ftoutmoedich, ende fo
fterek van lichaem,alfle eertijdts geweeft fijn. Te Roo¬
men houdt de Paus fijn refidentie, die het hooft is van Taus.
alle de kercken diemen Roomfche Catholijcke noemt,
wiens ampt is Biffchoppen door heel de wereldt te or¬
dineren , Cardinalen te maken, de generale Conciliën
uyt te fchryven, in die felfs oft door fijne legaten te
prefideren, de felve te approberen, over alle ghefchil-
len in 't gheloofontftaende vonnis te wij fen, ende dier-
ghelijcke meer, fomen by Platina, Onuphrius,ende Ci*
carella fien kan»

Het Konincrijck
napel

Et Coninckrij ck Napels begrijpt foon, kleederen, ende fïaep-kamer des Conincx, maer
bynae de helft van Italien,te we- oock voor het inkomen,renten,ende tolIen:Onder hem
ten al wat gheleghen isbeooften fijn vele andere Camerlinghen ende ontfanghers. De
de Garigliano,deTronto,endien Groote Protonotaris bewaert alle de Konincklijcke
ftreeck van den Apennin tuf- befcheyden ende regifters, maeckt Rechters, en Nota-
fchen die twee rivieren. Het land riffen, en legitimeert de baftaerden. De Catholijcke
is eenfdeels vlack , eenfdeels Köninck van Spanjen heeft naederhandt defe macht
berghachtich, heeft een gefonde aen de Konincklijcke Cancelrije ghegheven.De Groo-
lucht , fchoone wateren , ende te Cancelier fchrijft de fecrete brieven des Konincx,

overvloet van alIes3goede havenen, hooghe bergen, lu- ende beveftight met den grooten leghel de privigelien
ftighe vaileyen, vifchrijcke rivieren , en ghefonde fon- die de Köninck fyne onderdanen gheeft, ende draeght
teynen. De inwoonderen fijn kloeck van verftant, en fbrghe voor de Academie. De Groote Senefchal oft
fterek van lichaem. Major domo beforght al wat tot het Konincklijcke hof

Delinße. Nu ter tijdt is 't in twaelfprovinciën ghedeelt, te we- noodigh is,foo koft als kleederen. Beneven de lelve fijn
ten, Abruzzo citra, Abruzzo ultra, Terra di Lavoro, hier veerthien Princen,fes-en-dertigh Marquifen, ende
ofte Campagna Felice, Contado di Molife, Capitanata, fes-en-vijftigh Graven, met vele Baroenen, ende tref-
Principato citra, Principato ultra, Terra di Bari, Bafili- felijcke edele gheflachten.
cata,Terra d' Otranto,Calabria citra, en Calabria ultra, Daer fyn fes Raden : De eerfte is die van de Viceroy Raden,
Onder dit Rijck hooren oock eenighe byligghendeey- daer men van de ghewichtighfte faken des Konincx
landen. handelt 3 In defe prasfideert de Viceroy, ende heeft ee-

Dtn Ko- Napels is tot een Coninckrijck verheven op defe ma- nighe Graven tot fijn Raets-heeren. De tweede,S. Cla-
mmrijck nier: als de Saracenen ontrent het jaer onfes Heeren ra ghenoemt,nae de plaetfe daer het ghehouden wordt,

1000 dit landt met het eylandt Sicilien inghenomen ende oock de Heylighe : De Prefident endeRaets-
hadden,is fekere Tancredus, gheboren in Normandien, heeren van defe wijfen vonnis van alle de procefïen die
met fijn twaelflonen in Italien ghekomen , ghedwon- uyt de Vicaria gheappelleert worden. De derde is van
ghen van armoede, ende heeft fijn hulpe teghen de Sa- de Vicaria: In defe is de ftadthouder van de Groote Iu-
racenen aengheboden. Naer dat hy hem kloeckelijck fticier Prefident,gheaffifteert met vier Rechts-gheleer-
ghedraghen hadde, en de Saracenen uyt Italien ende den,die alle jaer vernieut worden ende doen recht over
SiciIienverdrevenwaren,fijnhemendezynfoneneeni- alle de ghefchillen der onderdanen, die van mindere
ghe deelen van bey defe landen ghegheven. Daernaer is bancken tot 't felve haer beroepen. Den vierden Raet
fyn foon Robert Hertogh van Apulien en Calabrien noemenfe Summaria 3 Hier is de reecken-kamer van de
ghemaeckt. Roger, foone van Robert, wierde de Konincklijcke inkomften ende tollem Sy wordt ghere-
eerfte Coninck van Napels en Sicilien, welcke twee geert van een Vicaris , fes Praefidenten, acht Rentmee-
doen maer een Coninckrij ck waren, dat genaemt wier- fters, thien boeck-houders, en fommighe andere. De
de het Coninckrij ck van beyde Sicilien, want dat nu in vyfde is van de Admiraliteyt,daer alle faken van de zee,
Italien het Coninckrij ck Napels ghenoemt wort, wier- fchippers,ende bootfghefellen gherecht worden,fo bor¬
de doen Sicilia aen defe fyde van de zee gheheeten, en- gherlijcke als hals-faecken. De fefte is van de munte,
de het eylandt Sicilia over de zee.Daernaer is 't in twee hier neemt men kennifle van de munten , ghewïchten,
Coninckrij eken ghedeelt, waer van elek fyneyghen ende maten des gheheele Rijcx.
Coninck hadde. Naderhant hebbenfe beyde Heeren Aprutium noemen de Italianen hedenfdaeghs Abruz- Abmzxa*
van verfcheyden natiën ghehadt. Want eerft fyn de zo.De palen daer van fijn in 't ooften il Contado di Mö-
Frangoyfen uyt Normandien Coninghen van Napels life3 in't weften VmbriaendedeMarca Ancona, van
gheweeft, daernaer de Swaven uyt Duytflant, naer defe welcke het afghefcheyden wort met de riviere Tront03
wederom de Frangoyfen van Angoulefme, naderhandt in 't noorden de Veneetfche Golf: in 't zuyden Cam-
de Coninghen van Aragon, en de Frangoyfen voor de pagna di Roma ende Terra di Lavoro.
derde reyfe, naer haer wederom de Coninghen van A- De inwoonderen wierden eertijts Sabelli gheheeten, Ome in*
ragon,ten laetften de Coningen van Caftilien, die oock ende daernaer van de Romeynen Samnites, nae den tvMeren.
Aragon ende heel Spanien befitten. berg Samnius,&c.Hare macht is eertijts groot geweeft,

fRegeringh. In dit Rijck fyn feven voornaemfte Heeren, die in de als uyt Livius , Florus, en andere hiftory-fchnjvers
ghemeene vergaderinghen naeft den Coninck fitten: blij ckt.Want fy hebben de Romeynen met gheduerige
aen de rechte fyde, de Groote Comeftabel, de Groote oorlogh ghequelt, ende menichmael vidtorie op haer
Admirant, de Groote Protonotaris: aen de flincker fy- bevochten, waer van de voornaemfte is die by Furcas
de, de Groote Iufticier, de Groote Camerlinck, de Caudinas,alfïè de Romeynen befet hadden,ende onder
Groote Cancelier: ende aen des Conincx voeten de het jock deden gaen, welck aldus ghefchiede: fy fetten
Groote Senefchal. De Groote Comeftabel is over de twee rechte fpiefïèninde aerde, en legghen daer een
oorloghs faecken ende amonitie.Defe gheeft den nieu- boven op, foo dat het 't fatfoen van een galghe haddes
wen Köninck het fwaert, ende fpreeckt hem aldus aen: onder door ditjock deden fy 't heel legher gaen. Defe
ontfanght dit heyligh fwaert, waer mede ghy de vyan- fchande hebben de Romeynen korts daernaer met
den van mijn volck fult te niet doen. De Groote Iufti- groote fchade der Samniten uyt-ghewift, haer de felve
cier doet recht in borgherlijeke ende hals faken, waer fchande aendoende, ende ten laetften met alle de fte-
in hem oock alle de Hertoghen, Princen, Marquifen en den en vlecken uyt-roeyende.
andere Heeren onderworpen fyn. SijnStadthouder wort Dit landt heeft een byfondere goede lucht, ende Lands aen.
ghenoemt Regente della Vicaria. De Groote Admirant veel inwoonders: nae de zee-kant is het aertrij ck luftigh
ghebiet over den oorlogh en faken ter zee. De Groote ende playfant, doch landwaerts in wat fcherper en rou-
Camerlinck draeght niet alleen forghe voor den per- wer, met hooghe berghen befet. Het brenght veel faf-
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fraea voort, ende voedt oock ontallijcke ghedierten. fchijnt. De graften zyn tachtentich voeten diep, daef

Stedent De hooftftadt van defe provincie is Aquila, welcke fyn acht poorten, ende feer ruyine ende groote marck-
men acht dat van de Langbarden ghebout is, ende ten , ontallijcke ghemeene fonteynen , die wonder-
daernaer van Karei Martel, ofte van Keyfer Frederick Üjck met haer water fpelen , 't felve- fomwijlen een
de 11, met inneren omringht ende beveftight, met fpies hoogh, dan in de dickte van een menfch, ende
inwoonders verfterckt, voorts met ftadts en Keyfer- eenighe oock door hondert fiftulen of pijpen uyt-wor-
lijck recht, ende des Rijcx wapen, fijnde een arent, be- pende. De ghedaente defer ftadt is lanckworpigh, by-
giftight.Van dier tijt heeftfe fo toe-ghenomen, datfe nu kans als een halve mane om-gheboghen. De locht is al-
het hooft is van alle fteden defer provincie, welcke fyn, hier foo lieflijck, dat men qualijck van eenighen winter
Guaßum Amomum.xmtCTt^tGu^oåi Amone,van Plinio weet, de kercken ende huyfen boven maten kofte-
efiMela Hißonium, ende van Ptoiomaso Iftonium gehee- Üjck. Daer is oock eene hooghe fchoie , Van Key-
ten. Lanciano is een vermaerde koöpftadt, daer alle ja- fer Frederick de tweede op-ghericht, alwaer eenen
ren, in de maenden May ende Augufto, de kooplieden grooten toeloop is van ftudenten uyt liet gheheele
uyt verre landen komen, om op de felve marcktente Rijck. Daer fyn eenighe Bibliotheken, onder welcke
handelen, niet alleen uyt alle hoecken van Italien, maer die van S. Dominicus voor alle andere uytmunt. Het
oock uyt Illyrien, Sicilia, Grieckenlandt,ende Afia. Sul- landt om defe ftadt fchijnt een aertfch paradiis, de nae-
mo Ptolomsei ende Strabonis, wort hedenfdaeghs , naer by-ligghende heuvelen ende berghskens eieren 't felve
't ghetuygheniffe Leandri, Sulmone gheheeten 5 Dit is niet weynigh 3 in fomma, daer is fulcken overvloet van
een fchoone, water ende volck-rijcke ftadt, vermaert wijn, koorn, alderhande vruchten, kruyden ende bloe¬
van weghen dat de uytnemende Poet Ovidius Nafb, men,dat het onghelooflijck fchijnr,niet alleen tot noot-
aldaer gheboren is. Chieti ofte Civita Cheto, is een druft der menfehen ende vee, maer oock tot vermaeck
Aertzbiflchoplijcke ftadt. Afcoli, is een oude ftadt,van ende welluftigheyt. Van wegen de menichte des Adels,
Antonino Afclum gheheeten, Plinius noemtfe een edele wort het ghenoemt Neapoli gentile. Meer andere din-
Colonie in Piceno: Defe is fonderlingh wel gheleghen, ghen , die van defe ftadt te fchrijven waren, laten wy
ende heeft een ftereke veftinghe; aen de eene fyde is kortheyts halven blijven.
een hooghen bergh,op den wekken het kafteel leyt,de De andere fteden fyn oudt ende nieu Capua; oudt Andere
andere fyde wort ghefterekt door de hooghe oeveren Capua is van weghen hare groote, ende heerlijckheydt, fteden.
der riviere Truento. Beneventum was eerft Maleven- by alle Latijnfche fchrijvers vermaert, welck de ruinen
tum gheheeten, om dat de winden aldaer foo fel ende ende overblijffelen , ontrent twee mylen van nieu Ca-
gheftadigh waeyden; men noemtfe nu ghemeenlijcken pua,niet wijt van de kereke van Maria Gratiarum, ghe-
Benevento ;hare fituatie is in een bequame , ghenoegh- noegh betuyghen. Nieu Capua, begonnen ende op-
lij eke, ende vruchtbare contreye. Sora, gheleghen aen ghebouwt uyt de ruinen van het oude, heeft nu ter
de riviere Liri ofte Garigliano,is volckrijck, ende heeft tijt feer toe-ghenomen, ende leyt aen de flincker oever
den tijtel van een Hertoghdom. van de riviere Vulturno, ontrent twaelfmylen van de

t^Aquimm Ptolomaei, hedenfdaeghs Aquino , leyt nu zee, op een effen velt, maer is niet wel bewoont.Sy is ge-
rneeft vervallen, doch kanmen uyt de overblijffelen der plaveyt met fteenen, heeft rechte ftraten ende hooghe

4 felver, haren vorighen ftaet ghenoeghfaem fpeuren; dit huyfen 5 in 't ooften ende noorden wortfe beloopen van
is het vaderlandt van den H. Thomas Aquinas,Predick- de riviere Vultumo, die fichvan daernaer 't weften
heer,een groot Phiiofooph ende Theologant. Defe ftad keert. Over defe riviere is een fchoone fteenen brug-
is teghenwoordigh met den tijtel van een Graeffchap ghe. Teanum, toeghenaemt Sidicinum, wordt ghe-
vereert. meenlijck Theano gheheetenJeyt hedenfdaeghs woeft,

Rhkren. De rivieren in Abruzzo fijn Tronto, SalineIIo,Tordi- doch is daer een Biflchoplijcke refidentie. Calvi is
no,Vomano, Salino,Pefcara,Sangro,Trigno, &c. oock met een Bifdom verciert; defe plaetfe noemt Vir-

Berghen. De berghen fyn der foo hoogh datfe op fommighe gilius Cales,Strabo,Ptolomteus, ende andere Griecfche
plaetfen oock den Apennin overtreffen. Onder de fchrijvers Cumas. Daer leydt nu alles over hoop ende
felve is Monte della Virgine, vermaert door de kereke vervallen, doch foo, dat men noch ghenoeghfaem daer
van S. Maria. De bergh Majella is feer groot,fteyl ende uyt fpeuren kan, wat groote wereken ende ghebouwen
hoogh, ende qualijeken te beklimmen, de bovenfte top daer eertijts gheweeft fijn.
daer afis altijdt met fneeu bedeckt,daer loopen veel ri- Ontrent defe ftadt is een grotte ofte fpeloncke, daer
vierkens af. Daer fyn oock fchoone gras-rijcke wey- een van de twaelf Sibyllen ghewoont ende gheprophe-
den,groote boflchagien,vol wilde ghedierten. Behalven teert heeft. Gajazzo leydt acht Italiaenfche mylen van
defe voorghemelde , fijn daer oock de hooghe fpitfen Capua,en vierentwintich van Napels. Op de merekt van
des ApenninSjhedenfdaeghsMontesTremuli genoemt, defe ftadt is een put, die feer konftichghemaecktis,
welck foo veel te fegghen is, als bevende berghen. met een ghebou onder de aerde, welck in drie deelen

Terra di Terra Labores wordt hedenfdaeghs Terra di Lavoro ghefcheyden is: ende hoewel de mueren ende vloeren
Lavoro. ghenoemt, eertijdts was dit landtfehap oock Campania met marmer foo dicht bekleet fijn, datter gheen water

gheheeten,en nu noch Campagna Felice. door kan komen, nochtans is de put altijdt vol. Poz-
M». De palen hier van fyn, in 't weften de riviere Liris en- zuolo leydt op een heuvel aen de zee. Het is een ou¬

de Latiümfin 't noorden de Apennin en Molde; in 't 00- de colonie der Griecken, ghebout ten tijde van Tar¬
ifen Principato ultra; in't zuydendeTofcaenfchezee. quinius Superbus door de Samien , die verdruckt
Dit landt fchijnt van natuere met allen overvloet over- wierden van de drie ghebroeders en Tyrannen Polycra-
goten, want het niet alleen vruchtbaer, maer boven al tes,Si!us,en Pantognoftusrop welcke tijdt de Phiiofooph
luftich, ende vermakelijck is, foo dat het met recht het Pythagoras oock vluchte, en woonde onder de Croto-
Paradiis van Italien ghenoemt wordt. In voortijden heb- niaten,doen ter tijt machtighe volckeren van Italien. Sy
ben verfcheyden volckeren 't felve gheregeert, als de is onder deRomeynen ghekomen ten tijde van Anni-
Opifci ofte Aufones,de Ofci, Cumani,Tufci, Samnites, bals oorloghe,naer dat Capua weder van de Romeynen
welcke het alderlaetfte van de Romeynen fyn over- inghenomen, ende gheftraft was om haer meyneedig-
wonnen. heyt. In 't midden van de ftadt is de oude kereke ter ee-

Steden. De hooftftadt van Campania ende het Coninckrijck ren van Auguftus,van vier-kanten fteen ghebout,en van
Neapoli. Napels,is Neapolis,hedenfdaeghs Napoli gheheeten,fy de Chriftenen den H. Proculus toegheeyghent. Op den

is heerlijck ghebouwt,met veften,muyren, bolwercken, wech van Pozzok nae Napels, leydt het lac Agnanus
thoorens ende kafteelen foo fterek ghemaeckt, door gheheeten,met heuvelen omringht. Hier ontrent is An-
bevel van Carolus Quintus, datfe als onverwinnelijck trum CanumAxt is, het honden hol,eertijdts wiert het de

fpeloncke

NAP

fpeloncke van Charon ghenoemt, fo Plinius ghetuyght.
Hier uyt komt een doodelijcke lucht, ghelij ck de da¬
gheli) ckfe ervarentheydt leert. Majolus fchrijft, dat de
menfehen en heeften, die tot hetbinnenfte van defe
grotte gaen, gheen noot hebben,maer datfe fterven als
fy in 't voorfte oft den ingang blijven, by fonder de men¬
fehen: en dat de heeften van haer finnen berooft worde,
raaer weder bekomen, alffe in de voorfeydë meyr gefte-
ken worden 5 welck hy feyt felfs in eenen hont beproeft
te hebben. De andere fteden fijn,Mola,Ifchia, Somma,
Maffa,Sefla,Puzolo,&c. De inham van Baja was ten tij¬
de der Romeynen een luftighe plaetfe, daer de borgers
van Romen, en andere , vele fpeel-huyfen ende baden
maeckten,om de ghefontheydt der warme wateren. De
voornaemfte Heeren, als Marius, Pompejus, Cariar, en
andere , hadden hier ontrent oock op de heuvelen haer
hoven ende luft-huyfen. Nu is defe plaets heel verval¬
len, doch komen daer noch, alle jaer, inde Ienten, vele
menfehen om haer gefontheyt door de wateren te krij¬
gen,die niet alleen m de grotten ende holen, maer oock
aen den oever in de open zee warm fijn.

Meyren. De voornaemfte meyren van Campania ofte Terra
di Lavoro fijn,Lacus Lucrinus,ende Avernus; Linterna
Palus, Pcmpeja,ende Statinte paludes.

Rivieren. De rivieren fijn Liris, dat is de Garigliano, welcke op
de rechte fyde met fich neemt de rivieren Fibrenum,
Cofam, Alabrum, Trerum,en andere meer;op de flinc¬
ker fyde Cafinum,Melfam ende Omnem.De Vulturno,
verfamelt veel andere riviere,onder andere op de rech¬
ter fyde,Ciifanum,ende Core<ftum;op de flincker,Fred-
dum, Pratellum, Sabbatumjfclerum en, andere.Voorts
Glanis,Linternus,Sebëdns,Sarnus,Furor,Ebolis,Silarus.

bergen. De bergen in Terra di Lavoro fij n, Gaurus,MafIicus,
Falernns, Vefiivius, Paufylipus, Mifenus, Culma, Möns
Chrifti,Taburnus,Tifata,Planus, Aftrunus enTrifoIinus.

Conttdo Contado di Molife heeft den naem van de hooftftad
di Molifè. Molife. Het grenft in 't weft en 't zuyden aen den Apen¬

nin, in 't ooft aen Capitanata, ende in 't noorden aen de
Veneetfe Golfe. Het is een luftich landt, vol fchoone

Steden. heuvelen. Behalven de hooftftadt Molife fijnder noch
andere fteden, als Bojano, Campo Chiaro , Mirabella,
Turafo, Gambatefo, Ceienza,Tragonara,Campoli&o,
Ciomcampanella, Serva Capriola, S.Agatha, ende
Campo Marino.

Ruglia Het deel van 't KoninckrijckNapels, eertijts Apulia
Lt -na.m Daunia ghenoemt, wort nu van de Italianen Puglia Pia-

.paanata. na? en Capitanata gheheeten , van weghen datter meer
vlacke velden, als in Apulia Peucetia fyn. 1

Fakn. Dit landt paelt in 't ooften aen Apuliam Peucetiam,
van \ welcke het door de riviere Aufido onderfchey-
den wort; in 't zuyden aen den Apennin, Hirpenos ende
Sammtes; in 't weften aen de Frentanos, en Caracenos,
nu ter tijt Abruzzo ghenoemt, ende aen de riviere Phi*
terno; in 't noorden aen de Veneetfche Golfe, wel eer
de Ionifche zee gheheeten.

Landouwe. De ackeren defer provincie fyn boVen maten Vrucht¬
baer van tarwe ende alderhande andere vruchten.

"'"'en' De fteden fyn Manfredonia, een fchoone volckrijcke
ftad,liggende op een fteenkiippe in een grooten inham,
welcke maeckt de kromte van de bergh Gargano,
aen den oever der zee leyt een onverwinnelijck kafteel.
Luceria is een Biflchoplijcke ftadt,van Ptolomteo ende
Suetonio Nuceria ghenoemt.De ruinen ende overblijf¬
felen die daer noch gefien worden, fijn getuygen harer
vorigher groote.Frojaiseen rij cke ftadt, ende heeft den
naem van een Graeffchap; de landen daer rontfom
fyn feer vruchtbaer. Afculum heeft den tijtel van een
Hertoghdom ; ende hedenfdaeghs Afculo Sattria-
110. De andere fteden fyn,Salpe ende Arpi,welcke oock
Argos Hippium, ende daer nae Argirippa is ghenoemt,
gelijc Plinius feytrende de twee fteden, Apina enTrica.

Rivieren. De rivieren in Puglia piana fyn Aufidus „ hedenf-
ïtaliem
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daeghs L'Ofanto genoemt, Candilaris, en.de Cervaria-
Principato ultra leyt befloten met Capitanata, Con- Frind-

tado di Molife, Terra di Lavoro,Principato citra,en Ba- put0 ultra.
iilicata.De voornaemfte ftadt aldaer is Conza: de ande-
re^MonteMarano,Benivento,SpitaIetto, Ariano, &c.

Principato citra,eertijdts Picentia gheheeten, wort in Frmci-
st weft befpoelt met de Tyrrhenifche zee , in't ooft ?atocitra°
grenft het aen Bafilicata, van welck het afghefcheydén
wort door den Apennin,in 't noorden leggen Principato
ultra 'en Terra di Lavoro. Hier fijn de fteden Salerno
vermaert door haer Academi, Amalfi, en Policaftro.

Apulia Peucetia , wort nu ghemeenlijcken Terra Ba- Terra di
riana ofte Terra di Bari, nae de voornaemfte ftadt Ba-
ri, gheheeten. f

Dit land mach met recht,van wegen de edele vriiclr- Vrucht*
ten die daer waflèn, wel met het befte deel Van Italien
vergheleken worden; doch fynder eenighe waterachti-
ghe plaetfen,ende den reghen feer onderworpen.

De hooftftadt defes landts, is Barium, ofte Barion, Tan.
van Plinio wortfe lapyx, ende nu ter tijt Bari genoemt.
Het is een oude,fchoone ende volckrijcke ftadt.

Monopcli is een nieuwe ftadt, met den tijtel van Monopols.
Marckgraeffchap. Sy is niet groot, maer fchoon >
ende koftelijck ghebouwt. De ackeren ontrent de fel¬
ve fyn feer vruchtbaer van olye. Polinianum ofte Polig- Folignaml
nano is een BifTchoplijcke ftadt, ende niet teghenftaen-
de datfe op een hooghe ende fteyle klippe leght, ifle
nochtans net ende volckrijck.

Mola is wel betimmert, doch meeft met landtluyden Mok.
befet. Voor eenighe jaren heeft de Marquis van Polig-
nano daer een kafteel ghemaeckt , tot bevrydingh der
zee-kufte.

IuVenatium ofte Giuvenazzo , is een BifTchoplijcke Giuve-
ftadt ügghende in een vruchtbare landouwe. Marfetta,
Marfitta ofte Melfatta , is hedenfdaeghs een Vorften-
dom.

Vigilite ofte Bifegli, Iight aen den ftrant op hooghe Bifeglh
fteyle fteenrotfen, ende is een Bifdom. Tranumis een
Aertzbiflchoplycke ftadt. Sy wordt ghemeenlijcken
Trani gheheeten 5 daer fyn feer fchoone huyfen; doch
iffe hedenfdaeghs meeft ledich ende onbewoont. De
boflehen van olijven en amandel boomen, reyeken van
defe ftadt aftot aen Taranto.

Barulum ofte Bar leta, wort ondet de yier voornaem- Barleta,
fte kafteelen van gantfeh Italien ghereeckent. Oftunumen an<im
is volckrijck, ende light op een kleyn heuvelken. Ci-
Üum, is van Ptolomseo CeÜa, ende nu ter tijt Cilio ghe¬
noemt.Venu fia,ofte Venufium Horatii, wiens vaderlane
het is, wort hedenfdaeghs Venofa gheheeten. De fteden
Canufium, Acherontion, Biletum, ende noch meer an¬
dere,ghehooren oock onder dit landtfehap.

Salentinofa, eertijts oock Iapygia,Melfapia,ende Ca- Terra
labria ghenoemt,wordt nu van de Italianen na Hydrun- dl Otranth
to,Terra Hydruntina, ende gemeenlijcken Terra d' Ö-
tran'to gheheeten.

De palen fyn in 't zuyden,Tarentum;ende de zee,tot Fateft,
aen de Caep Salentino; in 't ooften, de felve Caep,mits¬
gaders de Ionifche zee,in 't noorden, eenfdeels de Ioni¬
fche ende Veneetfe Golfe, van Otranto aftot BrindifI
toefin 't weften,Apulia Peucetia,met een deel van Mag¬
na Grascia.

In dit gheheele landt is een ghefonde, fuyverej ende Locht*
heldere locht; behalven in de contreye van Otranto tot
Brindifi, alwaer op fommighe plaetfen langhä de zee ,
veel morafïèn fijn; anders is het een goet ende Vrucht¬
baer landt. , ,

De hooftftadt is Hydruntum, van Strabo, Mela,Pto« Hwfr-
iomseo, eiide meer andere Hidrus gheheeten, ende nu J "
ter tijt Ötranto. Sy is out,heeft een milde ende ghefbn- Otranth
de lucht, ende ruyriien haven, doch niet feker voor de
noorde winden. Op een klippe, dicht aen de zee, licht
een fterek kafteel, van Coninck Alfonfbde II ghe«»

Q bont,
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bout.Het lant daer om is ghenoechlij ck en vruchtbaer. Capacia was eertijdts een wel-bewoonde ende rij eke Capack.

Gélikoli. De ftadt CallipoIis,welck beduyt een fchoone ftadt, ftadt, nu noch een Hertoghdom 6c Bifdom, hoewelfe
wordt nu Gallipoli gheheeten, licht aen een plaetfe van weynigh bewoont is.
natueren fterck, te weten, op een klippe, ofte eylande- Calabria heeft defen naem van de Calabris, van wele- Calabria.
ken, 't welck rontfom van de zee omringht, met een ke Ptolomasus fchrijft, datfe bewoont hebben, het deel
brugghe,metgroote fteenen onderftut,aen 't vafte land van Magna Grsecia dat aen de Salentinos fich ftreckt,
ghehecht is. langhs de Ionifche zee, tot aen het voorgheberghte la-

Cafirum. Caftrum is een ftadt, die van de koop-lieden befocht gygio, Defe provincie, in de uyterfte palen van Italien
wort van weghen de Olie. gheleghen, ftreckt fich uyt als een tonghe tuflchen den

Brindiß. Brundufium, ofte Brundifium, van Ptolomseo Breun- Opper ende Neder-zee. Het brenght met een fonder-
defium, van Stephano Brentefium, van Benjamino Bar- linghe vruchtbaerheyt voort,niet alleen 't ghene dat tot
nedis,ende hedenfdaeghs Brindifi gheheeten, heeft een 's menfehen onderhout noodigh is, maer oock, dat tot
foete ghetemperde locht. De haven diende eertijdts de welluftigheyt ende overvloet dient,als tarwe, garfte, en
Romeynen tot een bequame overvaert in Griecken- alderhande vruchten, verfcheyden foorten van wijnen,
landt, maer is teghenwoordigh foo verftopt, datfe nau- olye,fuycker,manna,honigh,was, natuerlijck ende ghe-
lijcx ghebruyckelijck is voor de galeyen.Daer leydt nu maeckt fout, vijghen, oraengien, citroenen, limoenen,
een fterck kafteel. ende dierghelijcke edele vruchten meer: gout, filver,

Ork, De ftadt Oria leydt op een berghsken , teghen over wolle,cattoen,faffraen,fyde,vlas,ende andere dingen.
Taranto,heeft oock een kafteel op een bergh. Calabria wort in Opper en Neder Calabria gedeelt,

Zeccie. Aletium Ptolomad, hedenfdaeghs Leze ende Leccie Opper Calabria was eertijts Magna Gratcia geheeten.Ne-
ghenoemt, is der Salentinen voornaemfte endeordi- der Calabria was in voortijden de woonplaetfe der Bru-
narife raet-kamer, marekt, ende gheduerighe woon- tiorum , ende wort hedenfdaeghs eyghentlijcken Cala-
plaetfe der Heeren ende edelen des landts. bria ghenoernt.

Vftnto. Vxentum, hedenfdaeghs Vfento ,Vgenti, ofOgento De palen van dit Neder Calabria fijn in 't weften Neder
gheheeten,is nu een ftedeken van kleyne importantie. Laus,ende de Lucani;in 't zuyden,de Tofcaenfche ende CaUbrk.

Baßlicata, Lucania wort nu ter tijdt Bafilicata ghenoemt, maer Siciliaenfche zee; in 't ooften wort het eenfdeels van de
waerom is onfeker. De palen daer van fyn ; in 't weften, Veneetfche Golfe,ende in 't noorden van Magna Gratcia,
de rivier Silarus, welcke oock is de frontiere van Cam- ende de riviere Cratfi befloten.
paniadn 't zuyden,de Tyrrhenifche ofTofeaenfehe zee; De hooftftadt defes landts was eertijts, ende is noch, Conßnz.a.
in 't ooften,Laus met de Bruttii,ende een ghedeelte van Confentia,van Strabo,Ptolomams,ende andere Grieck-
Magna Grseciajin 't noorden de Apuli Peucetii, met een fche fchrijvers aifoo ghenoemt; hedenfdaeghs wordtfe
ghedeelte van de Hirpinen. Confenza gheheeten. Sy leyt bykans in 't hangen van

Livius fchrijft dat dit landt rouw ende berghachtigh de bergh Apennin,en begrijpt in fich feven heuvelkens,
is, hedenfdaeghs is het moghelijck wat beter bewoont, op welcke de meefte huyfen van de ftadt ghebouwt
als in vorighe tijden, doch fyn in vele plaetfen veel wil- ftaen.
derniflèn,onghebaende weghen,ende vreeflelijcke bof- De andere fteden fyn Manthia, Fredus,Belmontium, Anden
fchen,daer veel moorden ende ftrooperijen gefchieden. S. Euphemia, Fanum Rhegium,Tropia, Caftrum Villa- fcden.

Steden. De fteden aen de zee gheleghen, fyn Pteftum, van re,Altomonti,Turranum, Rugianum,Marturanum, Ni-
fxftum. vrelcke Virgilius in fyn IV boeck Georg, mentie caftrum,Briaticum,Hippo,eertijdts oock Vibo Valentia

maeckt, daer hy feydt, Biferique Rofaria V&ßi ; ende Ser- ghenoemt.
vius, over defe plaetfe verklaringhe doende, feydt dat De palë van Opper Calabria,dat eertijts Magna Gras- Opper
Pasftum een ftadt in Calabria is , daer tweemael s'jaers cia geheeten wierde,fyn in 't ooften deHadriatifche zee Calabria.
roofen waflèn. ofte Veneetfe Golfe; in 't zuyden, de riviere Alex en de

Acropoli De ftadt Acropoli light twaelf mylen van de mondt Brutii; in 't weften de rivier Cratfis met den Apennin
der riviere Silaro; daer een goede ende ghefonde locht ende de Lucani; in 't noorden de inwij ck van Tarento
ss.Sy is van Grieckfchen oorfpronck,na uytwijfen hares en de Apuli Peucetii.
naems,ghelijck meer andere fteden in dit ghewefte. Hier leyt de oude ende treffelijcke ftadt Tarentum, Taranto.

Tifciotta. Pifciotta wordt van Plinio, Mela,ende Ptolomaso Bu- van Appiano Alexandrino Tarantum, van Strabo ende
xentum gheheeten. Ptolomaeus Taras, ende nu ter tijdt Taranto ghenoemt.

Tolicaßyo. Policaftro is een fchoone ftadt, oock een Hertogh» Defe ftadt was eertijdts het hooft van Calabria, Apulia»
dom, ende Bifdom. ende gantfeh Lucania,nae 51 ghetuygheniffe van L.FIo~

Badula. Landt-waerts in light Padula, een ftadt ende een ras. Sy leydt in het binnenfte van een groote inwijck,
Marckgraeffchap. welcke na de ftadt,de Golfo di Tarento geheeten wort.

SICILIEN.
Icilien is onder alle eylan- heeft oock grooten overvloet van olie,foyckèiy
den des Middellandtfehen faffraen, honich, fout, ende alderhande kofte-

Nacm. zees,het treffelijckfte,wordt lijcke vruchten,ende treffelijcke zyden. Het is
van Thucydide Sicania ge- oock leer rij ck van allerley metallen,als,goudt,
heten,van Sicano,welcke na filver,yfer,ende aluyn. Het heeft veel edel ghe-
Solini ende Capelle ghetuy- fteenten, als,elmerault, agath, beryl, porphyr,
genifife, voor den Trojaen- ende jafpis.Menightenvan offen,koeyen,fcha-

fchen oorloghe, met een geweldige macht uyt pen,ende diergelijeke tam vee. In de boffchen
Iberia in dit lant is gekomen. Van velen,ende is een groot ghetal van hinden ende wilde lwy-
londerlingh van de Poeten, wort het Trinacria nen, oock voghelen, veldt-hoenders,ende een
ghenaemt, om de driepromontoria,ofte Capen ; loorte diele Francolinas noemen, vreemde valc-
oock Triquetra,ofte driehoeckig,nadien het van ken,die uyt andere geweften hier komen,ende
wegen de 3 Capen, Pelorum,nu Capo del Foro, andere vogelen vyandtlijcken na-jagen.
Tachinum, nu Capo Paffaro,en Lilib<eumytm il Fa- Dit lant hebben de onmenlchelijcke Leftri- Oalek-
ro,de Griecklche letter Agelijckt. Diteylant gones aldereerft bewoont,* daernae zijn de Si- mondereni
is by den Griecken Sicelia geheten. Na meynin- cani van de Spagniaerts daer geplant ,* hier by
ge vanlbmmige,loude Sicilië eertijts van Italien zijn noch gekomen de Trojanen ende Creten-
afgefcheurt zijn,gelijck defe veerlën uytwylèn: lèn ,* daernae de Griecken,ende de Romeynen.

. , Nae dat het Wefters endeOofters Keyferriick
—- rinacua quon am yan maikanderen gedeylt was, bleefdit eylantMnta^erefitum. 1upit confinia Nereus. bynae twee hondert jaer onder 't ghebiedt desïtaks pars rnafuit Jedpontus «flus Keyfers van Conflantinopolen^ot dat het on-Vtftor,iS?abfcijfos interluit ^uore montets. der tkn Keyfer Iu(Hniano van den Gothen

Hierom is 't dat men lèydt Rhegium in Italia,om wierde overvallen,die in het 17 jaer daerna van
dat aldaer de kulle van Sicilien van Italien is Belilario daer uyt zijn gehdreven. Daernae
afgelcheyden. hebben de Saracenen onder den Keyfer ML

Balen. Dit lant paelt na't noorden aen de Tyrrhe- chaëleBalbo ,'tfelve inghenomen,ende bleven
nilchen zee,- nae het ooften aen den Ionifchen by-na 400 jaren daer in, dochmoeften eynde-
zee,en 't begin van de Golfvan Venetien,- nae lijck voor de Normannen wijeken, ghelijck
het zuyden, aen den Africaenfchen, eh nae het die oock wederom moeften ruymen voorde
weften aen den Sardinilchen zee5 is van wegen Lombarden, Swaben, ende Duytfchen : tot

Vrucht- gelönde locht,vruchtbaerheyt des lants, over- dat dele oock van Paus Clement de iv daerm e] u vloet van alle andere ghewaffen, tot ?s men- uytgejaeght zijn; daerna hebben de Fran^oy-
fchen noodtdruft dienende,leer uytnemende. fèn 17 jaer daer over de heerfchappije gehadt,
Daerom heeft Marcus Cato haer niet onbillick tot de Siciliaenfche Vefpers, anno 1182. Van
een fchat ende fpijs-kamer,ende een voedtfter dien tijdt af, hebben de Aragoniers daer over
van het Roomfche volck genoemt, ende Stra- gheregeert, tot op den Coninck Ferdinandum,
bo een fchuere der Romeynen.Maer inlonder- na wiens doot,de Coningenvan Spagnien Hee-
heydtis Ager Sunenlis (in welcke, als de oude ren van Aragonien ende Sicilien gheworden
dichten, Prolèrpina is vervoert) diemen noemt zijn. Plinius telt in dit eylant 72 fteden; hedenf
den navel oft middel van Sicilien,aen fwaer ko- daeghs na 5t getuygeniffe van Magino zij n daer
ren,rijck ende overvloedigh,lb dat een fchepel 173 lbo groote als kleyne.
weyten, hondert der lèlver kan voortbrengen; De hooftftadt delès Coninckrijcx is Panor- idemn*
derhalven die contreye Campo dalle cento Salme mus,hedenfdaeghs Palermo geheten, een oude
ghehetenis. De Ager Leontinus wijekt delen niet; ftadt, ende voortplantinge der Phoer ders,ge-
befiet daer van Cicero in fijn derde boeck te- lijck uytwijlen eenige graf-lchriften aldaer,met
gen Verrem. De wynen zijn goedt van Imaeck Chaldeifche letters geteeckent.Men feyt datlb
ende reuck,welcke Plinius (curieus in't aenteec- ten tijden van Abraham gebout is. Sy leght op
kenen van de befte wynen) londerlinge prijft, een genoéchlijcke ende vruchtbare plaetfe, na
namelijck, denBalincier, welcke een Imaeck het noorden aen de Tofcaenfe zee, methooge
heeft als moft; ende vele meenen, dat het muf muyren omringht van Coninc Frederick; heeft
catel is, ende van de bijen, in 't latijn mufc<e ghe- aen de zee een fchoon kafteel, dat by onfe ty-
noemt, den naem heeft,lbo Columella feyt,om denvergroot is, en het zee-kafteel ghenoemt
datfe graegh nae defe druyven zijn. Andere wordt. Wijders heeftfe drie oude poorten* als
meenen dat hy defen name heeft van muf oock de oude muyren,met vele torens van vier-
cliaet,daer hy na rieckt. Hy wort lo goet ghe- kante fteen gheciert. De kereke S. Pieter, van
houden, en van lommige beter, als de Italiaen- Coninck Rogerio van Sicilien ghebout, over*
fehe wijnen, lbo om lyqen Imaeck, als dat hy treft verre alle andere, fo oude als nieuwe kerc-
langh kan bewaert worden. Dit eylandt heeft ken in gantfch Italien,lo aen fehoonheyt,als aen

Italien. R ander



ß CannatAle
iAhlazo

. Ureßorms

apcnara.
Bomctta.

k S.Morhno

i o Maurotan,
C. th=&elanJl

Catona."Pilatuo
\ S.Beter j

OS. Luaafy'
Abbat , La Gala.

SurrenieC B replie
Obueru Oa

S. Ltbrtct 1

. Cajal neue /
\PSCPetrus ]

'Rocca matens Ubezo
Suraar is

ajtcari
i-Jlartinis

S. hu amMonti de
N amari Z

La SealattaManna
S. Marco

Tcira 'Rome O

Trazano
, i 'o
'orza^ —

Fettmeej f
Jtirtire T "Bchnonle S.Sal

. C\Sraqult abb- / Sauoia

Saormia
To Ilona

Grotte"
Ahtta Ca.

S-Altcolai-Palermo (Jlonre,u MonsAv: O

Jenie

Thermim Calatabtano
Sturuf
C arims

Jiarincus
-RaniazzoCitmna "Brucate

C, Ramx
Maura

C artmr

Boniacu,

'\)o\olavharun ßfpß.
Cattantolumem,

Cjrecorunt
liittis

T)tinna
ahaCalatubus Carbums L Prontt

) -AGcIlatSo
Centerue **1em

AUrno 0

^ ^ iJaltorreto
^syL LaAlettaCS. Vito Scala Curie

la \mar
Alonaflerium.

calbum. i
"Barbara

° 'Patern e

CReioanne
larctta ßfana :atantcL

<s^C>s
Latum

Calatai
Cttatella

Sirictum.
fortets

Li Poreeilt 'Luan
hone.

longa!
LeonitmfmannuS

Poltconia
jVuntiata Le. ontim

omyorium. amaranta

Cutt/erreS. Petra
Tauara fotts

T*aJahum\sfladriam
'Traneo TO

ri J
fjnatu overo

äretamo —■/o ° Clußa j c
Juliana / (^^nubtum A Cbuija

Mandra.Calattamar

S Marta.

CribellincL

Portano

IJola dgli'Alatujhtß
lUuri^y; 'riumauaanana

Ptuona
O SambtuaTaladon. 'Rachalmuto jitnunuS

Palazolo
^ Moybarta, Cerrcta-na'Turris S\

liana

lancerta Cltmkts
Calalumx-

atta 'anca'ranca

IS. Luaa
racufaS 0 rtmum

v \^CaIaiabelloHafilica/stmus
Tantalua liuena-

PritttqU^
Putera. inztr(ar us

S. hhanPtdtfcan
_ Montichtaro
m cr S. Betro

"SS
Chiara motth

i X socata
irra novit

uarts

racbcnum.

jatne
no

AiarzaCamaram laro overo Pacbtno 'rotn

commuttuthariit

MilLiar

JyiidSQuil]dtnum Plaza



S I C I

ander koftelijckhey t,wordt derhalven, lbo van
gheleerden als ongheleerden, met (onderlinge
verwonderinghe en luft belbcht. De grootfte
kercke deler ftad,is anno 118y, van den Aertz-
bilfchop Gualtherio de ii gefondeert, ende ge-
bout van vierkante grauwe gellepen fteen, en¬
de van buyten met fchoone beelden over al
vertierten welcke alle Siciliaenfche Coningen,
Coninginnen,ende Hertogen begraven liggen.
Daer is oock een Hooge Ichole. Alle de andere
heerlijcke timmeragien,&c. deler ftadt te ver¬
halen,loude te langh vallen.

Sjracufi. Syracula was eertijdts een leer groote ftadt,
welcke Cicero allbo belchrijft : Ghy [hebt
menighmael ghehoort, Syracufas te welen de
grootfte ende Ichoonfte van alleGriecklche He¬
den,ende 51 is oock allo in der daet; want ly ley t
op een leer ftercke ende luftighe plaetlè , ?t zy
men aldaer aenkomt te water of te lande, heeft
IbdanigehavenSjdie als tulfchen de huylèn ge-
Hoten , ende lelfsin de ftad begrepen zijn, die,
hoewel ly veel ingangen hebben, lo loopen ly
doch in den uytgangh te lamen, ende vermen¬
gen fich. By welcken uytgangh, ley t dat deel
der ftadt, 't welck het eylantghenoemt-^ordt,
met een engen canael der zee, van de refte der
ftad afgelcheyden,en met een brugge daer aen
gehecht: ende is dele ftadt derhalven lo groot,
datle Ichijnt vier groote fteden, waer van d'ee-
ne is hetvoorlz eylandt met twee havens om-
ringht, ende lich (treckende tot de inganghen
van yeder haven. In dit deel leyt dat huys,dat
den Coninck Hieron heeft toegehoort, ende
nu van de tegenwoordige vooghden wort ghe-
bruyckt. Hier zijn oock veel kercken,ende on¬
der de lèlve twee,die de andere verre te boven
gaen,waer van de eene Dian#, de ander Miner¬
ve toegeheylight is. Aen het uyterfte deel de-
les eylandts, is een fonteyn van loet water, met
namen Arethula, onghelooflijcken groot, leer
vifch-rijck, welcke van de zee-golven gheheel
loude bedeckt zijn,ten ware de lèlvige met bol-
wercken ende hoofden van fteen, voor de zee
ware bevrijt. Het andere deel deler ftadt,is ge-
naemtAcradina,in welcke is een groote marót,
een leer Ichoone gaelderije, een cierlijckjbryta-
mum, een ruym Raethuys, ende een Ichoonen
Tempel loyis Olympiu De andere deelen deler
ftadt,worden met een wyde ende langhe ftrate
ende veel dwers-ftraten van malkanderen ge-
deylt. De derde ftadt, om datter eertijdts een
tempel van de Fortune geftaen heeft,is Tyche
genoemt, in de welcke is een treffelijcke Hoo¬
ge Ichole,ende veel kercken,- dele is aldermeeft
bewoont. De vierde ftadt, als zijnde laetft ghe-
bout,is genoemt Neapolis, dat is, de Nieuw-ftad,
in welcke is een leer groot Theatrum, twee
magnifijcke kercken,waer van de eene Cereri,de

LIEN.
andere Libero, zijn toegeeygent,- ende daer-en-
boven noch het beeldt Apollinis Tennites, uyt-
termaten groot ende lchoon. Hedenfdaeghs
zijn dele heerlijcke cieraden niet meer te vin¬
den , alleen refteren noch eenige oude ruinen
ende gedeelten van de ftadt.

De ftad Meffana,nu Meflina,leyt aen de eng- Meffim.
te der zee, welcker eerfte inwoonders Meffa-
nenfes,ende daernae Mamertini geheten zijn,
uyt Herodoto,ende Thucydide, van wegen de
Punilche ende Griecklche oorloghen wel be¬
kent.

Catina, ofte Catana, des wet-ghevers Cha-
rond# vaderlandt, is noch tegenwoordigh be¬
roemt van wegen haer hooge fchole. De ftadt Anden
Taurominium, vande Zancl#is gebout,isnxifted™.
Taormia geheten. Leontiumis des Georgi#
Sophift# geboort-ftadt. Agrigentum,is een ou¬
de ftadt, ende in voortyden van de Carthagi-
nenlèn verdeftrueert, daernae van Megalo en-
de Ferilco wederom op-ghebout. De refte der
fteden zijn Augufta,eertijdts Megara genoemt,-
Caftrogianum, voormaels Ennea, Drepanum,
Monreale,Heraclea,ende veel andere meer.

Dit landt is oock met veel rivieren bevoch- Bhkren.,

tight,in welcke zijn,als oock in de meyren, veel
elften, alen,zeelten, voorens,ende diergelijcke
vilfchen: inlonderheyt geeft de zee aldaer veel
tonijns, niet alleen by Pachyno, maer oock te
Palermo ende Trapano,ende de gantlche con-
treye desTolcaenlchen zees. In de enghte der
zee,ofte by Faro di Meflina, worden oock veel
fweert-vilfchen gevangen. De Siciliaenlche zee
is oock rijck van alderley viffchen,als zee-bar-
men (welcke de Griecken noemen, So-
phronius ende Cicero barbatos)ende groote me-
nightevanlampreyen. Htt Fretum Siculum, ofte
enghte, is nauw, onleecker, Ichrickelijck ende
wreet,ende van weghen de tweeplaetlèn Scylla
ende Cbarybdis gevreeft.

De principale bergen zijn ^Etna ende Eryx. Berge»:
iEtna is van Pindaro, des Hemels-pylaer gne-
noemt, van Silio Italico Tipheus, hedenldaeghs
wort hy geheten Monte Gibello,ofte Mongibel, hy
brant geftadigh,- is van Virgiliobefchreven in
fijn derde iEneidos, van Plinio in fijn 3 boeck
in 't 8 cap; van Mela in't 2 boeck, c.7. van So-
lino, ende andere meer. Den bergh. Eryx is
van weghen den tempel Veneris (welcken dE-
neas aldaer gebout heeft) vermaert.

In Sicilien zijn de fAerdtz-bilfchoppen van Bifdow*
Palermo, Montreal, ende Melfina. Dien van mn%
Palermo zijn onderworpen de Bilchoppen van
Agrigento,Malarenfis,ende Milevitanus: Dien
van Montreal, de Bilfchoppen van Saragola
ende Catana. Dien van Meflina, de Bilfchop¬
pen, Cephaludenfis, Pacenfis,Liparienfis,Mar¬
ti, ende Miletenfis,nu Milazzo.
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Et Eylandt Sardeigne,heeft
lynennaem vanSardo lone
va Hercules.Tim^us noemt
het Sandaliotis, na de gelijc-
kenifle van een pantoffel
ofte zole. Myrfilus, Chry-
fippus, ende Manilius, heb-

ben't na de gedaente van een treed ofvoetftap
ïchnufa gheheten,- het wort hedenldaeghs Sar-
degna ghenaemt.In't ooften wort het belpoelt
van de Tofcaenlche zee; inst zuyden van de
Africaenlche; in't wellen van de Sardinilche ,-
ende in 3t noorden is de zee, die Corficam van
Sardinien fcheydt.

Luch. De lucht delês eylants is onghelont, daerom
vermaent ende waerlchout M. Cicero fijnen
broeder Quintus, dat hy wel acht neme op fij¬
ne ghelontheydt, ende indachtigh zy, dat hy
in Sardinien is , al waer't Ichoon hy noch loo
wel te paffe was. Hy feydt oock in fijne fendt-
brieven, dat eenen Tigellius, aldaer gheboor-
tigh, veel boofer ende verkeerder was, als fijn

Vrucht* vaderlant. Dit eylant is overvloedigh van allekerheydt. vruchten, als tarwe,wijn, filver-mijnen, vee,en-
ïtalien.

de voorts alles wat 5s menlchen nootdruft ver-

eylcht.Hier zijn veel paerden,waer onder niet
weynighe wilde, die gheen Heeren hebben,
zijn wat kleynder als de onfë, doch leer gene-
reusj fterck, ende ras. Daer is lbo veel wildts,dat
vele boeren, alleen met de jacht, fich erneren,
want daer zijn veel (wijnen, herten, ende bin¬
den , oock ilfer dat dier, van welck wy in
Corfica breeder Ipreken. Wolven, ende dier¬
gelijcke ghedierten,worden alhier niet gevon^
den j daer zijn oock gheen flanghen : daerom
fchrijft Silius •

Serpentum tellus pura,ac ^idiiala ^veneno,
Sea mjtis ccelo, ac muita uitiatapalude.

Maer daer is een ander kleyn boos gedierte So*
lipunga gheheten,van de gedaente van een Ipin*
Lucanus noemt het Salpigam, Plinius Solifugam±
om dat het den dagh fchouwt, onthoudt fich
veel in de filvermijnen (want het lèlvige aerdt«
rijck feer filver-rijck isj het kruypt ftillekens
voort, ende die daer onvoorfiens opgaen fit¬
ten, is het feer fchadelijck endepeftilentiaeh
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S A R D E I G N E.
Tot ditonghemack komt noch het kruyt&*r- ken, die wy om kortheydts wille achter-laten.
donia , het welcke Paulanias het Seiko ofte Daer zijn veel fehoone ende luftige rivieren,
Apio feydt gelijck te zijn, de Grieeken noemen doch niet leer diep, wantmen daer fbmer-tijtshet Ba^dytov, en de latijnfche Ranunculum, ende doorgaen kan.
Strumeam ; dit kruyt gegeten, treckt de mondt Dit eylant heeft verfcheyde Overheden,waer Regeeriiende de keel lbo te fernen,dat hetdemenlchen van de opperfte is de Viee-Roy, welcke by-nae 4
al lacchende vermoort. Strabo fehrijft,dat de gelijcke macht heeft als de Coninck felfs,ende
Spaengiaerts een fenijn daer van bereyden, mach niemant defen ftaet bedienen, na luydt
yt welck ly drincken, als ly in groote noot ende harer oude wetten,als een Spaengiart. Defen is
lijfs ghevaer zijn, om dies te ghemackelijcker van den Coninck een Adfejfor bygevoeght, zijn-
ende londer filierten aen den doot te geraken; de een Rechts-geleerde, die men den Regent
hier van komt het Ipreeckwoort: Sardonius rifus, noemt; daer beneffens heeft hy noch andere
het Sardinifehe lacchen. raets-heeren,door welcher raedt hy alles dilpo«

CMari. De voornaemfte ftadt van Sardinien is Ca- neert,ende wordt lyne Vierfehare ofte Recht-
laris, gemeynlijcken Caljari geheten, is ghele- plaetfe, de Conincklijcke audientie ghenoemt.
gen opeen bergh aen de zee,recht tegen Afri- Defen ftaet mochte eertijts, uyt kracht van des
ca over, ende heeft een grooten ruymen ha- rij eks privilegiën, niemant langer als drie jaren
ven. Defe heeft veel fehoone privilegiën, want bedienen, ende dan luccedeerde een ander in
ly mach haer eyghen Burghemeefters kiefen, fijn plaets,maer nu ter tijt,nae dat het den Co-
die macht hebben de milHadighers te ftraf- ninck belieft, lbo wordt hy wel langhentïjdt
fen buyten des Conincks weten, als oock nieu- gecontinueert.
we wetten te maecken, doch met bewilliginge Die van Sardeigne zijn fterek van lichaem,
van het gemeyne volck.In defe ftadt hebben de den arbeydt wel gewoon, behalven die na ha-nnmdu
reliquien ofte gebeenten des heyligen Augufti- re welluft leven.Sy ftuderen weynigh,maer zijn
ni lolanghgheruftet,tot datfe, van Heliprando geneyght tot de jacht.Harer veel generen lïch
Coninck der Longobarden , nae Pavien ver- met het vee, te vreden zijnde met rouwe koft
voert zijn. De Vice-Roy van Sardinien,placht ende water te drincken. Die in de fteden ende

emeynlijckindefeftadlynerelidentieteheb- vlecken woonen , leven feer vreedtfeem met
en , mitlgaders de Graven, Baroenen, ende malkanderen, ly beminnen de vremdelinghen,veel Edelen ende machtige. Mela ende Plinius ende traólerenfe beleefdelij eken; leven allbo,

ftellen alhier de ftadt Sulchitanam. datfe meer lorgen voor den dagh van huyden,
Orißawo. Oriftagnum, is een groote ftadt,ghelegen in ende kleeden fich met Hecht laecken. Ende dat

een effen plaetfè, niet verre van de zee. Defe te verwonderen ftaet, is in dit eylandt niemant
contreyeWierde eertijdtsArboreaghenaemt, die rapieren, ponjaerden, ende andere dier-
maer wordt teghenwoordigh het Marquifeet- gelijcke wapenen loude können fineden, maer
fehap van Oriftagno geheten. moeten dit alle uyt Spaengien eb Italien halen.Alhier is oock in vorigen tyden geweeft Tur- De Biffchoppen alhier, zijn, de Aerdtz-Bifi
rita, een colonie der Romeynen. fehop van Calari, onder w eleken ftaen de Sul-

Safari. De ftadt Saffar is gelegen in een genoech- citaner Biffchop of Sulcienfis', Dolienlïs ende
lijeke landouwe, vol fehoone fonteynen, ende Suellenlis. De Turritaner Aertz-Biffchop; on-
overvloeyende van allerhande vruchten; ende der wien ftaen de Biffchoppen, Solrenfis, Pio¬
niet fterek. natenfis,Ampurienfis, Gifacenlis ofte Girarden-

Alger*. Algeri is een nieuwe ftadt ende Heyn, maer fis,Caftrenfis, Othanenlïs ofOthricenfis,Bofe~
volckrijck ende fterek, verciert met veel fchoo- nenfis ofte van Boffa. De Alborenfer Aertz-bife
ne buyfen en gebouwen, waer van de inwoon- fehop; onder wien zijn de Biffchoppen, Vffel-ders meeft Arragonoyfen zijn. Sardinia heeft lenfis, S. luftan Terrae alb^e, Civitatenlis, ende
daerenboven oock noch andere fteden en vlee- Gaftellinenfïs,die exempt zijn.
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Groóïte,

Oi"fica is van eenen Corlo,
Heere van dit eylandt, allbo

m ■ igenoemt, ofte na lommigerB' opinie, van wegen de quali-
teyt ende eyghenfchap des
opperfte fpits van een berg;.

———£)e GriecEen hebben dit ey¬
lant Cyrnum gheheten,na Cyrno, Herculis lonë.
Van Ovidio is 't Therapne ghenoemt,lbo Vil-
lanovanus fehrijft. In 51 weiten ende noorden
ftreckt het lieh nae de Genuoefche zee: in?t
ooften, is de Tofeaenfehe; in ?t zuyden Sar¬
dinien.

De lenghte is niet boven de 120 tnylen, hoe¬
wel Strabo hetfelvighe 160 mylen, ende Plinius
150 mylen lanck feyt te wefen. Plinius maeckt
het tfeftigh mijlen breedt, ende Strabo tfe-
ventigh, ghelijck het oock in der waerhéyt is.
Den omvangh defes eylandts, nae Plinii re-
keningh,is 320 mijlen ; andere feggen,dat het
305- ofte 309 mijlen in de ronde heeft.Maginus
fehrijft, dat hy, 't felve nauw af-metende, be¬
vonden heeft den omloop daer van te zijn 125
mijlen.

Italien.

Dit eylandt is van allen kanten qüalijckefl
aen komen, van weghen dehooge ende fteyle
klippen: inwaerts is het oock berghachtigh,L(int$ mt'
derhalven onbequaem om vruchten te dragen,
die maer op weynigh plaetfen waffchen, alwaer
het landt fich open doet, ende met rivieren en-
de andere wateren bëvochtight wort. Dat deel
't welck na Tofeanën leyt, is tamelijek effen,
ende brenght loete vruchten voort. Hier wat Wxéu
fen koftelijeke ende treffelijcke wij nen, die van
de Romeynen altijdt feer begheert zijn, ende
worden wijnen van Corlïca gheheten. Hier is
gröote overvloedt van honich, hars,olie ende
vijgen: Servius feyt dat de honich van Corfiea
bitter is, 'twelck de menighte van Ipen-boo»
men, daer de bijen den honigh uyt-feyghen,
veroorlaken. Ovidius heeft deshalven oock va-

ftelijck gelooft, dat de honigh defes lants feny- fe •

nigh is.
Defteën Catochites wordt alleen in dit landt

ghevonden, die Democritus Abderites in den
ftrijt tegen de Magos gebruyekt heeft. Rhem
nius Ipreeckt allo van Corfiea:

T m
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Dit länt Catochitesßeen„foo menfeght^oortbrenght
alleen,

Steen die aen het lichaem kleeft„ als de lijm, die niet
begheeft.

Diergelijcke dingen worden van Plinio in't 3^
boeck,c.ro. endeSolino cap.9. van dele fteen
gefchreven, dochPlinius twijffelt of liet waer

Mjmn. is. Hier wort oock aluyn gevonden ,• ende in 51
Graeflchap Nebio^ ontrent de riviere Bivinco,
zijn yfer-mynen; niet wijt van de haven S.Flo-
rentiijZijn lout-mynen^die men gemeenlijcken

> dellaRojanoemt. Na-byNiolo zijn diepe val-
leyen,die fteedts met Ineeu bedeckt zijn,onder
de welcke men feyt,dat kriftal met groote me-
nighte bedeckt leght. ïn dit eylandt,als Plinius
eh Diodorus getuygen, waffen oock veel boue-
ken-boomen, en de venijnighe boomen Taxi.

Ghdkrte. Dit eylant brenght oock verfcheyden ghe-
dierten voort, infönderheyt moedige paerden
ende jacht-honden van uytnemende groote.
Alhier is oock, na ?t getuygeniffe Plinii, 71 ghe~
dierte 7t welck eertijdts Mufmo, ende hedent
daeghs Mufilo ghenoemt wordt,een foorte van
een Ram. Dit beeft en wort nergens in gantfch
Europa gevonden, als in dit eylant,ende in Sar¬
dinien : Met fijn huydt ende hayr gelijckt het
een hert,heeft hoornen als een ram,niet langh-
werpigh, maer ontrent de ooren krom ende
omgebogen,die hardt zijn,fbo dat,ofhet al 50
voeten hoogh van de fteen-klippen afftortede,
het fich niet quetft, als't op het hooft valt-y het
is fo groot als een tamelijck hert, ende eet alle
kruyden, heeft eenen Ihellen loop, ende wel-
finakendt vleefch. Hier zijn veel fchapen ende
offen.

Oude in- Dit landt is eerftmaels van de Phocenfon
wonderen. kewoont ^ daernae van de Liguriers, ende vol-

ghens van de Romeynen, die twee Colonien
aldaer gheplant hebben, te weten,Mariana en-
de Aleria, welcke hier noch zijn. De refte was
bewoont van Barbarifche woefte menfchen;
daerom, als de Romeynen dit landt bemach-
tighden, voerden fy een groot getal inwoon-
deren tot flaven naer Romen, maer hadden
weynigh voordeels daer af, om dat het foo

; i c a,
boofè ende beeftachtighe metlichen waren.
Nae de Romeynen, hebben de Saracenende
heerfchappije over dit eylandt ghekregen, tot
datfe verdreven wierden van de Genevoylèn;
van delen hebben ?t de Pifanen ontweldight:
doch ten laetften is het wederom onder het
gebiedt van Genua ghekomen.

Het wordt hedenflaeghs in tween ghe- Deelkgh,
deelt. De ftreeck naer het ooften, noemen
de inwoonderen Banda di Dentro , dat is , de
binnen-zyde ; ende de andere Banda di Fw^
ri, dat is, de buyten-zyde. Het deel naeft Ita¬
lien, wordt Dees-fijdts-berghs ghenoemt;
en dat naer Sardinien, Gheen-fijdts-berghs.
Plinius getuyght, datter drie-en-dertigh fteden Steden,
in Corfica waren, 'twelckMartianusCapella
oock uyt hemfoydt; doch is te vermoeden, uyt
Strabonis Ichrijven , dat het kafteelen , en
geen fteden geweeft zijn. Nu ter tij t is daer de
ftadtBaftia, alwaer de Gouverneur fijn guar-
nilben heeft, Daer is oock de ftad ende 'tGraef-
Ichap Nebbio, welcke Ptolomaeus Cerlunum
fchijntte noemen.

De rivieren zijn,Golo,Tavignano,Lagaona, Rivieren.
Celiano,Limone, ende meer andere.

Devoornaemfte berghen zijn,die men ïlli- Bergen.
Orba noemt, en de berghen die het eylandt in
tween deelen,Tenda, GuaIango,Ruffus. In de
zee tuffchen Corfica ende Sardinien, vint men
veel corals.

Dit eyland heeft twee groote ruyme havens, Umnen,
daer fich veel fchepen können onthouden, in
den inham van S> Florentio. Daer is oock de
haven van S. Bonifacio,ende vanSaragoffa,nu
ter tijd t Porto Vecchio ghenoemt.

De hedenldaeghlche inwoonders delès ey- inwoonde
landts zijn noch, ghelijck in vorigen tyden,leer mh
rouw van leven,het welcke oock uyt haer bloot
aenfien genoechfaem te Ipeurenis, anderszijn
7t arme luyden, tot Helen enrooven geneight,
onwetende ende vreemt van alle konften.

De Bildommen van Corfica, die onder den Bifdow
Aertz-biffchop van Pila hooren, zijn, Ajazzo,mn%
Aleria, Sagona, en Mariano. De Biflchop
van Nebio ofte Nebbiarftaet onder den Aertz-
biffchop van Genua.

SPA E N G I E R
JAaem,

Valen.

Grootte,

Locht,

IS P A NIA heeft dien Naem van

den Coninck Hilpanus , als Iuftinus
getuyght * andere willen dat het
komt van de voortrefFelicke ftadt
Hilpalis,nu ter tij t Sivilien geheeten*
Abraham Ortelius,een feer laborieus
man in de Geographia , meynt, dat
het defen name Spania foude hebben

van iberia, een lahtdfchap in Alien, eertij ts Pania genoemt,
naer Pan, den welcken Dionyfius, als hy 't felve landt over¬
won, aldaer tot opperfte regent geftelt hadde* ende dat het
daer naer van de nacomelingen Spania is genoemt 5 ghelijck
de Autheur, die de rivieren ende bergen van Spaengien
befchreven heeft, Softhenem daer in volghende, fulcks be-
veftight * ende alle andere Schrijvers komen daer in over
een, dat de eerfte inwoonders van Spaengien uyt iberia ofte
Pania ghekomen zijn. De Apoftel Paulus in de fènd-brief
tot den Romeynen in 't 1 ƒ cap. noemt dit landt Spania, als
oock de H.Hieronymus, ende andere. De Grieckfche Scri-
benten,Ptolomseus ende Stephanus, noemen 't ijpania. Stra-
bo, Plinius, ende andere, bewijlèn dat het in ouden tijden
iberia ende Heßeria geheeten heeft: iberia na het landt in
Alien,ofte na den Coninck lberus, ofte,als fommige willen,
na de riviere lberus * Avienus feyt, nae een ftadt Ibera: De
naem Heßeria comt van Hefperus, de broeder van Atlas *
ofte,gelijck Horatius meynt, van Hefperia, de dochter van
Helperus * ofte van de Avondfter, daer mede 't Wellen be¬
tekenende,door dien dat het 't weftelickfte is van meeft al¬
le de landen van Europa. Appianus feydt, dat het eertijts
Celtiberia was ghenoemt, 't welck nochtans veel eerder
voor een deel van Spaengien mach gerekent worden. Guil-
laume Poftel ende Benedicftus Arias Montanus, in de over-

fettinge van den Propheet Abdia , fegghen, dat by den He¬
breen Sepharad voor Spaengien genomen wordt: Nu ter
tijdt wordt het van den Spaengiarden Efpana, van de Fran-
§oilèn Elpagne,en van de Nederlanders Spaenjen genoemt.

De weil en oock de noordzyde van Spaengien worden
Van de groote wefterlchen Ocean belpoelt * de zuyd ende
ooftzijde van de Middellantfche zee: in 't noordooften wort
het van Vrancrijck afghefcheyden door de Pyreneifche
berghen,welcke van Fuentarabia,aen den Ocean ghelegen,
zich ftrecken tot in de Middellantfche zee, en maecken
daer de Caep S. Croce. De lenghte van geheel Spaengien
wordt gherekent 200 Spaenfche mijlen, de breedte, daer
het op 't alderbreetfte is, 140, ende daer 't op zijn fmalfte
is, 6o mijlen. Ioannes Valkus in zijn Chronijcke van Spaen¬
gien fchrijftjdat het by 't Pyreneifche geberchte foo fmal is,
dat, als hy daer over reyfde, zijnde op den bergh van S. Ha¬
drian , lbo verre hem zijn ghezicht niet bedroghe, hy ghe-
zien heeft beyde de Zeen ('t welck hem Ferdinandus Co-
lumbus, die in de Geographia leer ervaren was, vertoonde )
te weten den Ocean , daer fy 't naefte by waren, ende van
verre, foo wijt fy af-oogen konden, de witte baren des Mid-
dellantfchen zees. De om-loop van Spaengien wort gheftelt
op wat meer als 600 mijlen. Strabo, Ptolomasus, ende an¬
dere,vergelijeken Spaengien by een Olïèn-huyt,op der aer-
den uytgereckt, zijnde het Pyreneifche geberchte de hals,
Cartagena en Bifcayen de voorfte beenen, de achterfte de
ftrate van Gibraltar en Gallicien 5 Cabo de S. Vincent, eer¬
tijdts Promontorium Sacrum genoemt, ftreckt zich verre in
zee,en maeckt alloo den fleert.

Spaengien is geleghen onder de beft getemperde, ende
bequaemfte locht tot allen dinghen: want het door de hitte
der Sonne niet foo leer wort uytghedort ende verbrant als
Africa; ende oock niet met geftadighe winden door-waeyt,
gelijckVranckrijckj maer is tulfchen beyden van een mid-
del-matighe natuyre, heeft in de Winter, foo wel als inde
Somer, een getemperde warmte; is derhalven de locht van
Spaengien doorgaens feer gefönt , ghelijck Iuftinus ghe-
tuyght, met gheene ftinckende nevels (uyt moraflen ko¬
mende ) geinfe&eert: hiertoe comennoch de gheftadighe
zee-winden, de welcke 't gantfche landt doordringen, de
quade dampen der aerden verdryven ende verbeteren«

Spaengien.

Doch is de gheftalteniïïè defes lands in alle plaetfen, niet
even eens; want naer 't noorden,is het wat kouder ende rou«
wer, den zee altijt onderworpen, fonder binne-wateren, en
meerendeels vol bolTchen,wilderniflen, ende lteen-klippens
't welck onghefonde woomplaetfen veroorfaeckt. Maer
naer 't zuyden, alwaer het bycans een geberchte is, zich in
eenen langhen ftreeck uyt-breydende,is het eenghefont em
de ghewenfcht landt, rijck van groote rivieren, en wordt
met tijdighereghenbevochtightb derhalven oock met al-
derley vruchten foo verciert ende overgoten, dat het niet
alleen een moeder, maer oock een forghvuldighe voedfter
van menfehen ende beeilen mach genoemt worden. Nie- Vrucht
mandt kan waerdighlijck ende na behooren verhalen de baerheß.
wonderbaerlijcke vruchtbaerheyt foo van 't ghene de aerde
hier voort-brenght j als oock van 't ghene datter uyt ge¬
graven wort; ende veel min de menichte van zoo veler¬
hande ghedierten, foo in zee als op het landt. De acke¬
ren van gantfch Spaengien zijn onghelooflijck vrucht-
baer, en eenighe foo mildt, datfe voor een mudde tarwe,
dertighder felver wederom können gheven , jaefomtijdts
veertigh. Van tamme ende wilde kruyden van fonderlinghe
kracht,is het over al vol, infönderheyt in de berghachtighe
plaetfen 5 en waer het foo vruchtbaer niet en is, feyt Pom-
ponius, daer brenght het nochtans vlas endeßartum voort*
't welck een kruyt als helm is,daer men alderley korven en¬
de mandekens van maeckt. De boomvruchten zijn hier
grooter als op andere plaetfen: onder de appelen, tweeder-
ley die men voor de befte hout,als Canufia ende Regia* onder
de peeren vierderley, van reuck en fmaeck feer lieflijck, als
mufcatel-peeren, wijn-peeren,een foorte die vande inwoon¬
ders Pinta, ende eene die Sineregula genoemt worden 3 on¬
trent Sivilien wallen de befte olyven, grooter als walnoten s
orangieappelen,citroenen,limoenen,ende granaten,welckeï
fchorflen geconfijt, oock voor medecijne ghebruyekt wor=
den 3 de wijnen zijn daer in groote menichte, van een leer
aengenamen fmaeck ende lieffelij eken reuck, doch op de
eene plaetfe beter als op de andere. Spaengien was in voorn
tijden doorgaens (ghelijck het noch ten huydigen daghe is
in verfcheyde plaetfen) feer rijck van gout, zilver, kooper*
yfer, loot, ende andere metalen. Het zout wort in Spaen¬
gien niet alleen ghefoden, maer oockghegraven ende ghe-
dolven: en by Seguntia, ende elders, van put-water ghefo¬
den , waer van de koninghen een grooten tol trecken* ende*
nae 't feggen van Marinasus Siculus, zijn in Spaengien oock
geheele berghen van natuyrlijckzout. Boven die voorver-
haelde eygenfehappen ende rijekdommen, is in Spaengien
oock een groote overvloet van alderhande beeilen : De
peerden zijn daer treffelijck, en meer in Andalulia en Gre¬
nada als elders, maer de fterckfte in de Afturias, daerom
men die oock Aßurcones noemt. Leeuwen, Kamelen, ende
Elephanten zijn daer niet, 't en zy tamme,en uyt andere lan¬
den gebrachte. Tot de jacht locken een aen, foo in bergen
als valleyen ende wilderniflèn, de herten, hinden, fwijndn,
beyren, halen* ende conijnen * tot den voghel-vanck noodi-
ghen een de veelheyt van alderhande voghelen, infonder-
heyt de arenden, reyghers, havicken, kranen, ganfen, velt-
hoenders,ringhel-duyven,wilde ende tamme enden.

In het verhalen van de oude heerfchappije en gefchiede- ffee$fiyp
niffen in defe landen,zullen wy voorby gaen verfcheyde din- pij€i
gen, die ons fehynen meeftendeel verliert te zijn, en alfee-
ne in 't korte Hellen de gheloofwaei'dighfte als de daden
van de Carthaginenfers, Romeynen, en langhe daer naer
van de Gothen, Vandalen, Alanen, Swaben, en Hunnen, ge-
trocken uyt de fchriften van die ghene,die ofte lelfs daer by
gheweeft zijn, oft zulcks uyt ander geloofwaerdigh verhael
verftaen hebben. Als de Carthaginenfers ende andere Afri-
caenfche volckeren, wijtenzyd in Spaengien heerfchten*
zijn de allereerfte, in 't begin van den tweeden Punifchen
oorlogh, met groote krijghsmacht, van den Roomfchen
raedt ende gemeynte, teghens haer ghefonden Cneus ende
Publius Cornelius Scipiones, die in 't levende jaer des fel-
ven oorlooghs, beyde wierden gheflagen, als QJnlvius
Flaccus ende Appius Claudius Pulcher te Romen Burge-
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meefters wären. In 't volghende jaer is, in plaetfe van de va¬
der ende oom,ghefonden P.Cornelius Scipio Africanus Ma¬
jor , die veel heerhj eke daden verricht, ende de eerfte dat
landt tot een Provincie ghemaeckt heeft, zijnde als doen
Q^Cecilius Metelltis ende L. Veturius Philo Burgemeefters
te Romen, in'tjaer vande op-bouwinghe der ftadt 5-42.
Defe, hebbende Afdrubalem ende Magonem der Carthagi-
nenfen kryghs-overften, by de ftadt Batula ( welcke men
Baegaofte Vbeda in Andalufien meynt te zijn) in de vlucht
geflaghen, ende voorts uyt gheheel Spaengien verdreven,
ende zich felven meefter daer van ghemaeckt, heeft een
verbondt ghemaeckt met Syphax koninck der Maflylen,
welck landt men hedenfdaeghs Biledulgerid noemt. Wey-
nich tijdts daer naer,als de Spaenjaerden rebelleerden,heeft
hy de felve wederomme tot ghehoorfaemheyt ghebracht
ende infghelijcken een verbondt ghemaeckt hebbende
met Mafinifla koninck van de Mafefylen ( welck nu ter tijt,
het Coninckrijck vanTremiflèn is) als coc met de Gadi-
taeners, is hy weder na Romen ghekeert, overgevende
't gebiet van defe Provincie aen L. Lentulus, ende L. Man-
lius Acidinus. Na Scipio heeft L.Cornelius Lentulus Spaen¬
gien als een Proconfiul vercreghen s ende hebbende zijne fa¬
ken aldaer geluckigh verricht, is triumpheerende binnen
Romen ghecomen, in 't jaer vande opbouwinghe der ftadt
5 5*9. Driejaren daer nae,als Burgemeefters waren C.Corne-
lius Cethegus ende Minucius Rufus,is Spaengien eerftelijck
infekere deelen af-ghedeylt, ende twee nieuwe Overften
daer in ghefonden; als,C.Sempronius Tuditanus,in dat deel,
't welck naeft aen Italien, ende M. Helvius Blafio in 't an¬

dere deel, 't welcke het verdfte van Italien ghelegen was.
Nauwelijcks twee jaren verloopen zijnde, ontftond weder¬
omme een groote krijgh in Spaengien, alfoo dat de noot
vereyfohte, dat men derwaerts fonde tot een Overften, een

Borghemeefter felfs, met een machtigh legher: waer toe
ghedeftineert Wierde M. Porcius Cato, wekken te beurt
viel het deel op defe zyde (dat is naeft aen Italien) gheie-
ghen ; hy begon den eerften krijgh (tracks met de Em-
■porils (defe naem is hedenfdaegs noch te (peuren in Ampu-
riis) ende heeft die rebellie (oo gheftilt, dat hy daer over
een triumph verworven heeft. Dele is die Cato, de welc¬
ke , door fonderlinghe krijghslift, de muyren veler Spaen-
fche fteden op eenen dagh heeft ter neder gheworpen ende
vernielt,ghelijck Livius ende andere (chryven. Na de vidto-
rie van Cato, is Spaengien veelvoudigh gheregeert,, ende
dan hier ende daer wederom verloren, en ghewonnenj alfoo
dat dertigh triumphen daer over zijn gehouden gheweeft.
De Spaengiaerden hebben eerft onder Auguftus fchattinge
beginnen te gheven, de welcke, als hy gheheel Spaengien,
door langhe oorloghen bedwonghen hadde, ende ten laet-
ften oock de Cantabers ende Aftures (die 't langfte teghen
gheftaen hadden)onder ghebracht,heeft hy het in drie Pro¬
vinciën af-gedeylt, Batica , Lufitanica ende Tarraconenfis,
ende een yeder van defe daer na in byfondere conventus of¬
te vergaderingen; Batica in vier, als Gaditanus, Corduben-
fis, i^Afligitanm ende Hijpalenfis. Lu(itanm, ofte Portugal, in
drie, Emeritenfis, Pacenfis ende Scalabitanus, Tarraconenfis
in feven , als Carthaginenfis, Tarraconenfis, Cafar-^Augufta-
nus, Clunienfis, uAflurum, Lucenßsende Bracarenßs ; ghelijck
Plinius,Strabo,ende andere,daer van fchryven.De(e,Provin¬
ciën hebben alfoo (defaken zich fomtijtsweleenweynigh
veranderende) onder de gehoorfaemheydt der Romeynen
gheftaen, tot op het achtfte Burghemeefterfchap van de
Keyfer Honorius, ende het derde van Theodofius, zijnde
ontrent het 494 jaer naChrifti geboorte, te welcken tijde
de Wenden, Swaben, ende Alanen, van Stilico in Vranck-
rijck gheroepen zijn. Defe, als fy over Rijn waren ghe¬
comen, ende Vranckrijck geheelijcken vermeeftert had¬
den , ende daer in huys hielden als woedende ende rafende
barbarifche menfehen , fyn van der Gothen koninghen
Adolph ende Vallia (die van Keyler Honorius ghefonden
waren, om Vranckrijck te verloflen ) daer uyt verdreven ;
en voort treckende over het Pyreneifche gheberchte, heb¬
ben den Romeynen Spaengien af-ghenomen, ende langhe
jaren in haer ghewelt gehouden. Eenighe jaren daer na, als
de Gothen, die in Vranckrijck woonden, van de Francken
wierden beoorloght,keerden fy hare wapenen wederomme
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teghens de Wenden - Ende hebben de Francken alfoo de
Gothen uyt Vranckrijck; ende de Gothen wederom de
Wenden ende Alanen uyt Spaengien verjaeght; en de Swa¬
ben geheel uytgeroeyt. Ontrent die tijt, wierden de Wen¬
den ende Alanen in Africa geroepen van Bonifacius, die
daer in name des Keyfers gouverneerde , derhalven fy dan
voor den Gothen gheheel Spaengien ruymden; de welcke
( als fy het onder haer fubjeólie gebracht, en de Roomfche
guarnifoenen geheelijcken daer uyt verdreven, oock onder
hare eyghene koninghen langhentijt daer over geheerfcht
hadden) eyndelijcken door de Arabifche Saraceners, in een
gheweldighe (lach overwonnen zijn, haer koninck Roderi-
cus verllaghen, ende hebben alfoo geheel Spaengien verlo¬
ren. De overighe die haer in 't geberchte van Afturien, Bi-
fcayen ende Gallicien gheretireert ende fterek ghemaeckt
hadden, hebben allengskens wederom de verlorene landen,
fteden, ende cafteelen inghenomen ; en ten laetften, als der
Saracenen faecken in Granada eenen keer namen, ende de
Gothen wederom gheheel Spaengien in hare macht had¬
den; endede felve Saracenen van Ferdinand koninck van

Arragon, toegenaemtde Catholijcke (welcken tij tel fyne
nacomelinghen erftelijcken ghebruyekt hebben ) oock
overwonnen, ende met haren koninck Meie ( die zich ko¬
ninck van Granaden noemde ) verdreven waren uyt Spaen¬
gien; is het gantfche landt wederom aen fyne oude heeren
ghecomen. Alle defe rij eken zijn huydenfdaeghs onder het
gebiedt van koningh Philips de IV, foone van Philips de
derde,neve van Philippus Magnus, ende na neve van Keyfer
Carelde V.

Dit landt is in ouden tijden feer verfcheyde verdeelt ghe- Dselwgi.
weeft; want de Romeynen hebben 't eerftmael afghedeylt
in Citeriorem & Vlteriorem; Citeriorem noemden fy, t welcke
de ftadt Romen ende den Romeynfchen Provinciën naeft
ghelegen was, tulfchen de riviere Ebro ende de Pyrenei¬
fche berghen; Vlteriorem , 't ghene over den Ebro zich tot
aen den Ocean (treckte. Auguftus heeft het in drie, als vo¬
ren gefeyt,en daer naer is het in fes Provinciën ghedeelt, als
Tarraconenfis, Carthaginenfis, Lufitania , Galicia, Batica, en-
de Tingitana, gheleghen in Africa, over de ftrate van Gi¬
braltar. Ten tijden der Mooren, waren veel koninckrijcken
in Spaengien, welcke de nacomelinghen in vyf afghedeelt
hebben, als Caftilien, Arragon, Portugal, Granaden, ende
Navarren: doch heeft men daer na met een nieuwe dey-
linghe'tgheheele rijck in drie koninckrijcken onderfchey-
den, als Aragon, Caftilien, ende Portugael; onder het ko-
ninckrijck van Arragon, behalven Aragon felfs, worden be¬
grepen Catalonia, Valentia,Majorica ende Minorica; onder
Caftilien rekent menBifcayen, Leon, Afturia, Galliflèn,
Eftremadura, Andalufien, Granaden, Murcia, en de beyde
Caftilien,mitfgaders de Eylanden van Canarien.Onder Por¬
tugael wordt ghetelt, behalven Portugael, Algarben.

De fteden van 't geheele rijck zijn bycans ontelbaer, on- Steden.
der Weickede principaelfte, Sivilien, Madrit, Tarragona,
Lisbona, Granata, Pampelona, Valencia, Barcelona, Leon,
S. Lucar, Corduba, Nebrifla, Compoftella, Toledo, Sala-
manca, Alcala, Valladolid, Segovia, Sarragofla, Aftorges,
ende meer andere.

Hier zijn oock zeer wonderbaerlijcke meeren; want by Mieren.
de ftadt Bejara iseenmeyr niet min profytabel als wonder-
lijck, in 't welcke de fwar te ende heerlij cke viflchen Tur-
tures ghevonden worden, welck meyr oock,nae 't ghetuy-
geniflè van Marinasus Siculus, den aenftaenden regen ende
ftorm-wint voor-feyt, met een gheraes, datmen op 18 duy-
fent fchreden verre (ghelijck het ghebrul van een Ofte)
hooren kan. Op den hooghften top des berghs Ste/U> is een
meyr, als Vafeus fchrijft, in het welcke men fomtijts duc¬
ken van fchepen vindt, hoewel dit meyr wei 12 mylen, ofte
meer, van de zee geleghen is. Fly verhaelt oock, dat de
inwoonders aldaer met waerheyt beveftighen , datfoo wan¬
neer de zee ontftelt is, alsdan daer oock een groot on-
weder verheft, ende dat meyr zich ontftelt ende raeft.
Suetonius,in 't leven van Galba,vertelt,datter in een Canta-
brifch meyr een donder-ftrael ghevallen was, ende datmen
daer in ghevonden heeft 12 bylen. Plinius maeckt gewagh
van Stagno Amano, niet wijt van Valentia, nu ter tijt Albufë-
ra genoemt.De ftroomenofrivieren defes lands worden van Rivieren-

foramige
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fommighe 15-0 gctelt,en 700 brugghen,die daer over lig- eyndelijcken Guadalquivir, ofte , als fommighe fchryven,
gen,onder welcke die van Segovia ende Alcantara de voor- Guadalchebir,ghenoemt, 't welck te fegghen is,een groote
naemfte zijn;doch pafleert de eene riviere den anderen ver- riviere.
re in groote en treftëlijckheyt. Minius, nu Minho, is een riviere in Hifianid Ttraconenfi, Minho-,.

De iberus (die men hedenfdaeghs Ebro noemt) ontfpringt heeft fynen oorfpronck fes mij len boven de Aras Septianas,
in Bifcayen uyt den bergh Idubeda, met twee fonteynen, die men nu Lugo noemt, een mijle van de ftadt Caftelver-
waer van die op de rechte zyde , in 't geberghte van Burgos de, Porto marino in tween delende , en voorby de brügghe
( Monte d'Oca geheeten,) ende die op de llincker zyde by de Belfario ende de ftadt Orenfe loopende, ende by Ribada-
ftadt Fuentibre begint, neemt daer na ( van weghen de in- via met het water Avia hem vermengende, loopt noch fes
ioopende wateren ende beken ) feer toe in groote , ende mijlen verder, eüde verlieft hem in den Ocean,
loopt door het Koninckrijck Navarre, langs de Steden Ca- Daer zijn meer andere rivieren,als Lethe,Turius,Limsea, -Andere m
lahorra, Logronno ende Tudela, daernaer naer 't zuydoö- Sicores, Chalybs ende Auftra 3 die wy om kortheyts wille vt€Ysn'
ften keerende , door Aragon voorby de Coninghlijcke voorby gaen; om oock wat van de Zee3Bayen ende havens
Stadt Saragoza, ende van daer voorts naer het zuyden, te fegghen.
loopt door Catalonien, voorby de rij cke ftadt Tortofa, en- Spaengien is rontfom met de grooten Ocean, ende de
de ftort eyndelijcken ( als hy nu vier hondert ende feftich Middellantfche zee befloten ende als omringht 3 uytge-z<m
duyfent treden geloopen heeft) door twee uyt-gangen met fondert dat deel , welcke aen het Pyreneefche gheber-
fulckefnelheyt ende geweitin de Middellantfche zee, dat chte ende Gafconien paelt. Is derhalven dit landt, van
hy yo paften in zee zijn foet water behoudt. weghen de beqüaemheyt der zee, feer wel ghelegen, om

Lrero. Durius, de grootfte riviere van gantfeh Spaengien, over- koophandel te dryven, foo in de oude als nieuwe werelt,
mits de ontelbare rivieren ende beken die daer in loopen, ende fchijnt hem foo begeerigh in de zee te ftrecken om
heeft zij nen oorfpronk uyt den bergh Idubeday, alwaer hy andere oock de behulpfame handt te bieden. Deverfchey-
Sierra de Cogollo ghenoemt wort, fcheyt de Vedfones van de foorten van viftchen, die defe zeen uyt-gheven, zijn
Leon ende Afturien, ende de Portugefen van de oude Ga- ontelbaer, waer onder de principaelfte zijn, walviflehen,
lsecis, befchout hebbende Aranda, Simanca, Tordefillas, zee-alen,lampreyen,tonijns,als oock oefters ende moftèlen.
Camera , Miranda, ende meer andere fteden, loopt heel De drie principaelfte Éayen in Spaengien, alle in de Mid- BaytHi
fterek 15" mijlen beneden Lamego, by de Portugaelfche dellanfche zee (treckende, zijn Sucronenfis, Ilhcitanm ende
ftadt Porto geheeten, in den Wefterfchen Ocean; hy wort Virgitanm. De aldergrootfte, de Sucronenfis, is voor aen feer
Toris van Ptolomaeo, Turias van Strabone, ende hedenf- breet, ende hoe men dieper binnen in komt, hoe hy engher
daeghs Duerogenaemt. wort. De Illicitanus Sinm is van middelmatighe groote,wort

Tejo. Tagus, Ptolomseo ende anderen wel bekent, ontfpringt nu Puerto d'Alicante ghenoemt; de kleynfte is Virgilanus
op de hooghfte toppen van de bergen Orofieda,åaer fy Sierra Sinus, heeft defen naem , na dat Mela ghetuyght, van de
Molina genoemt worden, niet wijt van de ftadt Concia ofte ftadt Virgi, wort hedenfdaeghs Vera ofte Bere gheheeten 1
Cuen9a, loopt voordts door de Carpetaner velden na de Ptolomams noemt hem Vree ofte Virgi, doch onrecht; ende
konincklijcke ftadt Toledo, alwaer hy met een brugghe noch qualijcker wort hy Vrci by Antoninum ghenoemt 3

overleydt is, ende foo voorts voorby Talavera, Alcantara, ghelijck by Plinio Vrgi.
ende andere treffelijcke fteden, klooft Portugael van mal- Onder de zeediavens van Spaengien is de principaelfte, Havenm* -

canderen, en valt aen ghene zyde van Liflabon in den We- die de ouden Magnum plachten te heeten, tuflehen de Cae-
fterfchen Ocean, zijnde aldaer twee duyfent paften breet; pen Ortegal en Finifterre, nu ter tijt Corunna genaemt. By
van de inwoonders wordt defe droom Tajo, van de Portu- Pomponium leeftmen oock van Annibalis haven, die men
gyfen Tejo gheheeten: ende placht defe riviere Tagus aen nu Albor heet, gheleghen int Coninckrijck van Algarben.
gout-zant ofte korrelkens, alle andere in Spaengien verre Plinius verhaelt oock van de haven Amanus, welcke nu is
te boven te gaen, ghelijck ghetuyghen Solinus ende Ifido- Fuentarabie, ghelijck Villanovanus wil, ofte Bermeo nae
rus. Emanuel Enricus fchrijft, dat defe riviere noch ten huy- Moralis meyninghe. De Gaditaenfche haven ftelt Mela en¬
digen daghe gout-rijck is, als meer andere rivieren van Por- de Antoninus ontrent Gades. van de Tarraconenfche ha*
tugael. lsdaer beneffens oock foer rijck ende overvloedigh ven fchrijft Silius Italicus in zijn vijfthiende boeck. noch
van viflchen ende oefters, ende braght oock eertijdts peer- verhaelt Mela van de haven Veneris, aen den voet van de
len voort, foo Mela feyt. Pyreneefche berghen. Wat vorders belanght de havens en

Gudinna, De riviere Anas,den Grieckfchen ende Latijnfchen Seri- bayen van Spaengien,oock hare breete ende diepte, is wijt-
benten wel bekent, neemt haren oorfpronck uyt de groote loopigh befchreven in de Nieuwe Zeefpiegel van deOo*
meeren ende ftaende wateren des Laminitaenfchen landts, fterfche Wefterfche en Middellantfche Schipvaert, by ons
aen de berghen die zy nu Montes de Confuegra noemen , niet uytgegeven.
wijt van de ftadt Minaya, loopt voorby Calatrava, naer Pa- Van de berghen zijn de Pyrenäen de vöornaemfte, de Bergben*lacio del Rey ende Medelin ( alwaer men meent dat Vitel- Spaengiaerden van de Francoyfen fcheydende, van Ftolo-lius fyn legher gehadt heeft, nauytwijfèn vande oude in- maeo ende andere Fyrenea geheeten, van Stephano ende
fcriptien,die daer noch te fien zijn)neemt voort fynen cours Tibullo Pyrene, ende van Livio ende andere Saltus Pyrenaus;
voorby Merida (alwaer hy met een feer lange fteenen brug- by de Spaengiaerden ghemeynlij eken los Pyreneos genaemt; Byrånen*
ge beleyt is) ende foo voorts Ioopende voorby Badajoz, hebben hier ende daer, na de ghelegentheyt der plaetfen,ende nae 't zuyden voorby meer andere fteden, ftort hem in andere naemen.Sommige zijn van opinie,dat fy defen naernden Ocean tuflehen Caftro Marino en Ayamonte. Hy wort hebben van het vyer, dewijl fy dickwils van den donder
van de Spaengiaerden hedenfdaeghs Rio Guadiana ghe- worden geflaghen,ofte,om dat harefooflchen(aIs Diodorus
noemt, naer het Arabifche woordt Guad, 't welcke by den fchrijft in fijn fefte boeck)eertijts van de herders geheelijc-felven een riviere beduydt. ken verbrant zijn. Silius Italicus gheeft de eere van defen

Guadalqui- dviere Bastis,als Strabo ende Stephanus ghetuyghen, naem een Iongh-vrou Pyrene , de dochter van Bebryx,
vir, ontfpringt by Cazorlauyt den bergh Oroficda , nu Sierra welcke op defen bergh van Hercules ontfchäeckt fouded Alcaraz genoemt; van fynen oorfpronck af, loopt hy voort zijn , ende daer begraven, nae dat fy van de wilde dieren

na tweften voorby Corduba en andere fteden, wendt hem verfcheurt was. Defe Pyrenasi ftrecken haer van t öoften
van daer in 't zuyden na Sivilien, ende ftort met een feer tot het Weften, van de eene zee tot in den anderen,
bi eeden uyt-ganck,doch wat ondiep(bycans een mijle in de De bergh idubeda, zijnen beginfel nemende uyt de Pytë- idubeda,bieete) in de Atlantilche zee, niet wyt van Calis Malis. By neen, niet wijdt van den oorfpronck van de riviere Ebro,ouden tijden is defe riviere feer gout-rijck geweeft, ende loopt van 't noorden naer 't zuyden, dwers door de breetewas van beyde zyden met olyf-boomen beplant. Strabo van gantfeh Spaengien; en deylt de Spaengiaerden in Cifiende Paufanias noemenfo Ta?AteJfus. Livius feyt, datfe de montanos ende Tranjmontanos, dat is dees-zyd-berghfe endeinwoonders Circen noemden , welcken naem de Mooren over oft geens-zyd-berghfe, wordt by Ptolomasum endeeenen tijdt lanck behouden hebben, als fy Spaengien in- Strabonem idubeda, oock Saltus Aucenfis ghenoemt, endeïelden, ghelijck Marius Niger fchrijft; doch hebben dien ten huydighen daghe Monte d'Oca,na de oude ftadt Auca,

R welckers

♦



S P A E K G ï E N.
welckers overblijfselen noch ghetoont worden by Villa maer wat heymelijck is, ende verfweghen behoort te zijlij
Franca, 20 mijlen boven Burgos. wordt in denfecreten raet gehandelt3 welcke beftaet in

öroffeda, Orofpeda is een deel van Idubeda, als Strabo fchrijft, den koninck felfs , de Diktator van Leon, den Prefident,
Ptolomatus gheeft hem den naem Ortolpeda. Defebergh ende in het derde deel des konincklijcken raets. Wat de
heeftin 't geheel, nu ter tijt, geen eyghen bylbnderen faken ende regeringe van Indien aengaet, wort in den In-
naem, nademael dat Alvari Gome^ii Sierra Vermigia, ende difchen raet verhandelt van eenen Prefident ende twaelf .
Floriani Sierra Molina, als oock Clufii Sierra Morena, maer raets-heeren. De krijghs-faken worden in den krijghs-raet
deelendaer van zijn.Onder Orofpeda wort oock de bergh gehandelt , de welcke beftaet uyt twaelf mannen van
Calpe ghereeckent, welcken Ptolomseus ende andere de- den konincklijcken raedt,, beneffens de Didfatores van
fen naem gheven, gheleghen aèn de ftrate van Gibraltar. Leon ende Caftilien, ende eenighe andere. Behalven de-

De fteyle fteenrotze, die haer vertoont by Archidona, fe, zijnder oock in Spaengien drie Iuris Fr^fecmra , die
op den wegh tuflchen Sivilien ende Granada , is oock een men Audientias ofte C. ancellarias noemt, waer van de ee-
deel van Orofpeda 3 heeft haren naem bekomen van we- ne is in Caftilien , de andere in Granada, ende de derde
ghen het memorabel exempel der liefde, aldaer gebeurt, in Galicien 3 eenjedere der felver heeft een Prefident en-
't welck noyt vergeten fal worden 5 fy wort van de Spaen- de twaelfraets-perfonen 5 van defe , foo jemant zieh be-
giaerden lapenna de los Enamorados, Amantium Rupes.düt is de fwaert vindt in zijn recht, machmen appelleren aen den
Rotze der ghelievengenoemt: Van Paullino wort de Oro- konincklijcken raedt. Eyndelijcken is oock een Threfo-
Ipeda Bimaris geheeten, dewijle fy haer ftreckt aen de bin- rier in Caftilien, onder hem hebbende vier Rentmee-
nen ende de buyten zee. Strabo fchrijft, dat de bergh Cal- fters, haer officie is des konincs penningen te mefnageren,
pe niet feer groot is , doch boven maten fteyl ende ende rekeningh daer van te doen.
hoogh j foo dat hy van verre een Eylant fchijnt te wefen. Van Hertoghen,Marckgraven ende Graven is een groot Hertogben.
Sommighe verlieren,dat dit eene van de colomnen Hercu- getal in Spaengien , want behalven de Prince van Afturien
lis is,ende ftellen den anderen teAbyla in Barbaryen,als pa- ende andere, zijn daer drie en twintich Hartoghen, als
len van demoeyte ende arbeyt van Hercules 3 feggende Frias, Medina-Rio Secco, Alva,Alcala, Albuquerque, Sca-
dat het in voortijden maer eenen bergh was,doch van Her- Iona*Ofluna*Averas, Bejar, Gandia, Seffa, Infantafgo, Me-
cule door-ghegraven,'t welck de gelegentheyt defer plaet- dina-Casli,Medina-Sidonia,Maqueda, Najara,Feria,Segor-
fen alfoo heeft doen veranderen. Wt Alcarafïb vertoonen bia, Sonna, Villa-Hermofa, Veragua, Paftrana, Villa-Fran-
haer de Marianifche berghen, alfoo noemtfe Plinius,Ptolo- ca, en andere, yeders jaerlijcfeincomfte wort ghetaxeert
mams den Marianum, ende Antoninus Montern Mariorum 3 van veertigh tot hondert duyfent ducaten, behalven den
hedenfdaeghs Sierra Morena geheeten.Neffens den voet de- hartogh van Infantafgo , die hondert en twintich duyfent
fer berghen,op de flincker zyde,loopt de vermaerde rivie- ducaten inkomens heeft, ende Medina-Sidonia hondert
re Bastis,tot datfe in de zee valt. By Barcelona is een bergh, en dertich duyfent. De Marquifen zijn defe , Villa-Nova,
dien de inwoonders Mon-Ivi heeten, 't welck fommighe Aftorga, Aguilla-r, Denia, Mondejar, Navarez, Pliego, Sa-
uyt-leggen,dat Möns lovis foude zijn,doch andere hebben via, Vellez, Comares, Ajamonte, Altamira, Veladra, Vea-
een beter ghevoelen,die Montern ludasorum daer van ma- rina , Carpi, Camarafla, Cortez , Monte-Major , Guar-
ken , om dat de loden eertijds daer begraven wierden, dia, Monte-Claro , de las Navas, Poza , Steppa , Tanara,
als fulcks noch ten huydighen daghe betuygen de graven Villa-Franca,Drada,Caviedo,Falces,Fomefta,Molina, Ce-
en graf-fchriften aldaer. Boven op de fpitfe ftaet een to- ralva, Valelis, Valle-Zaara, Ardales, Tarifa, Alcanifa, ende
ren,waer op een wachter is,die 's daeghs met eenen linnen andere.Defer inkomen is van thien tot feftich duyfent du-
doec,ende des nachts met fackelen, der fchepen aencom- caten. De Graven worden voor het weynighfte tachtigh Graven.
fte den Ba^eloniers verkondight. gheftelt, de welcke jaerlijcks te verteeren hebben van

Rojfchen, Van boffchen , wilderniflèn ende alderhande vrucht- thien tot vijfentwintich duyfent ducaten 3 van welcke de
draghende boomen is door geheel Spaengien fulckeen principaelfte gerekent worden, Benaventio,Alva, Miranda
menichte, dat het lanck foude vallen die alle te verhalen, ende Oropefa. Het foude den lefer te langh ende verdrie«
By de ftadt die van den bergh Monte Majore haren namen tigh vallen, hier te willen verhalen 't ghetal der Vifconten
heeft, is een bofcagie, in welcke de natuyre alleen gheplant ende Baroenen, derViceroys, Gouverneurs, Stadhou-
heeft alderhande vruchtbare boomen, heel langh ende ders van Provinciën ende de Admiralen van de zee, mitff
dick, als eyeken, caftanien, noten-boomen, hafel-noten, gaders de Groot-meefters van alle de Ridderlij cke or-
kerffen, pruymen, peeren, vijghen,ende wilde wijnftocken. dens 3 want in Caftilien alleen zjin defe ordens, S. lacobs,
Niet wijdt van het ftedekenBejerano, is een genoeghlijcke Alcantara , Calatrava ende de Rhodenfer orden van
bofcagie, alwaer Lucius Mariusens Siculus een caftanien- S Iohan. In Arragon ende Catalonien is de orden Monte-
boom felfs ghemeten heeft, die nae zijn fegghen 40 voet fa. In Portugael de orden Militum lefu cbrisii, waer van
dick was. Daer benevens zijnder in Spaengien veel bof- de koninck felfs groot-meefter is,aen welcke orden annex
fchen, dis menichte van hout gheven,fb om te branden,als zijn alle de Provinciën van Africa, Afia, ende America,
huyfen ende fchepen te timmeren. item , de orden S. Iacob, ende die men d'Avis noemt, als

Gebouwen» Wat fal ick voorts fegghen van de gebouwen ? hier zijn oock der Malthefers, ofte S. lans orden.
veel treffelijcke Kercken, Abdyen, Kloofters, gafthuyfen, Onder de geflachten van Spaengien* is het huys van Pa- Geflachten.
ende andere Gods-huyfen: veel heerlijcke konincklijcke cieco wel het oudfte , nadien Hiftius in zijne Commenta-
paleyfen3 veler Princen, heeren ende ridders floten,huyfen riis, aiwaer hy van Corduba handelt, van L. Iunio Pacieco
ende fchoone ghebouwen, als oock ontelbare andere foo mentie maeckt, ende Cicero dies oock ghedenckt in 't fe-
publijcke als private timmeragien. fte boeck van fyne fendbrieven. De andere voornaemfte

Regerings. Wat belanght de regheringe defes lands: De koningh oudtfte ende adelijckfte geflachten fyn Meridona,Toledo,
van Spaengien wort niet ghekoren , maer gheboren, Cerdea,Cardona, de Lara, Velafco, Pimentel, S tunica,
doch wort hy ghehuldicht , ende moet de koninck Henriquez,Orofia,Corduba,Lima, Gulman, Mondragon:
even foo wel fweeren ende eedt doen aen het volck, als die wil, kan de refterende daer by voeghen.
het volck aen hem. Des konincx kinderen worden In- Met den gheeftelijcken ftanclt is het gelegen als volcht: &eeJ
fanten van Spaengien gheheeten 3 den oudften foon, van ouden tijden is het opperfte ghebiet ofte primaet in de
na dat hy met de Standen ende des volcks confent, by Kercke van Sivilien geweeft 3 ende van daer ghecomen op
's vaders leven tot een koningh ende fucceffeur gheko- die van Toledo , aldaer het ghebleven is tot de groote ne¬
ren is, noemtmen Prince van Spaengien 3 ende hoewel derlaghe van Spaengien. Want als Toledo in der Barbaren
de koninck de hooghfte authoriteyt ende macht heeft macht gecomen was, heeft de Bracarenfer Aertsbiffchop
over fyne onderdanen ende over alles, lo en ftatueert hy . die digniteyt bedient,nae luyt der Archiven van de Braca-
dochniet, dan met raet en advys van de twaelf mannen, renfer Kercke. Als Toledo van de Chriftenen wederom
die, als de voornaemfte van 't geheele koninckrijck, den verovert was, ende de Toletaenfche Frelaet zijne vorighe
konincklijcken raet maken 3 aldaer worden alle hooghe digniteyt wederom begeerde,ende die van Bracara, 't ghe-
ende wichtighe faken voort-ghebracht ende gheflicht: ne hy eens verkregen hadde , niet wilde verlaten, iflèr een

twee«
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tweedracht ontftaen, ghehjck men lefen magh in het eer- Barcelona,Aquilius Severus, Prudentius,Ofius van Cordu-

■ fte boeck der Decretalen, welcke faecke op den huydi- ba,Avitus Priefter,Marcianus Biflchop van Barcelona,Pau-
ghen dagh niet gheflicht is.Wat Bifchoppen ten tijden van lus Orofius,Pacianus,ende fyn foon Dexter,Audentius,Ifi-
de Romeynen ende Gothen in Spaengien fyn geweeft* dorus een uytlegger over den Apocalypfin, ïuftinianus Bifl-
leert ons Vafeus in het eerfte boeck zijner Chronijcke in fchop van Valencia,Leander Biflchop van Sivilia,Martinus
het 20 cap. Nae dien tijdt oock, dat geheel Spaengien van Monda, Fulgentius van Carthagena, Eladius Aertsbif-
wederom uyt der Barbarifchen handen is ghekomen, fyn fchop van Toledo , Ifidorus Biflchop van Sivilien, Ioannes
den Bifdommen hare oude fteden wedergegeven, ende in van Gerunda, Eutropius van Valencia, Francifcus Ximenes
fommigheoocknieuwe opgericht. Nu zijn in Spaengien Cardinael ende Aertsbiffchop van Toledo,een vader ende
feven Aertzbifchoppen, ende veertich Bifchoppen onder ftichter der Vniverfiteyt van Complutum ofte Alcala de
haer. De eerfte Aertzbiflchop is die van Toledo, die oock Henares, die de vermaerde Biblia Complutenfia in ver¬
is Cantzler van Caftilien, ende naeft den koninck,ende des fcheyde fpraken heeft laten drucken , Alphonfus Toftatus
konincx kinderen, in digniteyt ende rijekdom allen ande- Biflchop van Avila, Francifcus Toletus Cardinael, Iohan-
ren te boven gående. Onder zijn gebiedt ftaet de Biflchop nes Maldonatus, Alphonfus Salmeron, Ludovicus Molina,
van Burgos, wiens refidentie eertijdts was te Aura, waer Thomas Sanchez,Francifcus Suarez van Granada,die tref-
van hy oock Auritaum ghenoemt is, die in fommighe Con- felij cke Theologant en Philofooph, welcken fommige om
cilien ende publijcke Acften , door erreur wordt Auxitanus fyne geleertheyt by Thomas van Aquinas verghehjeken 3
geheeten 3 van waer defe fit-plaetfe van Alphonfo den VI en andere meer. De verniaerdfte in 't geeftelijcke recht*
(dieToledo den Chriftenen ghereftitueert heeft) door zijngheweeftBernardus Compoftellanus , Raymundusde
authoriteyt van Paus Vrbanns de II, anno 1097, te Bur- Penna forti, Hugo Barcinonenfis,Martinus Azpilcuetä van
gos is ghetransfereert. Onder defes Aertsbiflchops ghe* Navarre. In Keyferlijcke Rechten fyn, PausCalixtus de
hoorfaemheyt zyn oock de Biflchoppen van Cuen§a * Ci- III, Fortunius Garcia, Gomefius , Didacus Covarruvias,
guen^a, Ofma, Corduba (een feer out Bifdom, ende ver- Antonius Auguftinus gheboren te Saragofla, die een van
maert van weghen den Biflchop Ofius 3) van Iaën, Palen- de twaelf Auditeurs in R ota te Romen gheweeft is, ende
9a , ende Segovia. De tweede Aertsbiffchop is die van Si- daer naer ghemaeckt Biflchop van Allifano ende Ilerda, is
vilien, onder wiens ghehoorfaemheydt ftonden eertijdts eyndelijcken der Tarragonenfer Aertsbiffchop gheworden,
elfBiflchoppen , hedenfdaegs maer drie , als Malaga, Ca- een man in de Roomfche Antiquiteyten feer ervaren. De
diz, ende die van Canarien. De derde Aertsbifichop is Medicijns, hoewel fy niet alle gheborene Spaengiaerts zijn
van Ccmpoftella, die eertijdts zijn Biffchoplijcken ftoel gheweeft, hebben doch daer ghewoont, als Avicenna , A-
hadde te Iria Flavia,waer van hy Irienfls wierde ghenaemt, verroes, Rhafis,Alman$or, Meffahallah,Lacuna, Lud.Mer-
zijnde een zee-ftedeken in Galicien, ghemeynlijcken Pa- catus. De Hiftori-fchrijvers zijnTrogus Pompejus, Iufti-
dron gheheeten 3 van daer is dit Bifdom te Compoftella nus,Ioh.Mariana,Ioh.Vafteus,ende andere meer. De Philo-
ghecomen, daer van hy Compoftellanus ofte van S. Iacob fophen L.Annseus Seneca, ende fyne foonen Seneca Nova-
heet. Onder zijn jurifdidtie fyn de Biflchoppen van Coria, tus, ende Mela3 L. Iunius, Moderatus, Columella, C. Iulius
Plazenta, Aftorga, Camora, Salamanca, Orenfe , Tuy, Hyginus, Sotion, Ioannes Vives Valentinus, Fonfeca. De
een ftedeken in Galicien aen de riviere Minio gheleghen, Mathematici 3 Pomponius Mela, Abrahamus Cacutius, Al-
Badajoz, ende Mondonnedo , wiens ftoel eertijdts was Ri- phonfus koninck van Caftilien, Henricus Infant van Por tu¬
badeus. De vierde Aertsbiffchop is die van Granada,deien gael, Henricus Marchio Villenenfis, Arnoldus Villanova¬
zijn fubjedt de Biflchoppen van Almeria,Guadix ofte Gua- nus,ende fyn difcipel Raymundus Lullius. De voornaemfte
ditanus, die in vorighe tijden oock Accitanus gheheeten Oratores, behalven Seneca, zijn, Portius Latro ende M.Fa-
wierde, want Guadix, eertijts Accitana Colonia ghenoemt bius Quintilianus. De beroemfte poeten, Sextilius Hena,
was. De vyfde Aertsbiffchop is die van Valencia, wiens L L. Annsei Seneca ende Lucanus twee broeders lonen 3
Suffraganen zijn, de Biflchoppen van Cartagena, Orihuel- M. Valerius Martialis, Rufus Feftus Avienus, Aurelius Pru-
la, Segorbia, ende van Majorica. De fefte Aertsbiffchop dentius, de Paus Damaliis, Iuvencus, Arator, Cadius Sedu-
is van Tarragona,heeft onder hem de Biflchoppen van Le- lius. die naderhant gheweeft zijn gae ick kortheyts halven
rida,Dertofa,Herlua,Barcelona, Girona, Vrgel ende Vicq. voorby.
De fevende ende laetfte is die van Saragofla 3 hem zijn De Spaengiaerden zijn in 'tghemeyn van een heete ende spaenjaer
onderworpen Pampelona, Calahorra, Huefca ende Balba- drooghe complexie, van duylter fwart couleür, welcke de den aert.
ftro, De Biflchoppen van Leon ende Oviedo ftaen onder vrouw-lieden verbeteren met een menghfel van Iootwit en-
niemandts fubjedtie.De Aertsbiffchoppen in Portugael zyn de menie, fy hebben harde ende welgeformeerde ledema-
dievanBraga, ende Lisbona3 onder welcke hooren de ten. In hare Godfdienft gaen fy alle andere natiën te boven3
Biflchoppen van Evora , Vifeu, Guarda, Coimbria, Por- in ceremonien, ende groote titulen munten fy uyt, haers
to, Lamego, Sylvis, Ceupta ende Leiria. De jaerlijckfche hertens lêcreet weten fy wel binnen te houden, ende kon-
incomften van defe allen , als oock der Abten ende cloo- ftigh te veynlen 3 fy weten hare graviteyt te houden met
fteren , zijn feer curieufelijck aengetekent van Lucio Ma- een aenghenomen ftrengicheyt,derhalven fy van alle natiën
rinaeo Siculo, Damiano å Goes, ende eenighe andere. Tot feer gehaet worden, gelijck Mariana felis van haer fchrijft.
den geeftelijeken ftandt behooren oock dè Ketter-mee- Hare vrouwen zijn niet feer vruchtbaer,baren weynigh kin-
fters ofte Inquiliteurs des gheloofs, welcke eerftmael al- deren 3 meeftendeels wachten fy haer van wijn te drincken,
leen teghens den Saracenen, Maranen ende loden waren daer in navolgende de oude Romeynfche vrouwen , en la-
in-geftelt, maer daer naer is hare macht ende authoriteyt ten haer oock weynigh zien. Als de Spaengiaerden buyten
oock uytgheftreckt teghens alle de ghene, die niet van landt fyn, doen fy malcanderen groote eere aen, ende we¬
het Roomfche ghelove zyn. ten de eene den anderen feer te verheffen. Dit is in haer

Vhlvcrfl- De Vniverfiteyten van Spaengien zijn ontrent twee en feer te prijfen, datfe groote liefhebbers der juftitie ende
te)'ten. twintich, waer van de principaelfte te Salamanca , Com- gherechticheyt fyn , doende foo wel den geringften ende

plutum, Coimbra , Valladolid , Saguntus , Huefca ende middelmatighen, als den grootften, goet recht. Door de
Ilerda. neerfticheyt ende goede toezicht der Magiftraten , wor-

Gbeleerde De Spaengiaerden zijn wel van goeden verftande, maer dender weynigh , jae bykans geene moorden aldaer be-
mannen, zijn lelden goede Latiniften,allo fy op hare Vniverfiteyten gaen: een yeder hout, foo veel moghelijck is , zijne hand

liever Spaenfch als Latijn Ipreken, niet weynigh Moraen- van doodtflach en andere quade feyten, naer dien nie-
fche woorden daer onder mengende, waerom zy oock mandt ongheftraft blijft, die teghens de heylighe ghe-
niet veel in Latijnfchryven. Niettemin worden noch, boden, ofte zijnennaeften, wie het oock mochte zijn,
ghelij ck oock in voortijden,eenighe feer gheleerde luyden yetwes onbehoorlijcx attenteert. Sy fyn daer en boven
onder haer ghevonden, die door treflijcke fchriften in alle ongheruftich, onderwinden haer groote laken , laten 't
taculteyten haer Vaderlandt beroemt ghemaeckt hebben, haer veel moeyte ende arbeydts koften (zedert de over-
oock by de wijdt-ghelegenfte Volckeren.Onder de Theo- winninghe härer bimien vyanden ende Saracenen ) om het
loganten zyn de voornaemfte .Vigilantius een Priefter te eene deel der werelt nae het andere haren koninck fubjedt

te maec-
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te maecken s waer härer twëe ofte dri£ by een komen, aen
wat plaetfe het fy, beginnen fy van 't ghemeyne beft ende
wichtighe faken te difcoureren, foeckende allerley midde¬
len ende weghen,om de macht van hare vyanden te krenc-
ken, bedenckende daer toe allerhande praótijcken ende
duyfenderley konften,ende fb fy wat dienftichs ghevonden
hebben,'t felvighe openbaren fy aen hare Overlten.In hare
legers fyn fy feer patientich, om allerley ongemack , hon¬
ger ende dor ft nyt teftaen ende te verdraghen. Inilachten
ende fchermntfelen,ghebrayeken fy meer lift ende behen-
dicheyt als manheyt ende fterckte^ende om datfe niet feer
zwaerlijvic-h fyn,ende lichte wapenen voeren,können fy de
vyanden feer haeft volghen, ende als haer de noot dringt,
lichtelijckter vluchten 5 en waer fy fyn, bekommeren haer
meeftendeels , ende fyn bezieh infaecken den krijch be¬
treffende. In eeten endedrincken fynfe feer fpaerfaem,
ende fober, haer met weynich maer wat goedts vergenoe¬
gende. In hare kleedinghe, die oock wel ghefatfoneert is,
houden zy haer oock braef.

Spaengien is feer milt ende liberaelin 't mededeelen
van allerley waren die het felve vortbrenght, als oock
die van elders daer inghevoert werden, als zijden, wol-
Ie , verfcheyde foorten van doeck, zout, zuyeker, ho-
nich, orangie-appelen, granaten, citroenen, limoenen,olij¬
ven,cappers, druyven, vijghen, rozijnen, amandelen, cafta-
nien, foethout, anijs , comijn, coriander, rijs, faffraen, olie,
was, aluyn, zeep, minie, purpurverwen, tonijns ende ghe-
zoute walviffchen, bakelaer, allerhande fruyten met zuye¬
ker geconfijt, albafter, coral, gout, zilver, yfer, ftael, tin,
coper, loot, rubia, ofte meen, daer men laken mede verft,
quickzilver , cottoen, peerlen, edel-gefteenten, ende al-
derley kruyden van Indien. Hier teghens gheniet Spaen¬
gien wederom overvloedigh door een danckbare mange-
linghe van andere Europifche, Africaenfche, Afiatifche en-
de Americaenfche Provinciën fodanige waren ende koop-
manfehappen, als de natuyre ende eyghenfehap harer lan¬
den,hun weyghert. Tot befluyt, fullen wy hier by voeghen
het voortreftèlijcke ghetuygheniffe dat een Frans-man van

G I E N.

Spaengien gheeft, waer iii alle het ghene hier voren gefeyt
is, feer kort ende bondigh vervaet is. Defe Franfoys is La-
tinus Pacatus, die een treffelijcken Panegyricum ghefchre-
ven heeft aen den Keyfer Theodofium, fynde een Spaen-
giaert, in welcken hy onder anderen fpreeckt: Nu mach
men met waerheyt fegghen , dat men fcodanigh een tot
Prince verclaert heelt, die van alle ende uyt allen be¬
hoorde ghekoren te zijn 5 want voor eerft, is Spaengien
uwe moeder , een landt onder allen anderen het gheluc-
kighfte, om 't welcke te verheerlijcken ende foofeerte
verrijeken, de opperfte Schepper aller dinghen , meer als
tot andere natiën gheneghen is gheweeft; fynde dit landt
noch de heete zuyde winden onderworpen, noch oock
de noordtfche koude, maer gheniet een middel-matighe
ghetempertheydt, ende is als een andere werelt ghele-
gen ende ingefloten tuffchen het Pyreneefche gheberch-
te, den grooten Oceaen, ende de Tyrrhenifche zee; Daer-
enboven foo veel treffelicke fteden, gheboude ende on-
gheboude contreyen, alle overvloedigh vp vruchten ofte
beeften, derijekdommen der goudt-draghende rivieren,
ende fo menigherhande metalen. De Poeten hebben wel
fommighe volckeren eenighe byfondere miraculen toe-
ghefchreven ende toe-gheeyghent; als dat Gargara feer
overvloedigh foude zijn in tarwe, Menavia in beftiael;
Campania braverende met den bergh Gaurano,Lydia met
de reviere Paótolo, daer nochtans Spaengien defen in al¬
len,daer van fy geroemt worden, verre overtrefft; want dit
landt niet alleen goede foldaten , maer oock brave Over-
ften gheeft. wat fal ick fegghen van de wel-fpreckende
Oratores , ende vermaerde Poeten} Dit landt is een moe¬
der der Richters ende Princen, ons voort-ghebracht heb¬
bende Trajanum,daer naer Hadrianum, ende nu oock uwe
Majefteyt felfs ; daerom haer Creta niet foo feer en be¬
hoeft te verheffen, om dat Iupiter by haer gheboren is,
noch oock Delos van hare twee Lichten, noch oock The-
bse van haer voedtfter-kindt Hercule: men weet wel, dat
het gheloove alleen beftaet int ghehoor, maer delen Godt
dien wy zien, heeft ons Spaengien ghegeven,

CATAËONIËN,
AT ALONIA, ofté Ca- hy oock fyn naem bekomen heeft. Ontrent de
talunna > heeft dien name van ftadt Tiviol zijn eenighe aderen, die met de edele
de Gothen ende Alanen, na de gefteenten Sardus ende Ialpis groote gelij ckeniffe

IM meyninge van Volaterranus, nebben ; ende aen den oorlpronck des riviers
lik eüc^e behoorde veel eerder Go- Llobregat wordt de fteen Hamiathites, alloo ghe-

thalaniate zijn. Beatus Rhena- naemt van weghen de eygenfehap die hy heeft
nus is van opinie, dat Cattala- van't bloet te ftillen, ghevonden. Tot Tarragona

niaalfoogenoemtis van wegende Cattis ende Ma- ende Beuda worden onderfcheydelijcke foor ten
nis, die ghelijckerhant dele contreye van Spaen- van Marmerfteen uytgegraven; ende by de ftadt
gien overweldight hebben. Andere zegghendat Saraleén is een foort van harde Alabafter, van
het komt van de Caftellanen, als oude volckeren welcke men glas-venfters maeckt, foo dat hier uyt
van Spaengien,die in defe plaetfen woondenfom- genoechfaem blijckt,wat Plinius met fijne lapidibus
mighe willen ftaende houden dat Cathalonia alfo Jpeculanbus,dat is lpiegelfteenen,die hy fëght dat in
geheeten is na Othogerio Cathalone, van den Eifpania Cheriore te vinden zijn,gemeynt heeft.Niet
welcken men veel befchreven vindt by Marinaeus verre van Populeta wordt aluyn ende koper-root
Siculus. gegraven. Oock wort in dit koninckrijck treffe-

Tabu. Dit landt wordt befloten met het Pyreneifohe lijeke hennep gewonnen,ende fonderling in de ri-
gheberchte, de Middellandtfche zee , ende de viere die voorby Tarra^onavloeyt, alwaerfyfeer
rivieren Ebro ende Cinga. fohoon groeyt; ghelijck oock in voorighe tijden

■Atrt. Van dit koninckrijckghetuyght Boterus aldus, dat vlas, vah welck men zeylen tot defcheperi
In Catalonien Waft van alles wat in de andere placht te maeck, die daer van haren naem Zar-
Spaenfche landen voort komt, uytgenomen zuyc- bafa hadden. Het is oock ghedenckwaerdigh, dat
ker,ende d' Italiaenfche ofte Spaenfche pruymen. in dit koninckrijck de meefte koopvaerdy-fche-
Dat de Cataloniers rijck zijn, is door de groote pen, ende galleyen, gebouwt worden. De bofca-
naerftigheyt ende kloeckheydt in al haer handel, gien zijn over al met wilt-vanck uyt der mate wel
lae, worden in gant&h Hilpanien gheen vlij tigher verfien.
ende arbeytlamer hantwereks-luyden gevonden | Vele wonderlijcke dinghen zijn in Catalonien. wbnderêk
noch die dekunften ende wetenfchappen, meêr Eerftelijck een hol, in liet welck een kerek ghe-
in waerde houden. Daer beneffens oordeelt hy bout is, ën daer neffens een clooftpr van Benediëti-
nochtans van haer, dat fy feer ongeftuymigh, on- ner monicken, over wekkers dack een riviere, die
geftadigh ende krijgel zijn, ende haer dickwils tot niet kleyn is, loopt. In het graeffchap Roffelion
ftraetfchenderye begheven, ende oocklichtelijck boven de toppen van dePyrenen fteeckt uyteen
teghens haer overigheyt opwerpen : Anderfints hooghe bergh, winter en fcmer met fheeu be-
heeft dit land dappere voorneme ende verftan- deckt, waer van hy oock de grijfe bergh genoemt
dighe luyden noyt ghebreck ghehadt. De Car- is $ op het hooghfte van defe bergh is een groot
thaginenfen hebben langh met defe volckeren ende uytermaten diep meer, vol groote viffchen
geoorloght en dickwils gevochten • en zijn de Truiffen geheeten 5 in welck meer, ghelijck ly feg-
meeftè veltflaghen tuffchen de Romeynen en gen,foyemant een fteen werpt,wordt het terftont
Carthaginenfen,de Gothen en Romeynen, de Sa- beroert, en ftijghen daer uyt de dampen nae bo-
racenen en Gothen, de Fran$oyfen en Saracenen ven,die in woleken verandert zijnde,corts daer op
in defe landen gefchiet. onweer met donder,blixem en hagel veroorfaken.

Zucht» De lucht is foo wel des winters als des fomers, In 't bifoom van Gerunda is een heuvel cleyn wit
in de quartieren nae 't zuyden aen de zee ghele- fant, welcken men niet fonder groot perijckel, als
gen, feer aengeüaem ende getempert: maer na het waeyt, pafferen kan i In de ftadt Cardona, dié
?£ noorden in 't geberchte is ly, van wegen dé oock aen 't hertoghdom den naeme gheeft,is een
Iheeuw ende koude , feer rouw ende hert. Het foutbergh van verfcheyde couleur, uyt welcke het
landt is meeftendeel berghachtigh, met fchoone fout gehouwen wort,en daer tegen aengroeyt en-
valleyen hier ende daer vermenght , delwegeii dé vermeerdert en is noch meer verwonderens
oock in verfcheyde plaetfen foo vruchtbaer van waerdigh, dat, dewijl alle plaetfen daer fout ghe-
veelderleykoftelijckegewaffen,voomamentlijck vonden wordt onvruchtbaer zijn , defe bergh
van wijnen, olye, appelen,ende andere vruchten, nochtans pijnbomen draeght en veel wijngaer-
dat het veelen verre te boven gaet. Ick verftvijge den. De bergh die ly Montferrat noemen, is feer
dat de riviere Sicoris, ende andere meer,onder ha- hoogh, klippigh, met uytftekende fteenen, een
re fanden, korreltjes goudt plachten te voeren, fage ghelijck, heeftin fijnoiiiganck 11000 tre-
Van yfer is daer een groote menicht, van loot den* hy ftort uyt eenighe water-aederen,brenght
kooper en tin weynigh. Onlanghs zijn daer oock voort veel medicinale kruyden, wort in het noor-
eenighe edele ghefteenten ontdeckt ende heeft- den met denLlobregaet belpoelt, en rijft alleen
men ontrent Signimont, een ader eenes koftlijc- uyt het vlacke veldt,ghelijck de Soraëte in Italien,
ken doorfoijdende fteens, Amethyftus genaemt, endede bergh Tabor in Galiläa. Op defen bergh
gevonden. Aldaer vintmen den Onyx, die eens wierdt eertijdts den afgoden dienftghedaen, nü
menfehens navel niet qualijck gelijckt, waer van ter tijdt iffer een kerek ghebout, ter eeren de mä-

Spaengien. ' C ghet
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ghet Maria. Alle elementen geven in Catalonien
liaer fonteynen. Waterfonteynen zijnder over-
vloedigh,ende munt uyt die van S.Maginus,in een
dorre berghën fteenachtighe plaets y diens water
dickwils enovervloedighlijck ghedroncken, goet
is voor quadè maghen, en helpt oock den ghenen
dië met flauwicheden geqüelt zijn. Te Barcelo-
nen , aen de Preeckheèren , ofte S. Catharijne
kerck, in het graf van Raymundus Pennaforte is
een aerdtfonteyne, die al van voor 300 jaren (o
veelftof opgheworpen heeft, datter heéle kuylén
mede ghevult zijn. Niet wijdt van de ftadt Aulo¬
tum , daer de riviere Fluvianus voorby loopt, zijn
ontrent 12 lucht-fonteynen,die dagh ende nacht,
Winter ende (bmer, een (beten windblalen, die
des winters warm, en des (bmers (o kout is,datmen
daer niet langhe by mach ftaen. ende hoewel hier
geen berghen zijn die vuyr Ipouwen , als JEtna in
Sicilien, en andere elders,- (bo zijnder nochtans
veel warme waterfonteynen en badenjwelckgeen
kleyn teycken is van verborghen vuyr.

j'cfi jhid Hooft-ftadt van Catalonien is Barcelona,'een (eer (choone (ladt, mëttreffelijcke ftëenen
huylen ende (choone hoven y aen de landtzijde
heeft (e een wijde gracht, ende voort is (y gele-
ghenaende ftrandt van de Middellantfche zee.
Daer zijn noch veel antiquiteyten te vinden. De
Spaenfche Schrijvers ghetuygen , dat Amilcar
Barcha, (one van Annibalder Carthaginenlèren
krijghs-overfte, dele ftadt eerftmael ghefondeert
heeft. De ouden noemdenfe Barcinon, Iornandes
Barcilona -y Plinius (chrij ft datlè eertijdts oock Fa-
'nentia (oude gheheeten hebben. Dele ftadt wordt
van Marinasus Siculus (eer heerlijeken gheprelènj
ly was eertijts veel kleynder, ende een weynigh
van den oever der zee ghelegen, plachte Ader
poorten te hebben, van welcke een yeder (ich
keerde na een hoeck der werelt,in gelijcke diftan-
tie van malcanderen, diemen als noch bycansin
?t midden van de ftadt (iet, draghende yeder een
hooft van een koe,tot een teken van goede vrede

G N I E N.
ende geruften en verfèkerden landtboü. Met ver¬
loop van tijdt, is (y tweemael met ftereke mueren
ende heerlijeke torens omvangen geweeft, ende
allenskens tot liilcke magnificentie geraeckt, dat¬
lè hu, met recht, voor het hooft van gantlch Ca¬
talonien ghehouden wordt. Van de Graven van
Barcelona ènde haren oorlpronck, machmen le¬
ien Rodëricum Toletanum in fijn fefte boeck der
Spaenfcher Chronijcke cap. 3. ende Lucium Ma-
rinasum in 't negenfte boeck. Naeft dele volcht-^^
Tarraco, hedenfdaeghs Tarra^ona genoemt,- in^
vortijden was delefo een vermaerde ftadt,dat het
voornaemfte deel van Spaengien, daer van den
naem ghedragen heeft.Onder de zee-fteden is Vi-
gewelde rijekfte, ghemeynlijcken Vicque ofte
Vieh gheheeten.Gironais in oude tijden Gerunda;
Tortola, Dertola,- en Lerida, Ilerda ghenoemt.
De gelegentheyt van Lerida, wordt belehreven
in het vierde boeck van Lucanüs, welck de H. Fi-
lcael H.Storm aldus heeft overghelèt.

Niet Veer Van die Rivier, in een vruchtbaer contrey
Opeenen heuvelvlacky defladt Lerida leyy

Van oudts aldaergheboust \saer <voorby metfijn ßromen
De Zeeger heeftfijn loop, niet voor de kleinft te roemen

Onder de Spaenfe vloen; wer over sasgheleyt
Een fterekefleene brugh, met een boogh sijtghefpreyty

Soo datfe teghenftaen kon d'hooghe sinter-vloeden,
Wanneer als die met laß daer teghens komen soeden.

De ftadt de welcke nu Empurias ofte Ampurias is
genoemt, was Empom $ ofteEmporium gheheeten;
Blanes, Blanday Manfreia, Athanagiay Rofie ofte Ro-
les, Rhoday Rhodopey ende oock Rhodopolis. Colibra,
IliberiSy is tot een dorp gemaeckt,was van te voren
een groote ftadt ,* de kaerte van Peutingerus noe-
met Cliberre,- doch zijnder andëre van meynin-
ghe, dat ïlliheris niet Colibra loude zijn, maer
veel eer een andere ftadt. Daer nu ter tijdt Cata-
lonia leyt, was eertijts Iulia Lybica, van Antonino
Qinniana, ende van Ptolomseo Deciana gheheeten,

V A L E N T I A.

VAWh

zén.

Atft.

ET koninckrijck van Valen-
tien heeft fijnen naem van de
hooft-ftadt Valentia, zijnde een
treffelijcke koop-ftadt, en van
(eer groote ouderdom y het is
ghelegen in 'tzuyden aen Mur-
cia, in 'tweften aen Caftilien', in

7tnoorden aen Aragon, ende in 'tooften aen de
Middellandtlche zee.

De locht is aldaer veel (beter ende ghe temper¬
der als in veel andere gheweften van Spaengien, jae
de lieflijcke wefte winden, die daer veelwaeyen,
temperen dit landt (o (eer, dat tot allen, tijden des
jaers, oock ontrent Kerfinilfe ende nieuwe jaer,
men de inwoonders boskens met bloemen in de
handen liet draghen,ghelijck op andere plaetlènin
April ende May. Dit lant is overvloedigh rijck van
alle dinghen, als van zuyeker,wijn,olye,tarwe,rijs,
ende alderley andere vruchten. By de Capo Fini-
fterre zijn yler-mijnen , ende ontrent Segorbia
fteen-kuylen, uyt de welcke men eertijts marmor

Kv bisrpnfn wordtc _ D trAPf/

ghende haren neve uyt het rijck te ftooten , doch
wierden beyde in eenen (lach overwonnen/Aodala
lalveerde (ich met de vlucht,ende keerde wederom
na Valentien y daer na hebben de voornåemfte
hoofden van de Moren, haer interponerende tuf-
Ichen den neve ende de ooms, dè lake (o wijt ghe-
bracht,datfe met malcanderen verdroeghen,al(bo,
dat Aodala hem mochte (chrijven koninck van Va¬
lentien , ende Culema wierden toegheleyt, yeder
maent, uyt de incomften van Valentien, duyfent
moradijns ('twelcke was een fekejr (pecie van geldt)
voor fijn tafel , ende noch vijfduyfent moradijns
tot fijn andere nootwendigheyt ende onderhoudt.
Welckverdrach Aodala goedt ghqkent hebbende,
heeft hy de eerfte fich koninck van Valentien
ghelchreven.

Valëntia is eertijts bewoont gheweeft van de He-
detanis, welcke nae Ptolom^i ghetuygheniflfe geen
andere zijn können als dQSedentani y oock vande
Bifcargitanis , want (bo wordenfe van Plinius ghe- Kieps
noemt, wekker hooftftadt was Bifcaigis, ghelijckM^
te fien is in de penninck van Germanicus Cx(ar, als

, J :

ghelchreven. Ontrent tiet jaer omes ^a,iicixii 1rtxvv i»
788, (gelijck Orteliusuyt PetroMelinenfiendePe-
tro Antonio Beutero verhaelt) heeft dit landt eerft
den tijtel eens koninckrijcks becomen,waer van de
hiftorie aldus luydt: Hilèn koninck van Corduba
overleden zijnde, regeerde nae hem fijn (oon Alca,
ontrent het jaer Chrifti 7885 wiens oom Aodala,
Heere van Valentien,uyt Taviar tot fich beriep fij¬
nen anderen broeder Culema, die te voren onterft
wasjdelè twee gebroeders vergadert hebbende een
groot heyr, zijn op Cordtiba toeghetroeteft po~

Spaengien.

lijVAW JLV11UV1AV&V y JLJ.VW1. ftr — ^

van den koninck Romus (ghelijck Vafeus ende an¬
dere (chrijven) naer wien (y Roma is geheeten -y lan¬
ghe daer nae is (y van de Romeynen vergroot ende
verheerlijckt,ende Valentia genoemt,welck woort
even lbo veel beduyt; doch wordt dit van Relèndio
voor een fabel gehouden,bewij(ende datfè veel eer¬
der van de Lufitaniers ende des Viriati (bldaten zy
ghefondeert ende fo ghenoemt gheweeft: (y is ge-
leghen in het binnenfte van den Sucronier inham*
aen de rechte zijde van de riviere Turia,ende is van
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C A T A L

;ghet Maria. Aile elementen geven in Catalonien
haer fonteynen. Waterfonteynen zijnder over-
vloedigh,ende munt uyt die van S.Maginus,in een
dorre bergh én fteenachtighe plaets diens water
dickwils en overvloedighlijck ghedroncken, goet
is voor quadè maghen, en helpt oock den ghenen
dié met flauwicheden geqüelt zijn. Te Barcelo-
nen , aen de Preeckheéren , ofte S. Catharijne
kerck, in het graf van Raymundus Pennaforte is
een aerdtfonteyne, die al van voor 300 jaren fo
veel ftof opgheworpen heeft, daïfcer heéle kuylén
mede ghevult zijn. Niet wijdt van de ftadt Aulo-
tum, daer de riviere Fluvianus voorby loopt, zijn
ontrent 12 lucht-fonteynen,die dagh ende nacht,
"winter ende lomer, een loeten wind blalèn, die
des winters warm, en des lomers lo kout is,datmen
daer niet langheby machftaen. ende hoewel hier
geen berghen zijn die vuyr Ipouwen , als iEtna in
Sicilien, en andere elders,- lbo zijnder nochtans
veel warme waterfonteynen en badenjwelckgeen
kleyn teycken is van verborghen vuyr.

i'-cft fud Hooft-ftadt van Catalonien is Barcelona,'een leer Ichoono ftadt, méttreffelijcke fteenen
- " « « 1 1 •• 1 .

O N I E K
ende geruften en verlèkerden landtboü. Met ver¬
loop van tijdt, is ly tweemael met ftercke muereh
ende heerlijeke torens omvangen geweeft, endt
allenskens tot lulcke magnificentie geraeckt, dat-
fè hu, met recht, voor het hooft van gantfeh Ca¬
talonien ghehouden wordt. Van de Graven van
Barcelona énde haren oorlpronck, machmen le¬
ien Rodéricum Toletanum in lijn lèfte boeck der
Spaenfcher Chronijcke cap. 3. ende Lucium Ma-
rinaeum in 't negenfte boeck. Naeft dele volcht-^«4^
Tarraco, hedenfdaeghs Tarra^ona genoemt,- in^*
vortijden was dele lo een vermaerde ftadt,dat het
voornaemfte deel van Spaengien, daer van den
naem ghedragen heeft.Onder de zee-fteden is Vi-
qua wel de rijekfte, ghemeynlijcken Vicque ofte
Vkh gheheeten.Girona is in oude tijden Gerunda;
Tortola, Dertofa; en Lerida, Ilerda ghenoemt.
De gelegentheyt van Lerida, wordt befchreven
in het vierde boeck van Lucanüs, welck de H. Fi-
Icael H.Storm aldus heeft overghelet.

Niet h>eer Van die Rivier, in een vruchtbaer contrey
Opeenen heuvelvlacky deftadt Lerida ley,

*» t 1 . ^ ... 1_ ^ /I.........

V A L E N T I A.
A

yr

ET koninckrijck van Valen- ghende haren neve uyt het rijck te ftocten, doch
tien heeft fijnen naem van de wierden beyde in eenen flach overwonnen/Aodala
hooft-ftadt Valentia, zijnde een falveerde lich met de vlucht,ende keerde wederom
treffelijcke koop-ftadt, en van na Valentien > daer na hebben de voornåemfte
leer groote ouderdom het is hoofden van de Moren, haer interponerende tul-
ghelegenin'tzuyden aen Mur- lchen den neve ende de ooms, dèlakelb wijt ghe-
cia, in 'tweften aen Caftilien", in bracht,datfe met malcanderen verdroeghen,allbo,

7t noorden aen Aragon, ende in 'tooften aen de datAodala hem mochte fchrij ven koninck van Va-
Middellandtlche zee. lentien, ende Culema wierden toegheleyt, yeder

jrt. De locht is aldaer veel foeter ende ghetemper- maent, uyt de incomften van Valentien, duyfent
der als in veel andere gheweften van Spaengien, jae moradijns ('twelcke was een feket Ipecie van geldt)
delieflijcke wefte winden, die daer veel waeyen, voor lijn tafel , ende noch vijfduylènt moradijns
temperen dit landt lo leer, dat tot allen tijden des tot fijn andere nootwendigheyt ebde onderhoudt,
jaers, oock ontrent Kerlmilfe ende nieuwe jaer, Welckverdrach Aodalagoedt ghekent hebbende,
men de inwoonders boskens met bloemen inde heeft hy de eerfte fich koninck van Valentien
handen liet draghen,ghelijck op andere plaetlèn in ghelchreven.
April ende May. Dit lant is overvloedign rijck van Valéntia is eertijts bewoont gheweeft van de He-
alle dinghen, als vanzuycker,wijn,olye,tarwe,rijs, detanis, welcke nae Ptolomad ghetuyghenilfe geen
ende alderley andere vruchten. By de Capo Fini- andere zijn können als de Sedentani j oock vande
fterre zijn yler-mijnen , ende ontrent Segorbia Bifcargitanis , want lbo wordenfe van Plinius ghe-Kieym
fteen-kuylen, uyt de welcke men eertijts marmor noemt, welcker hooftftadt was Bifcaigis, ghelijckl^*
groef, ende nae Romen voerde^ by ^iacento wordt te fien is in de penninck van Germanicus Ciclar, als
de albafter uytghegraven; ende hier en daer den Hubertus Goltzius ghetuycht 5 doch fchijnen dele
aluyn,rubia,kalck,ende gyps: maer in dit landt,tuf- een ghedeelte der Heditanen gheweeft te zijn, na-
Ichen Valentia ende Derthola, op een plaetfe die dien dat Ptolomams onder die felve Bijcargin ftelt;
Buriel ghenoemt wordt, zijn filver-mijnen, ende de Leonicenfes, welcker hooftftadt is Leonica, wor-
opeen ander oort, die men Aioder heet,'worden den oock van Ptolemasus onder de Heditanen ge-
oock fteenen ghevonden, met ftrepen ende aderen rekent 5 oock hebben hier ghewoont de Conteftani,
van goudt doorwalfen. c van welcke Conteftania den name heeft, welcker

neming. Mauritaenfche vorften hebben lange tijdt de memorie noch overigh is in de ftadt Contayna, of-
ftadt Valentjenbefeten ende inghehadt, ende is te ghelijck het van andere ghepronuncieert wordt,
dickwils van de koninghen van Aragon beleghert Contentaina 5 aen den oorlpronck des waters, aen
ende beftreden geworden, tot dat ten laetften ko- welckersuytganck dat fchijnt ghelegen is de ftadt
ninck lames, naer een langh belegh, de felve heeft Oliva, recht teghen over de Eylanden Pitiufe, die
inghenomen, ende den overften ZaenMaure ghe- men nu Yvi9anoemt. De Lufones, welcke Appianus
dwonghen met jo duylènt Moren de ftadt te ruy- in Iberia ftelt, aen de riviere Ebro, na by de limiten
men ende te verlaten, ende naer Denia te vlieden, van de Numantiners,lchrijftStrabo,dat fich eertijts
met haer nemende al haer gout,filver,wapenen,en ftreckten tot aen den oorlpronck van de riviere
anderen huylraet. Valentia dan allo ledich gelaten Tajo. Der Lobetaner hooftftadt is Lobetum , was
zijnde, heeft koninck Iacob de felve wederom met van te voren Turia,daer naer Averazin ghenoemt,
een nieuwe Colonie beplant,beftaende uyt Catalo- ende wordt nu ter tijdt Albarrazin gheheten. De
niers ende Aragoniers, waervan de hoofden zijn TorboleU wierden van Appiano voor denaeftena-
gheweeft, Don Beretigarius Palatiol bilfchop van buyren der Saguntinen gheftelt , na welcken Tur-
Barcelona, Don Vidalo Cavelia bilfchop van Huefi bula den naem heeft,die men nu mogelijcken Tor-
ca, DonPetroFernandesd'Acagra , ende Don Si- res noemt. DeCeltiberi, ghelijcklè Plinius,Pompo-
mond'Vrrea,ridders, dele hebben degheheele nius Mela , ende andere Latijnfche Scribenten
ftadt onder de nieuwe inwoonders uytghedeylt,ye- noemê,behoren onder het koninckrij ck van Oudt-
der na fijn qualiteyt ende ftaet: ly hebben oock Caftilien,lommighe rekenenlè onder Valentien.
nieuwe ftatuten ende ordinantiën ghemaeckt; ende Onder de fteden delès Coninckrijcks,is Valentia Stede».
wierden doen ter tijdt 314 hoofden van familien in- ofte Valencia, de voornaemfte, ende een Bilfchop- Hoo^ad
ghelchreven. Ontrent het jaer onlès Salichmakers lijekerefidentie, heeft haren eerften oorlpronck
788, (gelijck Ortelius uyt Petro Melinenfi ende Pe- van den koninck Romus (ghelij ck Vafeus ende an-
tro Antonio Beutero verhaelt) heeft dit landt eerft dere Ichrij ven) naer wien ly Roma is geheeten; lan¬
den tijtel eens koninckrijcks becomen,waervan de ghe daer nae is ly van de Romeynen vergroot ende
hiftorie aldus luydt: Hilèn koninck van Corduba verheerlijckt,ende Valentia genoemt,welck woort
overleden zijnde, regeerde nae hem fijn loon Alca, even lbo veel beduyt; doch wordt dit van Relendio
ontrent het jaer Chrifti 788 ,• wiens oom Aodala, voor een fabel gehouden,bewij lende datlè veel eer-
Heere van Valentien,uyt Taviar tot fich beriep lij- der van de Lufitaniers ende des Viriati loldaten zy
nen anderen broeder Culema, die te voren onterft ghefondeert ende lo ghenoemt gheweeft: fy is ge-
wasjdelè twee gebroeders vergadert hebbende een leghen in het binnenfte van den Sucronier inham*

,-l groot heyr, zijn op Corduba toeghetraefeijpo- aen de rechte zijde van de riviere Turia,ende is van
Spaengien. D wegen
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VALE

wegen hare fèden en goede politie, geleerde man-
negende alderley konftrijcke handt-wercxluyden,
vele adelijcke perfbnen,welcke alle in goeden vrede
ende eendracht leven , fèer vermaert ,• ende ex¬
celleert oock in koop-handel. Hier en mach ick
niet verfwijghen, dat Lucius Marinanis Siculus van
den Valentianerenverhaelt,- als datfè voor een ma¬
nierehebben,alle jaer op S.Mathiis dagh,naer dat-
jfè hare gebeden uytgeftort hebben, na het galgen-
velt , ofte plaetfè daer de doode lichamen der ver¬
wegnen liggen,gaen^het zy dan dat die opgehan¬
gen zijn,ofte ojjtfdër aerden liggen) ennemen defèl-
veop, vergaderen de verftroyde beenderen , ende
na dat fy die alle op een bare geleyt,ende nae de ge-
meyne begraef-ftede der burgeren met eerbiedin-
ghe ghebracht,en offerhanden ende gebeden over
defelve ghedaen hebben , begraven fyfè. Petrus
Medinenfis verhaglt, dat in defè ftadt boven de
thien duyfènt putt&met fonteynwater zijn.Aen de
flinckezijde der riviere Turia,niet wijt van Valen-
tien (Strabo ende Plinius ftellen dat "het ongeveer-
lijck iooo treden foude zijn van de zee) heeft eer¬
tij ts ghelegen Saguntum Heditanorum-, menmeynt dat
het Morvedere is,alfb genoemt a muris Deteribus'3Aip-
pianus fchrijft, dat het een Colonie foude zijn van
Zacynthus ; fbmmige giffen dat Saguntim de fone
van Hercules de fèlve gefondeert heeftjdaer zijnder
oock van opinie , dat defè naem van de Sagis Ibericis
zyghecomen. de fituatie daer van wort van Silio
Italicobefchreveninfijn i boeck. Livius in fijn 30
boeck,fchrijft dat demuyrenvanSaguntus met ce¬
ment en flijck, opeen feer oude wijle gebouwt wa¬
ren. VytPlinio kan men fien, dat de Saguntiners
eertij ts Dianam ghe-eert hebben, die aldaer foude
ghebracht zijn van de Zacynthiers hare voor-ou-
ders,ontrent 200 jaer voor de deftruótie van Tro-
yen ; Pomponius Mela fèydt, Saguntum feer ver¬
maert te zijn van weghen hare ghetrouwigheydt
ende uytgheftane ellenden: Van de inneminglïe,
ende verwoeftinge defèr heerlijcker ftadt (de welc¬
he haer van wegen de wonderbaerlijcke ftandtva-
ftigheyt ende fonderlinge getrouwigheyt teghens
den Romeynen, is overghecomen in 't jaer van de
bouwinge der ftadt Rorrien 535:, zijnde doenmaels
Burghemeefters-van Romen M. Livius Salinator
ende L. ^Emilius Paulus;) befiet Livius in zijn 21
boeck, Auguftinus van de ftadt Gods in 't 3 boecx
2 cap. Valerius Maximus in't 6 boecx 6 capit.
ïchrijftdaervan,byna aldus: Voor de deerlijcke
nederlage van beyde de Scipiones, en van twee le-
ghersder Romeynen, hebben de Saguntiners,van
Annibal fterck beleghert zijnde, en de macht van
de Carthaginenfèrs niet langer connende teghen-
flaen, yeder een fijne waerdtfte goederen op de
marckt ghebracht,den brant daer in ghefteken,en
fich fèlven oock in dat ghemene doden-vyer ghe-
worpen, om niet te wijeken van het verbondt met
den Romeynen ghemaeckt. Segorbia is oock niet
van de gheringhfte fteden vanValentia, van de ou¬
den Segobriga genoemt, naer de meyninge van Va-
feus, Clufius, Tarapha,Emanuel Enricus,ende an-

N T I A.
dere meer; gelijck oock op de penninghen van Au-
guftus Segobriga ftaet. De ftadt Denia is eertijdts
Dianium ghenoemt gheweeft, dat Livius ïncibilisy
Frontinus Indibills heeten, (waer hy verhaelt, dat
Scipio den veldt-overften der Carthaginenfèren
Anno in de vlucht foude gheflaghen hebben) wort
van Floriano voor Chelva gehouden, doch twijfel-
achtigh.Alicante ofte Elche was eertijdts Iliu ghe¬
noemt , en Oliete,Orcelis; Gomecius ende Clufius
fèggen dat het zy Horivela ende Oriola;Nebriffen-
fismaeckter Zamora van. Bigerra wordt hedens-
daeghs Bejar genoemt; Clufius wil dat het zy Vil-
lena. Setabis, ofte ghelijckmen in de oude fteenen
leeft,Scetabis wort nu Xativa ghenoemt,als Florianus
ghetuyght.

Dit rijck heeft veel rivieren, ende onder de fèlve Rbiaenl
infonderheyt Turiam,die de inwoonders noch met
haren ouden Arabifchen naem Guetalabiar noe¬

men,het welcke foo veel te fegghen is, als een reyn
ende fuyver water : defè riviere, daerlè voorby
loopt, brenght groote neeringhe ende allerley be-
quaemhedenmet fich.Daer is oock noch de riviere
Sucro, nu ter tijdt^ucar ghenoemt,defè ontfpringt
in't Orofpedaner geberchte. Het koninckrijck van Ber&
Valentia heeft oock twee bergen, met namen Ma-
riola ènde Penna golofa,'twelck foo veel te fègghen
is als Slicker-bergh, op de welcke men daghelijcks
fiet een groote menichte Do&oren ende Stu¬
denten in de medicijne , ende Cruydeniers van
alle geweften van Spaengien,om dat daer fb koftele
ende rare kruyden ghevonden worden in grooter
abondantie. Men vindt oock noch ten huydighen
dage in de ftad Valentien veel oude marmor-ftee-
nen, waer op datRomeynfèhe inferiptien ftaen ge¬
houwen. Inde ftadtvan S'aguntus, nuMorvedre ghe¬
noemt , zijn behalven het Theatrum ende Scenay
noch veel meer andere antiquiteyten te fien, als de
begraefniffen van de Sergien, van Lucius ende Ser¬
gius Galba,enmeer andere van'tfèlve geflacht, van
welcker fteenen het cloofters van de broeders der
H.Drievuldicheyt gebouwt is. Te Valentia is oock AcakmZ,
een fèer vermaerde Vniverfiteyt ; behalvens de
welcke noch in het fèlvighe rijck de Vniverfiteyt
van Gandia is, dienueerft van den Hertoghvan
Gandia is opghericht, ten dienfte van de Iefuyten,
tot welcker Societeyt hy fich begheven heeft.

In goede regieringhe ende politie, overtreft Va- Rogemgh
lentia wel alle andere fteden van geheel Späengien.
De inwoonders ontrent defè ftadt, fijn meeft alle
uyt de Moren gefproten,behouden derhalven haer
oude fprake,ende leven oock noch nae de oude ze¬
den. De fijnfte ende befte zijden ende fluwee-
len worden alhier gemaeckt;"ende gelijck Olivarius
Valentinus fchrijft, dat te Valentien feer grooten
koop-handel ghedreven wort, want van daer veel-
derhande waren, infonderheyt fluweelen ende zy-
den van alderley coleuren , oock veel treffelijck
laecken, rijs, en zuyeker, het welcke boven maten
wit is, rozijnen, vijghen ende veelderhande andere
confitueren, in de Eylanden van Majorca, Sicilien,
ende Sardinien ghevoert worden.

Het Coninckrijck
N A V A R R E

Vrucht-

E velden die mét geen boo-
Naem. Hl HSTNX uien beplant zijn , maer

rondtom met boffchen en

hagen befèt, worden van de
Spangiaerden Naves ghe¬
noemt. Van defè Naven
meynen fommighe dat dit

Coninckrijck Navarraheet,om dat in't fèlfde
vele ftilcke velden zijn. Noch hedendaeghs
noemen de Spangiaerden 'tlant rondom Cor-
dua, de Naves van de Keyfèr, Naves der Moo¬
ren: ontrent Vbede,Naves vanTolofè,Naves
van S. Steven du Port,Naves de Comteffe: en

by Sevogie, Naves du Marquiz, Naves de Me-
dine en Madrigal,&c.

In oude tyden woonden hier de Vafèones,
Berones by de rivier Berus: de Suefïitanen,Ber-
giflanen ende Cariften. De oude fchryvers ma¬
ken mentie van Bompelon, welck Strabo uoptTnAm
noemt,alfoo naPompejus genoemt, als eenige
fèggen; ende van Cafcantum , waer van verma¬
nen de penningen by den Keyfèr Tiberius ge-
flagen; ende van luliobriga een oude ftadt van
Cantabrien aen de rivier Iberus; ende vanCala-
gurris, 't vaderlandt van Quintilianus, op de fel¬
ve rivier gelegen.

Dit Coninckrijck is gefönt ende vruchtbaer,
baerheydt. encje jloewej kleyn, heeft nochtans wel 56 be-

muerde fteden.
R. Ehro. De riviere Iberus, van de inwoonders Ebro

genoemt,ontfpringt in Cantabrien, ende loopt
door't Coninckrijck Navarra , ende aen den
voet van't Pyreneefch gheberghte met vele ri-
vierkens vermeerdert , deelt heel Spangien;
doch na 't zuyden, daer hy in de Middellandt-
fche Zee valt, loopt hy wat verder van de ber¬
gen. Dit Coninckrijck is eertijdts wat grooter
gheweeft,want het begreep Bifcayen,Logron-
nen,ende Calahorram. Nu is't befloten met de
Pyreneefèhe bergen, ende de rivier Iberus, be¬
halven dat Tudela met fommighe ftedekens
over den Iberus leght.

Het Coninckrijck Navarra is in fes deelen
gefèheyden, waer van de hoofden zijn, Pom-
pelon%^tella, Tudela, Olifè, Sanguezza,ende
S. Guan di Pie di Porto: Behalven defè zijn-
der Alfiara,Taffaglia, en Viana.

Pompelona leght aen de riviere Arga, niet
verre van de Pyreneen,in een vruchtbare lant-
douwe.Hetis een rijeke ende groote ftadtsmet
eenftereken muer befloten, ende tweekaftee-
len verfterekt, waer van d'een binnen, d'ander

PU dl.Potbuyten de ftadc leght. s. Guan di Pie di Porto,
to. is op eenen hooghen bergh, wiens opgangh

twaelf duyfènt paflèn groot is, vol fonteynen,
ende heel vruchtbaer. Hier wordt veel yfer ge-

Spangien.

Grootte.

Dteling.

Rompelomt

graven. Op het top van de bergh is een vïack
luftigh veldt,ende altijdt groen. De provincie Rt°^'
Riofcia hoort onder dit Coninckrijck , aen de
eenezijdevan den berghIdubeda gelegen,en-
de is van gefonde lucht, vruchtbaer van wijn,
kooren, ende honigh. De rivier Ofcia ont¬
fpringt ontrent S.Domingo de la Calzada,ende
valt in den Iberus by Haro.Hier zijn oock Ma- Andere
gera,Navarette, S. Domingo,Guardia,Baftida.^w*

Navarra is aen den Coninck van Spangien Hoe onder
gekomen, foo Mariana fchrijft, op defe manie- Spangien
re. In't jaer 1479, na de doot van loannes 1
ninck van Arragon, is het Coninckrijck ghe-
deylt, ende Arragonien Ferdinando gegeven,
gelijck het billijckwas, ende van loannes by
teftament bevolê.DePrinceffe Eleonora heeft,
feven jaren naer haer mans doodt, het Co¬
ninckrijck Vafèonien van haers moeders we¬
gen gekregen, welck fy qualijck een maent be-
fèten heeft. Sy hadde 4 fbnen,Gafton den oud-
ften, loannes, Petrus,ende Iacobus: vijfdoch¬
ters, Maria, Ioanna, Margareta, Catharina,E-
leonora. Gafton is geftorven, achterlatende
Francifcus Phoebus, ende Catharina. loannes
was Prince van Narbonen,welcke ftadt fijn va¬
der gekocht hadde; fijn kinderen waren Ga¬
fton ende Germana: Gafton is by Ravenna ge¬
bleven, Germana is met Coninck Ferdinandus,
den Catholijcken genoemt, naer de doodt van
Elifabeth getrout: Petrus is Cardinael gemaeèt
van Paus Sixtus. Iacobus heeft geen gemalinné
gehadt. Maria is ten houwelijck gegeven aen
Wilhelmus Marquiz van Montferrat, ende Io¬
anna aen loannes Grave van Armeniac: Mar¬
gareta,met Francifcus Hertogh van Britannien
getrout,heeft een dochter by hem gehadt,An¬
na genoemt,die dit Hertoghdom aen de kroon
van Vranckrijck ghebrocht heeft. Catharina
heeft Gafton de Foix Graef van Candalen ge¬
trout , énde twee fönen met een dochter by
hem ghehadt,die Ladiflaus Coninck van Hun*
garen ten houwelijck genomen heeft.

Na de doot van Eleonora is Francifcus Phoe¬
bus,elfjaren oüdt zijnde,aen't [rijck gekomen,
onder de vooghdije van fijn moeder Magdale¬
na,ende fijn oom den Cardinael Petrus: hier na
is hy, in't jaer i4S2,ongetrout overleden,doch
te voren Coninck gehuldt. Naer hem heeft fijn
fufter Catharina het Coninckrijck ge~erft,die
met loannes Albretanus ghetrout, 't fèlve aen
Vranckrijck gebracht heeft. loarines Prince
van Narbonen klaeghde dat hem onghelijck
gefèhiede, om dat Francifcus ende Catharina
fijns broeders kinderen voor hem in't rijck fuc-
cedeerden, alfoo hy na fijn meyninge naerder
erfgenaem fiins moeders wa$, als fijne neven,
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HET CONINCRYCK N A V A R R A.
mits dat Gallon voor fijn moeder gheftorven den Coninck van Vranckrijck niet houden,oft
was: maer Ferdinandus heeft tegen den Prin- de vyanden der kercke niet helpen foude, en-
ce van Narbonen vonnis geveldt. Daerna heeft de lynen loon in bewaernilfe na Spangien lèn-
hy quaet vermoeden gehadt van de Coninck, den. Dele begeerten hielden de Coninck en
als ofhy den Coninck van Vranckrijck meer lijn gemaelinne onbillijck, zijnfe daerom niet
toegedaen, heymelijck tegen hem oprockte. naergekomen. Dit is de oorlaeck geweeft van
Daerom, behalven den eedt, dien de Gouver- de oorlogh,waer van de uytkomfte was, 't ver-
neurs door 't heele landt aen den Catholijcken drijfvan de Coninghen uyt gantlch Navarra,
Coninck ghedaen hadden, heeft hy de fteden foo dat Ferdinandus 't felve befeten heeft als
Sanguelfam en Vianam als pandt van getrou- leqoefter ofte middelaar , doch met den tytei
wigheydt ghenomen, welcke hy nochtans in't van Coninck. Dit feyt is verbloemt als ofte lo-
jaer i joo wedergegeven heeft, houdendein annes de belloten conditiën niet gelbnden had-
bewaernilfe,by de Coninginne, den eenigë erf- de. De Coningen van Navarra ende Vranck-
genaem van't rijck Navarra, Magdalena. Maer rijck hebben lomtijdts het felve met de wape-
defe pandt is van minder weerden geweeft, nae nen geproeft weder te bemachtigen, maer te
dat de Coninck van Navarra eenen foon met vergeefs. Ten laetften,in't jaer 151 y,heeft Fer-
name Henricus geboren is. Magdalena is hier dinandus Navarram aen Caftilien gheknoopt.
na in Spangien geftorven. Hier uyt blijckt,leyt Mariana, dat Ferdinandus

De Coninck van Navarra hadde den Grave voornemen was, dit landt noyt te verlaten, als
van Lorinen, een oproerigh menlch, uyt alle fijn eygen zijnde, gelijck de andere Prinfdom-
fyne lieden ende goederen gelet; Ferdinan- men: foo liet hy hem verluyden; die dewa-
dus trachte des felfs loon Ludovicus Beaumont penen tot lynen wille heeft,gebreken geen re¬
in de vaderlijcke erffeniffe te Hellen. Hierom denen om te behouden dat hy met de wapenem
zijnder eenige vyandelijcke aenllagen geweeft, verkregen heeft. Machmen nochtans de waer-
maer heymelijck, ende in't particulier. Daerna heyt bekennen, feydt hy, de laecke van Ferdi-
als de oorlogh in Italien opftondt tulfchen den nandus fteunde niet op onbillijcke fundamen-
Paus ende Keyler , endeden Coninck van ten. Ten eerllen waren de Coningen door het
Vranckrijck met fijn bondgenooten, in welcke Paulèlijcke decreet van hare landen berooft:
de Coninck van Navarra den Coninck Vranc- ten anderen hadde Clara de ghemaelinne van
rijck behulpigh was,heeft de Paus den Coning Henrick de iv Coninck van Caftilien , met
van Navarra met fijn ghemalinne in den ban haer eyghen wille alle het recht dat ly aen't
gedaen, om datfe de vyanden van de H. Kerc- rijck Navarra hadde, overgegeven aen de Co¬
ke toegedaen waren, en de Patres in't Concilie ningen van Caftilien, in die tij t als ly van haren
van Pila vergadert voorftonden, die mede lyne wreeden vader gefielt, ende als gebannen is in
vyanden waren ,• ende alle hare landen de Prin- de handen van haers lufters loon Gallon de
een,diefe konden bekomen, tot prijs gegeven. Foix, die door haer doodt het Coninckrijck
Ferdinandus, ley t Mariana, wierdt bedacht, als Valconien focht te befitten, daer ly meerder
ofte door fijn aenhonden lbo harden len ten- rechttoe hadde,om datlè ouder was. Ten der¬
de gheftreken ware, te meer, dat Ferdinandus den, om 't recht van fijn gemaelin Germana,
een Gefant afgeveerdight heeft, om den Co- dat haer toequam naer de doot van haer broe*
ninck vanNavarre te vermanen, dathy't met der.

Het Koninckrijck

ARAGON.

Ragon heeft fijnen naem, de ftadt Valentiam onder fijn ghewelt ghe-
nae 't ghetuyghenilfe van bracht.
Laurentius Valla, van de Paus Nicolaus in,heeft fijnen loon Petrus het
Antrigonibus , volckeren in Koninckrijck van Napels ghelchoncken, de
Spaenjen; ofte van de oude welcke in een lcheeps-ftrijt,die hy met deFran-
ftad Tarracone,na de mey- coyfén hadde, van een quetluere gheftorven is.
ninghe van Antonius Ne- Delen fijn veel andere in de lucceffie gevolght,

brilïenfis ende Vafaeus. Sommighe willen de- tot dat ten lellen die drie Koninckrijeken,Va¬
len naem deriveren van de Ara Herculis en Ago- lencia, Aragon, en Catalonia, vereenight ende
nalibus Ludis : Indien het foo ware , loudemen onder een Köninck ghebracht fijn. Doch foo
fich met recht verwonderen,dat de Ouden lbo yemandt begheerde particulierder te weten
gantfeh niet gheweten ofte ghelchreven heb- het begin ende oorlpronck delès Rijcks, ende
benvanAragonien. Andere wederom van de de ghelchiedenilfen der Koningen van Ara-
riviere Aragon , de welcke in het landt ont- gon, Valentien,ende Catalonien, alsoockhoe
lpringht, ende in den Ebro vliedt. dele Rijeken t'lamen vereenight fijn , die lelè

Fale». j)jt Koninckrijck paelt in't wellen met Na- Rodericum San&ium, in fijn eerfte deel, 't 13
varra, in't ooften aen Catalonia, in't zuyden cap.fijnerSpaenlcherChronijcke,alsoockLu-
met Caftilien, ennoordtwaerts ligghendePy- ciumMarinamm Siculum, infijn 18 boeck van
reneelche berghen. de Koninghen van Spaenjen, ende andere.

Landouwe. Het is meeftendeel een rouwende droogh De voornaemfte Hooft-ftadt deles Rijcks, Hooft-
landt, inlonderheydt ontrent het Pyreneelche wordt van Plinius en andere Cafar-Augufla ghe-
gheberghte, alloo oock, dat,op eenighe dagh- noemt, van Ptolomasus Cajarea-Angußay gelijck
reylbns ver, gheen wooninghen ghevonden lïilcks oock te fien is uyt de oude medalien;
worden; doch fijnder wel lommighe valleyen, hedenldaeghs wordtlb Sarago^a gheheeten, en
de welcke van de wateren leer bevochtight heeft een vermaerde Vniverfiteyt. Men wil
worden,en derhalven gantsvruchtbaer fijn aen lègghen, dat Iuba Köninck van Mauritanen
kooren ende andere fruyten. die eerftmaels loude ghefondeert hebben, ende

Koninghen. £)e eerfte Köninck defes landts, nae 't ghe- van hem Saldyba, ('t welck lbo veel te lègghen
tuyghenilfe van meelt alle Scribenten, is ghe- ware als ïubs Domus; dat is, 't huys van Iuba)
weeftRamirez,de welcke in't jaer onles Heeren maer naederhandt met Cafaris Augufti naem
ioi<5 tot een Köninck van Aragon ghekoren ghenoemtisgheworden. Sy is gheleghen aen
wierdt; nae delen is inde regeringhe ghevolght de kant van de riviere Ebro, op een vlack velt,
fijn loon Zanche; na Zanche Petrus,die etlijc- alwaer oock een Ichoone fteenen brugghe, die
ke fteden tot de Croon heeft ghebracht: Naer leer lanck is, over den Ebro light, van welcke
de doot van Petrus en fijn broeder Alphonlus, Strabo in fijn derde boeck mentie maeckt.delè
overmids daer geen andere erfghenamen voor ftadt heeft de ghedaente eens pan-toffels, is lo
handen waren, heeftmen een derden Broeder lchoon en cierlijck ghebouwt als eenighe ftadt
Ramirum, die alsdoen in een Cloofter was, tot in Spaenjen;heeft 27 kereken, onder welcke de
Köninck verkoren : Dele heeft fijn eenighe voornaemfte NraSenofa del Pilar, en 14CI00-
dochter Veraque ,Raymondo den Grave van fters , vier poorten, yeder teghens een deel
Barcelona tenhouwelijck ghegheven, die fijn der wereldt fich ftreckende; is omringht met
Ichoon-vader daernae in regeringhe ghelucce- ftereke mueren, ende met veel thorens wel be-
deert is, ende alfoo Barcelona met het Ko- veil. In dele ftadt plachten de Koninghen
ninckrijck van Aragon onder een hooft ghe- van Aragon, van den Aertz-bilfchop der lel-
bracht heeft. ver, die oock de eerfte van 't Rijck is, de Croo-

Ontrent het jaer Chriftii25o,heeftIacobus nete ontfanghen. Alphonlus heeftle in't jaer
de Iwagher van Alphonlus den thienden Ko- 1118 den Mooren weder ontnomen,
ninck van Caftilien, dit Koninckrijck in de 60 De andere fteden fijn Olca, by den Latynen, Andere
jaren in fijn befit ghehadt,en nevens dien noch Ptolomseus,en Plutarchus in Sertorio,allo ghe- fteden.
de eylanden Majorca en Minorca, die met een heeten,is nu ter tijdt Huelca ghenoemt; by Iu-
woordt Baleares ghenoemt worden, als oock liusCadär werden de inwoonders der lèlver Of-

Spaenjen. E 2. cenfes
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zenfes gheheeten 3 des Ofcenfifcheti filvers ghe-
denckt Liviusin fijn 24 boeck: VellejusPater-
culus noemtFcEteofca, doch qualijck,en fchrijft
dat Sertorius aldaer is omghekomen.

Tjriajptna, Tyrialfana is gheleghen byde bergh Caci,
ende nae fommigher opinie van de Tyriers en

jaccä* Aufoniers ghefticht. lacca , ligghende in de
vaileyen, was eertijd ts de wooningh ende fit-

Caktajud. pl^etfê der Idccetanorum : Calatajud, ghelegen
op een vlackte, isuyt de Bilbilitaenfche ruinen
opghebouwt, de welcke men aldaer noch ten
huydighen daghe met andere antiquiteyten
xxieer , ontrent een halve Spaenfche mijle van
defe ftadt liet, op een heuvelken, 't welck ghe-
meynlijcken Bambola ofte Baubola wordt ghe-
heeten ; dele bergh is bykans rondtlbm om-
cinghelt van de riviere Saione, welcke fituatie
dan defer ftadt toe-eyghent Valerius Martialis
(lib.i.Epigram 61.) als lijnde daer geboren ende
cp-ghequeeckt; allo fchrijft oock Paulinus tot
Aulbnium, fegghende, dat Bilbilis was als han-
ghende aen feer fcherpe fteen-rotfen. Ptolo-
mxus noemt die Bilbis, doch niet web van Mar¬
tiale wordfe Augufia Bilbilis ghenoemt, als oock
in vele oude Medalien.

Baibaßro. Baibaflro is feer vermaert van weghen de
yfere boghen die aldaer ghemaeckt worden:
Ptolomams noemt die Burtinum ende Antoninus

Mon$m. Berlinarn. Monfonium is ghelegen recht in't mid¬
den van 't Rijck, aen den oever van de riviere
Cinga, by een berghsken, waer van defe ftadt
den naem draeght; is van weghen der by een-
komße ende vergaderinghe der Konincrijcken
van Aragon, Valentien, ende Catalonien, die
daer ghehouden wordt,fcer beroemt;word ge-
meynlijcken Mon^on gheheeten, endeleyd op

Fraga. een vruchtbaren genoeghlijcken gront. Fraga
leydt tulfchen Ilerda en C2efar-Augufta;Varre-
rius meynt dat het ly Ptolom^i Gallica Flavia en
Antonini Gallicnm ; andere ftellen Gallicum te
dier plaetfen alwaer dat nu Zuera is, in welcke
contreye men noch veel antiquiteyten enpa-

Guma. vimenten vindt. Gurrea, eertij dts Forum Gal-
lorum geheeten, leydt nae Antonini giffinge tuf-
fchen Csdar-Augufta, en de Pyrameen. Aier-
be leydt nu ter tijdt, daer Antoninus en an¬
dere meynen dat Ebellanum gheftaen heeft. De

Vrgefö ftadt Vrgella, de welcke van Aimonio Orgellum,
ende moghelijck Orgia van Ptolomams wordt
ghenoemt,leydt niet wijdt van denoorlpronck
der riviere Sicoris. Daer fijn noch meer andere
fteden gheweeft, doch doorgaens alle gheruy-

G O

neert, datter gheen overblijfielen meer van te
vinden fijn , onder de welcke Calagurris Naßica
niet de glieringhfte is gheweeft,ende is een an¬
dere als de ghene die in Navarren geftelt wort;
de inwoonders der felve werden van Caelare,in
fijn eerfte boeck van de burgerljcke oorlogen,
Calagurritani ghenoemt, ende Suetonius fchrijft,
datfe de Keyfcr Auguftus voor fijn lijf-guarde
ghebruyckt heeft, Plinius noemde Najficos.

De rivieren defcs landts fijn Ebro, Gallego, Rivieren*

Guadalope, Xalone, Alcanadre, ende nochee-
nighe andere meer.

Dit Koninckrijck van Aragon heeft een an- Regeringe;
dere manier van regeringe als andere Koninc¬
rijcken, en is in voortijden aldaer 't ghebruyck
geweeft, dat ly een Magiftraet oft Overicheyd
hadden , dienly medium Iudicem noemden, aen
den wekken ly van haer Koninghen, wanneer
haer onrecht ghefchiede,mochten appelleren,
ende moefte de Köninck voor fijne Croonin-
ghe fulcke ghewoonheydt niet alleen aenne¬
men, maer oock met eede verklaren,dat hy fo-
danighe wetten,hem voorgeleght,voor onver-
brekelijck loude houden ; tot welcken eynde
oock de voorghemelde Iudex Medius ingheftelt
Wierde, Defcheeftmenoock lußitiamMajorem
ende lußitiam Aragonum geheeten, Medius wierd
hy ghenoemt, overmidts hy als Rechter was
tuffchen den Köninck ende fijne onderdanen,
ende als middelaer tulfchen beyde. Maer over¬
midts fijne autoriteyt al te groot wierde,heeft-
men eyndelijckuyt de 4 Standen des Koninc-
rijcks 17 perlonen verkooren, de welcke delb
Magiftraet wederom onderworpen foudelijn,
die oock de macht loude hebben defen Iudicem,
wanneer het van noode waer,te reformeren.

TotSaragolfa heeftmenalle jaren een ver-
lämelinghe ghehouden, die daernaer alle twee
jaren eens by een quam, ter plaetfe die de Kö¬
ninck beraemt had/t welck zedert oock weder
verandert is. Drie oorlaecken waren daer, om
welcke alleen defe verlamelinghen aengheftelt
mochten wefcn. 1 Wanneer de Köninck het
volck eenighe fchattingh wilde opleggen, daer
nochtans de fchat-kamer wel voorfien was.

2 Wanneer het van noode was,datmen van de
lucceffie des Konincrijcs verhandelde. 3 Wan¬
neermen eenighe nieuwe wetten tot het befte
van 't Rijck wilde oprechten: want fonder des
Könincks ende des gantfche Rijcksverwilgin-
gheenmochtmengeen nieuwe wetten inftel-
len, nochte de oude affchaffen.

B I S C A I Å.
IS C AI A heeft den naem, na Agrippa,ende andere legaten ofte lieutenanten,
de opinie van Ioannes Biffchop die hy met hem voerde, na een vijf-jarighen oor¬
van Gerunda, van deBaftulis logh, gheheelijeken overwonnen,
oude inwoonders des lants Bae- Onder de fteden defes Lants is Bilbao de voor- Steden.
ticse , welck nu Granaden en naemfte,alfo geheeten naer fommiger opinie,als ofmhm*Andalufien is; want als de felve men wilde fegghen Belvao, 'twelcke beduyt,]Mb»
uyt Lybia in ditgheweft ver- Vadum, een fchoone door-wadinghe,by den Spaen-

luyft waren , ende van de Moren daer na van giaerden lïilcks feer ghemeyn zijnde, datfe een b in
daer verdreven , hebben ly haer toevlucht ghe- plaetfe voor een v pronuncieren; ly is ghefondeert
nomen tot de berghen van Galicien , fich aldaer van Diego Lopez deHazo , een vorft der Canta-
nedergheflagen en vaftghemaeckt, ende den naem bren , in het jaerChrifti 1300, ofte daer ontrent,
van 't fclve volck oock behouden; alfo dat van dier Onder anderen zijn daer dry dingen die defe ftadt
tijdt afdit landt Baftulia is gheheeten gheworden, leer verheerlijcken; de fituatie, de toevoer ende
'twelck men nu Bifcaja noemt. Bifcaja wordt van overvloet van alderhande lijf-tocht, ende de veeb
fommighen Yifcaja geheeten, 'twelck met de Gafc voudige negotie ende menighte der menfehen; Sy
coenfche pronunciatie wel over een komt. is ghelegen twee mij len van de zee, opeen fchoone

Ghekghent' Dit is een lantfchap in Spaengien aen de zee ge- effene plaetfc. Alles wat Vranckrijck, Enghelandt,hejdu legen,met bergen omringht: Hier is een getemper- ende Nederlant naer Caftilien fenden, moet hier
Am* de,ende veel milder lucht als in de geheele refte van meeft aen-landen; gelijck oock wederom van daer

Spaengien; want de koude is alhier niet feer groot, uytghevoert worden de meefte waren die Cafti-
ende het en wort oock lbo veel niet gequelt met de lien met andere landen verhandelt. Men vint hier
hitte der Sonne. Dit landt is vol boomen, daer van borghers, van welcke eene alleen uyt fijne eyghe-
de fcheeps-maften worden ghemaeckt , waer van ne middelen machtigh is,jaerlijcks te laten timme-
gantfch Spaengien getuygen kan, behalven andere ren drie ofvier fchepen.Teghen over Bilbao,op de
Provincien;want geheeleScheeps-armaden hier ge- fclveriviere, en wat naerder aen de zee,leyt het fte-
timmert ende toegheruft können worden. Van deken Portugallette,van waer een groote armder
caftanien,noten, orangie-appelen, hars, verfchey- zee, niet alleen aen de ftadt Bilbao, maer bynae in
den metalen, als yfcr,fwart loot, ende andere din- dehuyfcnvloeyt: langhs defe riviere worden de
gen meer,is hier grooten voorraet.Door ghebreck koopmanfchappen bequamelijck, en met kleyne
van wijn, wordt daer een finakelijckeappeldranck koften,uyt en inghevoert, de andere havens zijn
gheperft. Van alderhande viervoetighe gedierten, Barmea,Caftro, Laredo; alderhande delicate ver-
vilfchen, voghelen, alderley fruyten, ende 'tghene fche vifch is hier in overvloet, en de fchulpen heb-
tot 7s menfehen onderhoudt dienftigh is, is daer ben oock peerlen,doch niet van de befte,
groote overvloet. De Inwoonders fijn vriendelijck, vrolijck, ende jnmom

Oude in- De Cantabers hebben in voortijden , niet al- fraey. De Bifcaynfche maeghden hebben een ma- dm*wonderen, leen dit landt bewoont , maer oock Guipufcoam niere,gheen hayr op'thooft te laten waifen,enmet
ende Navarren befeten. Defe Cantabers lie- bloten hoofde te gaen, fo langhe ly ongetrout bly-
ten haer duncken, dat buyten den krijgh het leven ven; maer alfoo haeft ly fich in den echten ftaet be-
haer geen leven ware. Ende als nu alle volckeren geven, bedecken ly het hooft met een gout-gee-
m Spaengien van deRomeynen waren overwon- le linnen huyve,gefatfoneert als een ftormhoet, die
nen ende ondergebracht, hebben defe,met die van ly alfo omwinden, dat het fchijnt datfe een hoorn
Afturien,en denaeftgelegene,nietkönnenghefob- op'tvoorhooftdraghen. Deinghefetenendrijven
jugeert worden, tot dat eyndelijcken de Keyfer grooten handel met deFrancoyfen,Enghelfchen,
O&avianus Auguftus felfs in perfoon teghen haer, Nederlanders,ende andere natiën,en is de menich-
ende de ghene die den Romeynen noch niet ghe- te en de goetheydt van de wolle die hier comt, de
lioorlaemden, te velde is ghetrocken, ende heeftfe principale oorlaeck, dat alle merekten ende plaet^door neerllicheyt ende dapperheyt van Viplanius len vol zijn, van koopers en vercoopers.

Spaengien* ^ GVL
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S G O A. ■- I
V I P V S C Ö A was eertijdts looflijck ghetal yfer-finecfen woonen; Motrico, oft.
oockeenghedeelte van Canta- te gnelijck andere fehrijven , Monte de Trico,
brien,fommige noemen 't Lipu- na den name van de fteen-klippe die by dele ftadt
feoamenLipuifcam,dochqua- light ,• Fuentarabia , van Ptolomseo Flaviobriga
lijeken , ghelijck lulcks Stepha- gheheeten: Fanum D.Sebafliani, was eertijts Hfyuru,
nus Garybayus, een inwoonder daer naer Don Baftia, ende wort nu ter tijdt Dö¬
des felven landts,aenwijft. Van naftien ghenoemt, 'twelck Ib veel te fegghen is, als

waer het defe benaminghe mach hebben, is onbe- S. Sebaftiaen ; want het woordt Don, in de Canta-
kent, lommighe leggen dat het komt van de oude brifche Iprake, SanElus ofte heyligh beduydt. De
Stadt Opulcua. meefte plaetfen defeslänts, hebben van weghen de

Ä Naer het ooften wordt Guipulcoa belloten met verfcheydenheyt der Ipraken, vele ende verlchey-
het Pyreneilche gheberchte,ende het water Vido- de namen, naer dien fy anders vande Cantabri-
fone, 'twelcke oock Vidorlo, Alduida, Huria, ende Iche, anders van de andere Spaengiaerden, ende
Beyona wort genoemt, ende lijnen coers heeft tuf wederom op eenander wijfe van de Franfoyfen,die

' fchenVranckrijck ende Spaengien; naer het zuy- daer aengrenfen,genoemt worden;defe voornoem¬
den grenft het aen het koninckrijck Navarren; in de ftadt S.Sebaftiaen is gheleghen aen de mont van
het weiten leyt Bilcaja, ende noordtwaerdts is het de riviere, die Ptolom^us Menolca,ende Pompo-
befpoelt met de zee $ de ommeloop daer van is on- nius Mela Menalcus noemen, ende nu ter tijdt Rio
trent 3 6 mij len.' Gurumea ofte Vrameageheeten wort. In delèlan-

jdert' Dit landt heeft een leer ghetemperde locht, die den ontlpringht oock de riviere Chalybs, wekkers
noch te kout,noch te warm is,maer wel wat vocht- water leer bequaem is om het yfer te temperen, aft
achtich en ongeftadighren dewijl het meeftendeels lbo dat oock de Spaengiaerden geen werek maec-
berghachtigh ende rouw is, lbo en wordt het niet ken van andere wapenen,die met dit water niet ge-
feer bebouwt, doch de plaetfen die daer belaeyt tempert en zijn. Naer dele riviere, wil luftinus, in
worden, zijn leer vruchtbaer; wijnftocken heeft fijnxliiij boeck , dat dele volckeren Chalybes ghe-
het leer weynige,en die zijn ontrent de zee-kufte. noemt zijn. Dele ftadt heeft oock een grooten
Van yfer ende ftael is dit landt feer rijck , lbo ruymen haven , niet door menlchelijcke konft,
dat nerghens ter werelt bycans meerder overvloet, maer van de voorlichtighe natuyre felfs gemaeckt,
ofte dat beterzy , kan ghevonden worden ,• ende in welcke delchepen vooralle winden belchut leg-
wordt alhier lbo veel uytghegraven , dat ve- ghen j den inganck des felven is tuffchen twee ca-
le landen daer mede verfien worden ,• ja het Ichijnt fteelen, van welcken het eene, 'twelcke naer het
dat de natuyre alhier toegheftelt heeft deSmiffe ooften op een hooghenbergh leyt, veel hoogher is
vanVulcanus, ende het wapen-huys van Mars: als'tandere, welckweftwaerts op eenfteen-klip-
want men liet hier niet alleene een groote menigh-: pe is gheleghen.
te van ylèr ende ftael, maer oock van alderhande De inwoonders deles landts, komen in manieren inwoonde-
ghemaeckte wapenen^ alloo dat het inde archiven endelprake over een met de Bilcajers. Syzijnr^^^'
delès landts, niet onbequamelijck, een muyre ofte Icherplinnigh van verftant,politij ck, ende wel ghe-
Fortreffe der koninckrijcken van Caftilien ende maniert, waer mede fy andere volckeren lichtelijc-
Leon gheheeten wort. Navagierus Ichrijft, datter ken aenlocken, latende haer niet gaern dwinghert
jaerlijcks lbo veel ylèrs ende ftaels uytghegraven fy zijn eerluchtigh ende ftrenghe belchermers ha-
wordt, dat het ghewin daer van beloopt de lomme rer privilégiën, zijn oock ras, moedigh, ende leer
van 8oduylentducaten.DerhalvendanPliniusniet behendigh met allerhande gheweerom te gaen,
fonder reden in lijn 34 boecx 45 cap. Ichrijft, dat- ende gheneyght tot den oorlogh : Hare vrouwen
ter eenganlchen bergh van yler in dit lantgevondê zijn van ftereke complexie,hebbende een manlijck
wort. In dit landt worden gheftelt van Ptolomaius, ghemoet,fraey van ghedaente,zijn alderley arbeyt
Pomponius, Plinius ende andere, de volckeren Ore- wel ghewoon,niet opgeblafen oft hoovaerdigh; die
geYwnes^Autrigones ende de Varduli. aen de zee woonen , beneerftighen haer met de

Steden, ]Qe Hooft-ftadt is Tolola,gheleghen by:den t5la- feheeps-vaert ende het viffchen, 'twelck haer een
x00ja' men-loop der wateren Araxis ende Oria; daer zijn groot ghewin ende rijekdom inbrenght,

meer andere fteden, als Placentia,alwaer een onge-

1

LEON.

EGIO, ofte Leon, heeft ringhe van Spaenjen ('t welck de Moren
defen naem van de feven- ende Saracenen bycans gheheelijcken
de Duytfche Legioen, vermeeftert hadden) van defe ftadt haer
welcke hier eertijts (fom- begin ghenomen heeftj want (gelijckde
mighe meynen ten tijden Spaeniche hiftorien verhalen) Pelagius,
van de regeringe des key- uyt koninclijcken Gothifchen bloede

fers Nerae) lijn legher-plaets ghehadt gnefproten, ende een fone van Fafila har-
IitU heeft: paelt in 't noorden aen Afturien; togh van Cantabrien,zijnde van de over¬

in't weften aen Gallicien; in't zuyden geblevene Chriftenen(diein 'tgeberdi¬
ende ooften aenoudt Caftilien. te van Afturien ghevloden waren) tot

Siedl«, De Hooft-ftadt defes landts is de gene, eenen koninck op-gheworpen, en nau-
die met de felve naem van'tlandt, he- welijckshetrijck aen-gheveert hebben-

Lamde denfdaeghs gemeynlijcken Leon gehee- de, heeft voorts daer nae de Moren in ee-
bafißadt. ten worcit • ende van Ptolomaeus Legiofi- nen ftrijt overwonnen, en de ftadt Leon

ptima Germanica ,• welcken name, Francifcus uyt harehanden ontweldight; alwaer hy
Tarapha van Leoniglio der Gothen ko- oock terftont gheplant heeft den ftoel
ninck, en niet van het Legione wil deri- lijnes Vorftendoms;bouwende eennieu
veren. Moralis verhaelt dat defe ftadt kafteel ende fterek fort, teghens het ghe-
eertijdts oock Sublanüaghenoemt is ghe- welt ende den aenloop der Barbaren^en-
weeft, welckes naems overblijfffel als de achterlatende der Gothfchen konin-
noch ghefpeurt wordt in een plaetlè genwapen, voerde hy voortvan die tijdt
Salaaca ghenaemt, anderhalf mijle van af, een rooden klimmenden leeuw,in een
Leon gelegen. Van de kereke vanLeon, wit velt; noch ten huydigen dage de wa-
fchrijft Marinteus Siculus in zijn derde penen van de koningnen van Leon. Pela-
boeck van de gefchiedenilTèn van Spaen- gio fucqedeerde in het rijck lijnen fone
gien, in defer voeghen: Alhoewel dat de Fafila, de welcke fonder lijfserven naer
kereke, die hedenfdaeghs in de ftadt Si- te laten , aflijvigh gheworden zijnde; is
vilien gebouwt wort,allen andere in gro- hem in het rijck gevolght Alphonfus Ga¬
te ver te boven gaet; en de kereke van tholicus, fone van Petrus, hartoghvan
Toledo allen anderen wijdt overtreft in Cantabrien,lijnde uyt het ghellachte Ri~
rijekdom, cieraet, ende heldere lichtich- caredi Catholici, konings der Gothen
heyt; en dat de kereke van Compoftella ghelproten; hy nam ten houwelijck Or-
ftereker van ghebouw is,ende noch daer mifendam, eenighe fufter ende erfghe-
en boven van weghen de miraculen van naem van Fafila. In defes Alphonfi fami-
S.Iacob, endeanderedinghenmeer, be- lie bleef dit Vorftendom vanLeon, tot
roemder ende vermaerder is • nochtans op Veremundumdenxxiv koninck van
overtreft de kereke vanLeon, nae mijn Leon, naer wiens af-fterven, in t jaer
oordeel, alle de andere, van weghen het iozo, (dewijl hy geen erfghenaem nae en
konftich ghebouw: alwaer oock een ca- liet) fijn fufter Sanélia (ghetrout zijnde
pelleis,daer 3 7 koninghen,ende eenkay- met Ferdinand van Navarre, koning van
fer van Spaenjen begraven liggen: Doch Caftilien) hetkoninckrijckLeon bracht
is ditnoch het gedenckweeraighfte, dat aen het Calliliaenfche.
ontrent het jaer Chrifti 71 <5, de verove-
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A S T V R I A S.
S TVRIA paelt in't noor- ghenoemt zijn ( ghelijck Ifidorus ghe-
den aen de groote zee, tuyght) na de riviere Aflura, van welcke
in't ooften aen Bifcajen, Florus in zijn Roomfche hiftorie, als
in'tzuydenaenoudtCa- oockmeer andere, ghewach maecken.
ftilien,ende in het weften Van defe volckeren is dit landt van Pto-

|_ aen Gallicien. Dit landt loraaao ; van de Latijnfchen ende in
Aai • is berghachtich, daer veel metalen en de oude marmerfteenen Afturia ghe-

verfcheydefoortenvan coleurengevon- naemt in welcke men oock fal vinden,
den worden; de ouden fchrijven datter dattet Aftyria is geheeten: als onder an-
eertijdts oock goudt was. Het is anders deren in een vloer van een Capelleken
weynigh bewoont, behalven eenighe dat by de kercke van S. Gregorius op

0uiehu plaetfenaenzeegheleghen. Afturia,isde debergh.Cadiusftaet.
3Wonderen, WO011-plaetfe vandeoude diealfo

A C O N T11

t. RANI O. OPTATO. V. C. COS.
CVRATORI. REIP. MEDIOLANENSlVM
CVRAT. REIP. NOLANORVM. PROCOS. PRÖVlNCIiE
NARBONENSIVM. LEGATO. AVG. ET. IVRIDICO
ASTYRIB. ET. GALJECIiE. CVRATORI. VIJB
SALARIS. See.

In éen andere marmere tafel, die te Ro- de fteden Oviedo en Santillana ghe-s«^,
men in Tranftevere, in een borgers huys noemt. De Hooft-ftadt van defe Pro-
is, leeft men oock Aßuricam; Huydenf- vincieisOviedo, befchreven vanRode-
daeghs worthetAfturiasgheheeten. Pli- rico Toletano, en wort, defe ftadt, de

vteUnghe. nius deylt de Aftures in Augufianos, ende ftadt der Biflchoppen ghenoemt; daer
Tranfmontanos; de Auguftani woonen aen de is oock Aftorga, ende meer andere ghe-
zijde van de berghen nae het zuy- ringhe ftedekens: van die Aßurks fpreeckt
den • de Tranfmontani, aen de andere zy- Silius Italicus aldus:
de vande berghen, nat noorden, ende
aen de zee : Sy worden noch te defen Vifceribus har.c Tdlurh mergitur imis}
tijden in tween onderfcheyden, en na redit infelix effojfo concolor Auro.

G A L L I C I A.

Rivieren.

^ ALLICIA heeft die naem heeft, hoewelfy oock eenighfins beroemt is van
van ou<^e volckeren Callaici wegen de Vniverfiteyt aldaer;het is oock de woon-
gheheten; päelt in 't noorden plaetfè van den Aertz-biffchop. Sy wordt he-
ende weften aen de groote zee,- denfdaeghs San-Iago ghenoemt, eertijdtsBrigan*
in'tzuydèn aen Portugael, van tium. Ioannes Gerundenfis is van opinie, dat defe
't welcke het door de riviere ftadt Compoftella ghenoemt wort,als ofmen wilde
Durio afghefbndert is; ende in fègghen Compos ftella , fèydt hy, om dat men in

71 ooften aen Afturien ende Leon. Dat de palen van die landen den morgen ende avont-fter alfo plach-
Galliffen eertijts wijder gheftreckt hebben, blijckt te te heeten; doch ick late dit in fijn welen, Te Sa~<
uyt het fchrijven van Orofius,daer hy feyt, dat Nu- lamanca in deBiblotheca van ?t Collegie S. Salva*
mantia,nuter tij t onder oudt Caftilien gehorende, dor , is een Hiftorie van Compoftel, vervaet in
in Galliften op de limiten lach ; het Pyreneifche ge- twee boecken, befchrevë van Diego,eerfte Aertz-
berchte waren doen ter tijdt zijne palen naer het biflehop van Compoftella, in welcke fèer wijdloo-
ooften^nu wort het tuflehen de zee,de riviere Avia, pigh verhaelt zijn , de eerfte beginfèlen, voorr¬
ende de rijeken van Leon en Portugael befloten. ganck, ende aenwas der kercke van Compoftella^

De voornaemfte, en bynae de eenighe riviere in als oock by Lucius Marinaeus Siculus in fijn y boeck
het gantfche landt,is Minho, die lpruytende aen de in het capittel,daer gehandelt wordt van de Kerc-
grenfèn van het rijck,'t fèlve van 't noorden nae den ken, Godts-huyfèn ende religieufè plaetfèn van
weften bykans geheel doorloopt,en vlietende voor- Spaengien ; ende van de miraculen die daer ghe-
by Orenfè, valt in den grooten wefterfchen Ocean, fchiet zijn. Orenfè is gheleghen aen de riviere Mi- Klsym
De kufte is rondom feer gebroken met vele bayen nio, in een landouwe, niet alleen plaifirigh, maer ftedm»
en havenen, waer van de voornaemfte zij n Riba- oock vruchtbaer,en rondfom verciert met fchoone
deus,Corunna, Ferrol, Port a Port, ende Bajonna. fruyten en goede ftereke wijnen.De Swaben,duyt-
Het kan wel zijn, dat hier eertijts fèer rijeke goud- fche volckeren (die eertijdts defe gheweften onder
mijnen waren, en de rivieren een aerde opwierpen haer gebiet brachten en bewoonden) hebben het

Aert. met goudt,filver en tin vermenght, en dat het aert- Warenze op haer fprake ghenoemt; Ortelius is van
rijck fb rijck van gout was, dat daer dickwils goude gevoelen, datmen behoort Warmzee te fchrijven,
kluyten door het ploeghen ontdeckt wierden,ghe- dat is tefèggen Warm meer,(want de Hooghduyt-
lijck de ouden fchrijven; dan nu fietmen niet veel fèn zee noemen,'tgene de Nederlanders een meyr
tekenen van fulcks. Op de bergen is houts genoegh heten) van wegen de menighte warme en ghefon«
bequaem tot fchepen te maken. De paerden zijn de fonteynen,die daer ontrent zijn; waer van fom^
hier fb goet als in Portugael, en wijekenfè niet in mighe foo getempert zijn, datmen de warmte aen
fnelhey t. Gallicien is oock fèer vifch-rijck, infon- het lichaem wel verdraghen kan; eenige wederom
derheyt van Salinen, zee-alen, diemen ghemeyn- onlijdelijcken heet: de Biffchop van Orenfè heeft
lijeken Pefcades noemt, behalven noch veel ande- jaerlijcks 3000 ducaten incomen.Die ftadt die eer-
re fborten van leckere viftchen,die ghefbuten zijn- tijdts Lucusin Gallicien gheheeteri werdt, noemt-
de, in verfcheyden plaetfèn van Spaengië vervoert men hedenfdaeghsLugo;is in voortij den een groo-
worden. In de maenden van November ende De- te ftadt gheweeft, naer uytwijfèn van den wijden
cember, wordt een onghelooflijcke menichte van omloop van haer mueren. De andere fteden zijn
viffchen ghevangen, diefy Vefagos noemen, weghen Tuy, Mondonnedo, en aen de zee Ribadeus, Fer-
2 pont en daer ontrent, fy werden verfch gantfeh rol,Corunna, Ponte Vedra,en Bayona;op de gren-
Caftilien door ghebracht, en voor verderven be- fèn van Portugael leyt Ribadavia, daer feer goede
waert van de fnijdende koude locht; defe zijn van wijnen, ende in overvloet waftfen.
lèer goeden fmaeck, doch achtmeri die, de welcke Ontrent het jaer m lx heeft Gallicien den tijtel Regri*t$t*
in de groote zee ghevanghen worden,beter te zijn van eenkoninckrijck vercregë. Want nadat Ferdi-
als de andere diemen vanghtinde Middellandt- nanduskoninck van Caftilien (fone van Sanëtius
fche zee ; want door de koude van den Oceaen Major koninck van Navarren) Sanétiam (de doch-
worden de viflehen vetter ende groeyen meer- ter van Alphonfiis de V, en fufter ende erfghe*
der,derhalven hoe fy naerder het noorden komë, naem van Veremund de III koninck van Leon) ge-
hoe die beter plachten te zij n. Vele luyden defes trout, ende alfoo twee koninckrijeken, namelij ck
landts woonen inde bergen, alwaer fy hare huyfèn Caftilien ende Leon,by een gevoeght hadde,heeft
ende woonfteden hebben, bequamelijcken uytge- hy onder fijne drie foons een foodanighe teftamen-
holt ende voorts tamelijcker wijfe ghebout. taire difpofitie ghemaeckt; als dat Sanótius fbude

Sieden, p)e Hooft-ftadt is Compoftella, die niet op haer zijn koninck van Caftilien , Alphonfiis van Leon
Hoofiftadt. oudtheyt, ofte grote daden door hare ingefetenen ^ ende Afturien, ende Garcias van Gallicien (welck

ghevoert, roemen mach, maer pronckt met het landt van fijnder vrouwen Voor-ouders ghecon-
lichaem van de H. Apoftel Iacob, wélck daer fèer quefteert was,ende tot defèr tijdt toe maer den tij-
eerwaerdelijck ghehouden, en niet alleen van de tel van een graeffchap ghehadt hadde) ende Por-
ingefetenen, maer van alle natiën,en alle ftaten van tugael. Sandius onverduldigh over defe vaderlijc-
menfehen,befocht ende ge-eertwort; van 't welck kedeylinghe, verjaeghde fijnen broeder Alphon-
defè ftadt haremeefte vermaertheyt ghecreghen fiis uyt het rijck,ende liet Garcias ombrengen;ende

Spaengien» ^ als
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GALLIG I Å.

älshy 6 jaren gheregeert hadde, Is hy doorliftic- gravevanToülozèn > éyndelijeken tot een man
heyt van Vellido vermoordde verdreven Alphon- heeft gecregen Alphonfum koninck van Arragon,
lus, die fich te Toledo by den Moorfchen koninck ende liet na,haer tot eenerfghenaem, een foon, Al-
als ballingh opghehouden hadde, heeft doe niet fonfos den VII, de aldermachtichflen van alle de
alleen fijn eygen koninckrijck Leon ('twelck door koninghen ,diê oyt voor hem gheweeft waren, die
Let teftament fijns vaders hem toebehoorde) we- oock den tijtel als Keyfer van Spaengien ghemeri-
derom becoinen, maer daer en boven oock de ko- teert heeft.Ende van die tijt afhebben Gallicia,Ca-
ninckrijcken van Caftilien, Gallicièn ende Portu- ftilieri, ende Leon, altijdt eenen koninck en princè
fael vercreghen. Alphonftis hadde driewettighe ghehadt.inders, doch yder van een byfondere vrouwe ge- Hier voren hebben wy ghefeydt dat onder ver- "
boren,* by ÏÏabella koninginne van Vranckrijck, fcheyde zee-fteden en havenen van Galliffen, de
wan hy San&iam , Welcke ten hoüwelijck kreegh voornaemfte zijn Ferrol, Corunna, Port a Poft,
GraefRoderic ,* defe heeft in de ftadt Ciudad Ro- de eerfte is feer vermaert, door dien aldaer gebout
drigo een niewè woonplaetfe ghefticht, By Zaida worden de galeoenen, groote en gheweldighe oor-
Maura, dochter des konincks van Sivilien, kreegh logh-fchepen van de Coninghen van Spaenjen; de
hy Sanétium,die in eènftrijt tegens den Saracenen tweede door het inkomen vän de machtighe
verflagen bleef. By Conftantia wan hyVrracam, fcheeps-armade, die Coningh Philips de II anno
welcke, na het overlijden van Sanélius ende San- 1588, teghen Enghelandt en de Nederlanden uyt-
éfcia, die fonder kinderen ftorven,ende na datfe ge- ruftede. En uyt Port a Port is de meefte vaert op de
trout geweefthadde met Raymundo Berengario, kufte van Brafilién,

PORTVGA L.

ORTVGAL, zijnde een gevolght in ordre,AlphonfosI v, Petrus,Ferdinand,
ghedeelte van ?t gene de ouden Ioannes, Eduard, Alphonfus v met toename Afri-
Lufitanien hebben gheheeten, canus, Ioannes 11, Emanuel, Ioannes 11i; Sebaftian,
van Lufo ende Lufe, medeghe- die in Africa verflaghen is; Henriette voren Cardi-
follen van Bacchus, is alfoo ge- nael,* ende (alfoo Antonius, als een baftaert,verdre~
noemt nae dejhortus ofte haven venis) Philips de 11, koning van Spaengien, die,
der Gallen, dat zijn Fran^oifen, als naefte erfgenaem van weghen Ifebella, oudtfte

die daer veel met fohepen plachten te komen; dochter van koning Emanuel, het rijck gheoccu-
ofte nae deportusCak, gelyck AndreasRhefondius peert heeft,* naer hem zijn fone Philips de ni,*
fchryft, wiens opinie meer gheleerden volghen. en nu ter tijt zijn neve Philips de iv, die over

Falen, De limiten naer ?t noorden, nu ter tyt, ftrec- gheheel Spaengien heerfoht.
ken fich van de zee, langhs de riviere Minho, tot De hooftftadt van Portugal is Lisboa, de Ne- Hooßad,
aen Ribadavia, geleghen aen de riviere Avia, naer derlanders fegghen Lisbon, en de ouden hebben Lisbon,
Galicienen van daer ooftwaerts tot de riviere het Olifippo ghenoemt: Sy magh onder de voor-
Duerojende voorts recht naer ?t zuyden, tot aen de naemfte kooplieden der geheelet werelt met recht
mondt van de riviere Guadiana, alwaer Portugael gerekent worden, lynde met rijekdom overgoten,
grenlt met Caftilien, Extremadura, ende Andalu- ende als een heerlicke fohatkamer van alle vreemde
iien naer het wellen paelt het aen den grooten waren, die uyt Afia, Africa, en een ghedeelte van
wefterfchen Ocean,* alfoo dat de gheheéle omloop America gebracht worden: Sy is gelegen aen den
gherekent wordt op 280 mijlen. mondt van de riviere Tejo, op een luftighen en-

Aert, In Portugael, is een feer ghetemperde ende de bequamen plaets, fo van weghen de landouwe,Vruchten, lieijcre locht j van wijn, olie, orangie-appelen, ci- die rondom feer liefflijck is, als oock van wegen de
troenèn, limoenen, amandelen, honich, ende was, goede rede voor menichte van groote fchepen.
is hier groote overvloei 1 De vruchten defes landts De ftadt is foogroot, datfe binnen hare muren vyf
overtreffen die van de naebygelegene landen, in onderfeheydeberghen, en oock lbo veel dalen be-
goetheyt ende finaeck; ende hoewel dit aertrijck grijpt,* en buyten de muren twee berghen beflaet:
lbo veel corens niet en draeght, dat de inwoonders aen de zijde nae de zee zijn 22 poorten, aen de
daer van können leven, lbo wort haer doch ghe- landt-zijde 16, en de muyren rontlbm ghefterekt
noegh, uyt Yrancrijck, Engeland, en Polen, toe- met 77 Torens; Daer lyn 25 Prochi-kereken, be-

Gediert, gevoert. Van vee ende alderhande gedierten is dit halven de cloofteren. Hier is oock de Aertsbiff
landt oock feer rijck, ïnfonderheyt brenght het fehoplijcke ftoel. Maer ?t gene de ftadt meeft ver¬
voort zulck een menichte peerden, van grote rafe ciert, is, dat de koningen van Portugal alhier eer-
ficheyt, dat de Ouden feyden, datfe van de wint tijts plegen hofte houden, gelijck oock nu ter tijt
ghegenereert wierden. de viceroy. De treflijekheyt fo vande publycque

Coninghen., Het koninckrijck van Portugal heeft zijn eerfte als private gebouwen van Lisbon munt uyt boven
beginfel ghenomen ontrent het jaer ons Heeren veele-Heden van Europa. Het dunckt my onno-
1100 j (tot wekker tijt toé het onder Spaengien is digh te verhalen, alzoo een yder bekent is dat al-
geweéft, lbo de Hiftorien melden) en zijn deko- hier die groote fchepen, die wy karaecken noe-
ninghen ghelproten wt Henric hartogh van Lo- men, ghetimmert worden, en toegereedt op de
thringhen ende grave van Limburg, een dapper Ooft-Indien, van waer zy alhier wederkeren ghe-
endeftrijdbaerheldt, die in Spaengien zijn woon- laden met veele koftelijcke coopmanfchappen,
ftede nemende,trouwde aldaer Tyrefiam,de doch- jfpecerien, en 'tgene die Oofterfche rycken meer
ter van Alphonlusde vi koninck van Caftilien en- voortbrenghen. Het lof vandefe ftadt behoefde
de Leon ,• en kreegh met haer ten houwelijck, dat een geheel boeck, wy willen liever daer van Iwy-
deel van Gallicièn ende Lufitanien, 'twelckmen nu ghen, als te weynigh fchryven,en befluyten met
Portugal noemt, en hy onlanghs te vore, in dienft het zeggen der Portugefen, Chi non ha K>iflo Lisboa,
dés konings, door zijne manhafticheydt uyt der nonha^ifto cofaboa, dat is, die Lisbon niet ghefien
Moren ende Saracenen handen ontweldicht had: heeft, heeft niet fraeys ghefien.
als hy overleed, in't jaer 1112, is hem zijn fone Al- De andere Heden van Portugal zijn Evora,Beja, jaeijneße^
fonfes de eerfte gefoccedeert,die zich noemde har- ofte Bexa, Elvas, Oliven^a, Portelegre, Almada: den.
togh van Portugal, doch wierde anno 1139 van op defe zydeaen het incomen der riviere Tejo,
zijn krijchs-heyr met den konincklicken tytel be- niet wijdt van Lisbon, noordwaerts, isgelegende
giitight, naer dat hy in het örichienfer veldt, te- ftad Cafeaisj ende wat naerder aen de ftad, tot be-
gens Ifinarius, ende noch vier andere Saraceenfehe fcherming van de riviere, het kafteel S. Iuliaen,
koningen, de viélorie verkregen haddej zijnen na- van de duytfen Sint Gillis geheten; Niet verre van
komelingen achterlatende, tot eeuwigher gedach- daer vertoont zich het ftedeken Beiern,van deNe-
tenifle van folekeen feyt, het wapen van de vyf derlanders Bethlehem ghenoemt, alwaer koningfchilden. Defen Alphons fijn in rechte linie gefoc- Emanuel, tot een grafftede voor zich iëlven, ghe-
cedeert Sanchéz, Alphonius 11, Sanchez 11, Al- bout heeft,die zeer heerlijcke kerek van onfe lieve
phonfos 11 i,en Dionyfius,die de eerfte zich heeftla- Vrouwe, en daer neffens een cloofter voor monic-
ten noemen koningh van Algarben y defen zijn ken van de orden van S. Hieronymus, doch is

Spaenjen. I daer *
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F O R T V G A E Lo
daer mer zeer verbétert van zijn foon ko- meerder reden dan de ouden eertijts den Nilo de-
nincklohan. Daer ontrent legghen oock de fte- dén; om dat door defen alderley waren, van alle
dekens Leiria, Tornar, ende Guarda. Niet wijdt hoecken der Werelt, haer worden toe~ghevoert,
van Tomara is Ceice.By de riviereTejo leyt oock ende derhalven niets behoeven, maer daer en te-
Alanquora, ?t vaderlant vanDamianus aGoes.Tufe gens, 'tgene fy overvloedigh hebben, noch ande-
fchen de rivieren Monda ende Durio legghen ren gheweftem daer mede verzien. Devoorneem-
Conimbrica, oft Coimbra, eertijts het hooft van fte havenen zijn Lisbon, Setubal ofte S. Vves, en
gantfch Portugael, Porto,Vifeü, en Lamego.Eyn- Porta Port. In ditkoninckrijc zijn twee Acade-^^W^
delijcken , tuffcfien de riviere Durio ende Minio, mien, als die van Ebora ende Coimbra ; de eerfte
laet zich ziendéprachtighe ftadt Braga , die de is ghèfondeert van Henric Cardinael van Portie
ouden Bracara Augufla ghenoemt hebben,- men gael, Prelaetder felver ftadt; de andere nieuwe-
meent datfe van de Gallis Braccatis gebout zy, 290 lijcks ghefticht van lohan de ï 1 koninck van Por-
j aren voor Chrifti gheboorte; de Romeynen, tugael.
overwinners daer van, hebben haer den naem van Onder alle Spaenfche volckeren zijn de Portu- Jnwmdi.
Augufta gegheven: fy is eertijdts feer vermaert ge- gijfen de dapperfte, feer ras van lichaem, die ha- m mm*
weeft, om dat aldaer plachte ghehouden te wor- ren vyant lichtelijcken aenvallen, ende oock haeft
den een van de feven Corftentus, ofte by-een-kom- wederom den rugghe können keeren; fy zijn feer
ften, van het eene derdendeel vanSpaenjen, van veerdigh ter hand, ende arbeytfeem: fy houden
waer (naPlinius fegghen) 24 fteden haer recht veelvan haer felfs en van al haer doen,ende beken-
plachten te voorderen. nen dat fy zich veel laten voorftaen, en gaerne

fegringe. In Lisbona zijn verfcheide rechtbancken, die hebben datmen haer meer acht als zy inder daet
zy Tribunalia noemen,- als, het Tribunael van civile zijn. DePortugefen zijn oock zeer kloecke zeluy-
faecken, ghenaemt Cafa de Cfoil, waer van opperfte den, ende hebben haer, van wegen hare Scheeps¬
rechter van koninghs wegen is, een Regidor, dat is vaerden, den gantfchen aerdbodem door be¬
te feggen regeerder, met noch twee andere rech- kendt ghemaeckt, ende met alderhande nego-
ters. Het tribunael van criminele faecken heeft tien feer verrijckt.
oock twee rechters; en het Tolhuys des konings,
ghenaemt Alfandega, eenen auditeur oft rechter: ALGÅRBEN.
Een rechter iffer van de proprieteyten, ofte ey-
gendommen, ende benehcien: acht van de wee- Nder Portugael hoort nu ter tijdt het Co- zfa»,
fen: een van de gafthuyfen: en een opperfte rech- ninckrijc van Algarben, 'twelck defen naem
ter (ghenaemt Correiïeur) van de faecken van In- van deArabiers gekregen heeft, foo veel be¬
dien, Guinea, Cabo verde, San Thome, ende duydende als een rijckende vruchtbaer veldt, in
Brafilien. Van alle defe voorfeyde réchten mach- wekken van alles genoégh ende vol op is, foo tot
men appelleren aen het relaes van het civil. Van onderhout van fich felfs, als oock om anderen Hie¬
bet relaes van 't civil comen de appellen aen het de te deelen.
tribunael van de fiipplicatien, wiens rechters, Het neemt zijnbeginfelby de riviere Guadia-™n>
ghenaemt Defembargadores, dat is ontlafters, zijn na, tuffchen de wateren Varaon enCarei-vas,en
van grooter autoriteyt en aenfien, ghelyck by eyndight by het ftedeken Villa formofa, waer Ai-
ons raets-heeren en prefident: De opperfte onder garben van Portugael wort afghefondert.
haer is de Correiïeur van de fupplicatie: De twee Hoe wel Algarben van alle de Spaenfehe koninc-
rechters, die ghenoemt worden Defembargado- rijcken het gheringhfte is, foo is nochtans aldaer,
res da Fa^enda, dat is foo veel als curateuren en- uyt verfeheyden gheweften van Spaengien, door
de rechters van des konincx goederen, oordeelen de af-loopende Guadiana, groote toevoer van ah mw,
de rechten ende pleyten tuffchen den konink en- derhande wijnen, Secco, Baftart, ende Romanie,
de particulieren: van defen is geen appel. De raet ende veel andere meer, de w elcke dan aldaer wor-
van het Tribunal fupremo, ofte den hooghen raet, den ghefcheept, ende in Vranckrijck, Nederlant,
noemtmen Defembargadores vafft palleys: aen welc- ende andere contreyen vervoert,
ken men appelleren magh van alle rechtbanc- De fteden in Algarben zijn Tavila en Silvis. By steden*
ken des gehelen rijex. Het tribunael vande Veedo- Cabo de S. Vincent, placht te leggen de ftadt La¬
rn^ Fa^enda, zijn opfienders, voochden, ofte be- cobriga, waer van men noch ten huydighen dage
forghers van des konings incomften ende goede- de ruinen endeoverblijfffelen zietby de zeeftadt
ren: het tribunael van des konings rekenkamer Lagos, in het dorp, in Portugijfche fpraecke La-
ftaet onder de Veedores da fagenda : Behalven de gna genoemt.
voornoemde is daer noch een Raedt van ftaten, Algarben, zijnde in't eerft een graeffehap, is (als frier*«.
tweehartoghen, een marekgraef, thien graven. de oude laer-boecken melden) van koninck Af

Rtvkren* De rivieren defeslandts zijn Anas ofte Guadiä- phonfes de x, koninck van Leon, aen Alphons
na, Tejo, Mondego, Duero,ende Minho; van de- den ï ï 1 koninck van Portugael, tot een houwe-
fe alle zijn de Taag ende Duero de voornaemfte. lijcks gave ghegeven, met fyn dochter Beatris, die

Ze?. De zee aen Portugael gheeft behalven groote me- hy vaneen concubijne gheprocreert hadde; uyt
nichte viffchen, oock veel andere nuttigheden: welck houwelijck ghefproten is Dionylius, die
want defe zee is het die denPortugijfen alle haere zich aldereerft koninck van Algarben heeft laten
ïijekdommen heeft verleent, het welcke fy oock noemen; Nu wort het geregeert van Philips de IV
erkennen, hem noemende gout-draghend, met koning vanSpaenjen,' U U f U J. ' /

C^lula.. CAe, rtl l>ou2e*% koen 'fyooJCe*t en tn mUU J -m,
I SUP* fi ß«™o; tolffUu* Jij ^ L

L rr^ ïfcrfc ^"

C A S T I L I E N.
rges.ASTlLlAofteCaftellaheeft feer oude ftadt, ende van weghen vele dinghen^r<

den naeme van het Cafteel, dat vermaert, derhalven zy oockonder de voornaem-
de koninck Pelagius, hebbende fte van Spaengien wel mach gereeckent worden;
Leon van de Moren wederom heeft onder haer reffort meer als 150 fo groote als
verovert, als een fortreffe te-* kleynefteden, zijnde met heerlijckeghebouwen,
gens de vyanden gebouwt had- marekten, ftraten, brugghen, kereken, cloofteren,
de: is eertijdts Bardulia ghe- ende wateren feer verrijckt, oock van weghen den
noemt gheweeft. vlijt, neerftigheyt, endeallerley hanteringhe der

jlegering. Dit Rijck heeft zijn begin in fbodanigher wijfe inwoonderen, beroemt. Rondtfom defe hooft-
ghenomen: als Pelagius den Moren Leon weder- ftad leggen de navolghende fteden, aen feer ghe-
om af-handigh gemaeckt, ende aldaer tegens het noeglijcke en welgelegen oirden -y als Palentia, aen
ghewelt der Barbaren een kafteelken ofte fortreffe de riviere Carrione. De ftad Valdoledum, eertijts een vdUddU.
ghebouwt hadde, van het welcke de regeerders konincklijcke ftoel, is gelegen by de riviere Pifeer-
graven van Caftel ofte Caftilien waren geheeten, ga,op een feer luftigen ende genoeghlijcken plaets,
en den koninck van Leon, als haren Vorft, lange alfoo dat niet alleen in Spaengien, maer oock byna
tij t gehoorfaemden, tot op Ordonium den 11, fyn- in geheel Europa, diergelijcken niet lichtelijck te
de de xi III koninck van Leon ende Afturien,- de vinden is: De landouwe is hier zoo vruchtbaer, en
welcke,als hy de graven ende voornaemfte heeren foo plaifant, datmen nauwelijcks weet, wat ftadt
van Caftilien, onder fchijn van vriendtfchap op men voor defe foude können prefereren: daer is
een gemene vergaderinge by zich ontboden, ver- een fchoone ruyme marekt, begrijpende in zijn
moorde y wierden de Caftiliaenen door een foo omganck meer dan 700 treden: In defe ftadt is
grouwelijcke daet feer verbittert, ende af-werpen- gheboren Philips de n koninck vanSpaenjen,
dehetjockder koninghen van Leon, hebben twee fy wort gemeynlijck Valladolid geheeten, 'twelck
uyt den haren tot richters vercoren, als Nunius fommige willen uytleggen, als Vallis Oleti. Simanca, Zindm
Rafera ende Lainus Calvus y waer van de eene de Pincia, en Salamanca zijn oock groote en fehoone
burgerlijcke regeringhe, de ander den krijghshan- fteden: niet wijdt van Salamanca, by de rivie-
delwaernemen foude: en hare kinderen ende nae- re Gada, is gheleghen de ftadt des graven Ro-
comelingen zijn graven van Caftiliengenoemt ge- derici Ciudad Rodrigo ghenoemt. Van hier zuyd-
weeft,tot op Sanßium Majorem koning vanNavarre. waert, vertoont zich Coria, was eertijdts Caurita,

, Defe Sanchez (als hy door fijn ftrijtbaerheyt Cor- ende wort nu van de teghenwoordighe Latijnfehe
duba ende Toledo den Saracenen afgenomen ende feribenten (na dat Andreas Schottus getuygt)Cau-
de Moren uyt Navarre, Arragon, Caftilien, Leon, ria genoemt,- ende 9 mijlen voorder, nae 'tooften,
Portugael, ende meer andere plaetfen in Spaenjen, is gelegen Placentia, een feer fchoone ftadt, welc-
verdreven, ende alfoo 't gheheele landt wederom kers citroenen ende andere fruyte, als oock het wit
tot het Chriften ghelove ghebracht hadde) trou- broot, feer geprefen ende begeert worden, is he-
de Elvira, een dochter van Sanchez grave van denfHaeghs Pla%en$ia ghenaemt y defe ftadt heeft
Caftilien,de fufter ende eenige erfgenaem van Gar- veele andere fteden onder haer ghebiet, onder
lias de laetfte grave, ende, verlatende als doen den welcke Xavahicium,feer braveert met hare omlig-
tij tel van grave,fchreefzich koninck van Caftilien, gende boffchen en wilderniffen; ende Pifero, in
naelatende'tfelve rijck aen fijn foon Ferdinand,-die een valleye ligghende, als een altaer onder het
zich oock verrijckt hadde, van wegen fijn Ehege- gewelfvan een kereke, gelijck Marinams geobfer-
maelinne San&ia, met het koninckrijc van Leon, veert heeft,- de bergen ontrent Placentia gelegen,
Na Ferdinand volghde fijn foon Sanchez y en den worden nae de ftaat Vera dePla%en$ia gheheeten.
defen fyn broeder Alfons ,-wien zijne dochter Vr- En niet wijdt van't beghinfel van de riviere Are-
raca (de mannelijcke ftam uyt-gheftorven zijnde) va,leyt Segovia: defe ftad is van wegen den wolle-
volghde; en naerdien fy, (na de doot van Raymun- handel ende den voortreffelicken romeynfehén
dus Berengarius, grave van Tolofa) haer met Al- waterleydingh feer vermaert; alwaer oock,als Va-
phons koning vanAragon in den echte ftaet begaf, fteus fehrijft, dit noch te verwonderen is, datter
wierden de koninckrijeken van Arragon, Caftilien geen leedigh-ganger of bedelaer gevonden wort,
ende Leon wederom t'famen vereenight. Caftilien ?t en ware iemant van ouderdom ofte zieckte niets
Wort nu ter tijtinoudt ende nieuw onderfcheyden. doen en konde; naerdien daer niemanden iets 011-

breeckt, waer mede hy zijn koft eerlijcken kan
Ydt-Caftilien is in het Noorden bepaelt met winnen : de ftadt Arunda is gelegen aen de riviere

rate», Afturien ende Bifeajen,in't weften met Portu- Durio, en Ofma niet wij t van de riviere landwaert
gael; in't zuydenmet nieu Caftilien (de berghen, in. De Academiën in oudt Caftilien zijn Salaman- Academica
welcke bycans door gheheel Spaengiens lenghde ca en Valladolid.
haer ftrecken, tuffchen beide loopende,) ende in

Aen, het ooften met Arragon ende Navarre. Is een feer Ieuw Caftilien grenft in't noorden aen het Nieu c*~
vruchtbaer landt,van koren,wijn, allerley foorten LM oucie ? met de andere zyden is het omringht
van vruchten, faffraen, en alderhande gedierten, van Portugael, Extremadura, Andaluzia,Granada,

Sude», De hooftftad van oudt-Caftilien is Burgos, een ende Valentia, en leyt aen beydc zyden van de ri-
Spaenjen. ' viere

Oude Ca*
ftilien.
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C A S T I L I E N.
Vrucht- viere Tago, is feerrijck ende overvloedigh van dry poorten, waer van de middelfte deprincipael-

baerheit. tarwe ende ander koren; fte is, en dient om te gaen in de kercke,in het Con-
Steden. De hooft-ftadt van nieuw Caftilien is Tole- vent, ende in het Collegie: die aen de rechte zyde

tum, ghelijckfe van de Latijnlèhe genoemt wort, ftaet, diéntom te gaen in de ambachts-huyfèn, die
Tded*. en^e van de Caftilianen Toledo; Villanovanus, ghemaeckt zijn tot dienfte ende behoef van het

fchryvende over Ptolemaeus, lèyt,datmenfè plach- convent: ende die ander poorte, aen de llincke zy~
te Serezolam te heeten. Dele ftadt is als het mid- de, is dein-ganck van de huyfingen die gemaeckt
delpunt van Spaenjen, aen een heuvelachtigen zijn tot de Ichole. Aen de vier hoecken, ftaen vier
oneffenen ende rouwen plaetsgelegë,lèer moeye- torens,leer aerdigh ende konftigh gemaeckt,waer
lijck in't op-klimmen ; wort meeftendeels van de van de twee, die te gelijck aen de voet der kercke
riviereTejo tegens hare vyanden belchermt,aen gantlch prachtigh in de hoochte zich verheffen,de noordzyde is ly met ftercke muren ende 150 de andere infchoonheyt verre overtreffen. Boven
torens beveft: hier is een groot ghetal van Ede- defèn in-ganck ftaen op pedeftalen de beeiden van
len, ende zijn de Borghers leer neerftigh ende fes koninghen van Ilrael, ghemaeckt van marmor
arbeytlaem. Behalven andere voortreffelijcke ende arduyn-fteen, wefende ieder 17 voet hoo^h.
gebouwen, is hier een leer heerlijcke Ichoone en- Aen de noord-zyde,by de kercke,is een fchoon pa-de rij cke kercke. Nae 't ghetuygen der hiftorien, leys, in het welcke de koninck met 't gantlche hof
zijn in dele ftadt meer als 17 Conciliën gehouden, bequamelijcken kan logeren. Aen de zuyd-zyde
waer van zich gheen andere ftadt beroemen kan. zijn verlcheyde portalen, als oock een fchoonen
Dele ftadt Toledo wort van Madril oft Madrid,als lufthof, met alderhande kruyden, bloemen en ge-
een moeder ende coninginne] ghe-eert, dewijl ly walfen verciert, oock een boomgaert vol ooft-
leyt aen een ghelonde plaetlè, overvloeyende van boomen; aldaer is oock een gaft-huys, apotheeck,alle dingë,verleenende den Spaenlchen koningen ende wat meer tot fiilck een werck van nooden is :

Andere fen aenghename wooninghe. Niet wijdt vän daer in lomma,daer en is niet te zien, ofmen moet zich
Jleden. is Villamanta. Die ftadt, welcke van de Spaen- over alles verwonderen, ende duncktmy heter te

jaerden hedenldaeghs met het Arabilche woord zijn, gantlch gheen ghewach daer van temaken,
Alcala de Henares geheeten wort, wort lbo lèker als al te lober daer van te Ipreken. Te Toledo
voor het oude Complutum ghehouden, dat men is oock een treffelijck palleys, vankeylèr Carel dedie oock in alle aóten ende munimenten in latijn V gereftaureert, ende met nieuwe vertrecken ko¬
rnet anders noemt ,• is gelegen op een effene plaet- nincklijck verciert, in het welcke, behalven ande-
iè, by de riviere Henares, en met alle 't ghene, dat re konftrijcke wercken, te zien is, een leer konfte-
des menlchen onderhoudt noodighis, lbo wel lijck water-werck, op de Italiaenlche wijfè ghe-
verzien, datfe gheen uytlandfche voor-raetvan maeckt, 't welcke door een ras om-draeyent endedoen heeft. Siguen$a leyt oock aen de riviere Hena* uytghehoolt radt, het water uyt de riviere Tajo,
res, ontrent halfweghen tuffchen Alcala en Sara- door verlcheyden pijpen ende canalen, op degolfa. Alcantara, aen de riviere Tago, is een leer hooghte des paleys ende berghs dryft, ende ver-oude ftadt daer oock een treffélijcke brug te lien lämelende 't felvighe aldaer by een in een ruymeois. De andere fteden zij n Talavera, Cuen^a, Leba- back, wort het van daer wederom geley t aen ver-
zuza, Callona la Veja; De voornaemfte riviere van fcheyde plaetlën, niet alleen van dit palevs, maernieuw Caftilien is Tagus ofte Tejo: aldaer ont- oock de gantfèhe ftadt deur, ende geeft lillek een
Ipringht oock de riviere Anas, die men nu Guadia- water van zich, dat de tuynen, paleyfèn en badfto-

Cehüuwen nanoemt* Vijfmijlen buyten Madril, naer het we- ven van grooteheeren, daer ontrent gelegë, daer
Madrid.' isgheleghen dat magnifijcke ende koftlijcke mede verzien worden, en oock de gemeyne bor-Cloofter S.Laurensin Elèurialghenoemt, des or- gers, jae kammers ende wevers't lèlve overvloe-

dens van S. Hieronymus,van Philips de 11, koninck digh ghenieten. Dit landt van nieuw-Caftilien is Vademt»
van Spaenjen, met onuytlprekelijcke koften ende oock met twee Vniverliteyten verciert, waer van
konft, lo heerlijck ghebouwt ende opghemaeckt, de Complutenfis Academia ( van weghen alderhandedat het met recht mach vergeleecken worden met konften die daer gheleert worden feer vermaert,)de Pyramiden van Egypten, met de oude Griecklè ghefticht is van Francilcus Ximenius Cardinael
ende Romeynlche Tempelen, Theatris, Amphi- ende Aertzbilfchop van Toledo: de andere, niet
theatris, Circis, Bad-ftoven, ende Graflieden, weynigh beroemt, is te Toledo; in welcke ftadt
endedierghelijckekonincklijcke gebouwen; want oock alderhande handt-werckengeoeffent wor-dit werck bycansinde gheheele werelt geenghe- den; menho^dt, dat aldaer by de thien duylentlijck en heeft. De principaelfte voor-gevel van dit menlchen haer alleen met het wol-werck ende
kloofter, ftaet aen de weft-zyde, in de welcke zijn zyde gheneren.

Het Coninckrijck
GR-ANADEN.

E Coniiick van Spaehgien is rontom bemuert,ende met vele Torens ver¬
bellt Granaden ende Mur- fterckt. De locht is hier getempert ende heel
cien van weghen Caftilien. ghelont. Wat menichte dat hier is van Am-
Granaden heeft den naem bachts-lieden, die haren koll met lyde weven
van de Hooft-ftadt, de ftadt winnen, kanmen gelpeuren , dat alleen uyt de
van 't fatfoen. Want gelijck bladeren van de Moerbefy-bomen, die de fijd-
een Granaetappel veel cor- wormen eten, den Coninck jaerlijcx voor tol

reltjens heeft, ende een fclieur in de Ichelle betaelt worden 30000 ducaten, en daer boven
alffe rijp wordt; lbo heeft de ftadt veel huyfen noch veele ponden lyde. Sy heeft eenen Aertz-
dicht by malkanderen , ende op eene plaetfe Biffchop , wiens inkomfte jaérlijcx is ióooo
iffe niet feer bebout,en als dffe gaepte. ducaten. Daer is oock een Vniverfitey t.

Trien. Dit Landt is de woonplaetlè gheweeft der Behalven Granaten is noch in't midden van Gmèx.\
Baflulorum, die oock Pceni heeten. Naet 't Zuy- dit rijck de Stadt Guadix, ende aen de Zeekant
den light het aen de middel-lantfche Zee, naer Almeria ende Malaga. Guadix is gheleghen
'tNoorden aen een deel van Andalufien,als me- in een groote valleye, 9 mijlen van Granaten,
dé naer 't Wellen; , naer 't Ooften aen Murcien. van alle kanten met rouwe berghen omringht,

Crem. 'T geheel ConinckrijckGranadenis 60 mijlen ende van vier kleyne rivierkens ghedeylt, is
lanck, 25 breet, de omloop van 't uyterfte deel vruchtbaer van wijn,beftiael,koren ende ande¬
van Murcien tot Andalufien 230 mijlen. 'T was re vruchten , ïnaer om de koude draeght ly
vol volex doen't de Mooren befaten , hadde geen oranjeappelen,oft olyven.
14 fteden, 97 bemuerde vlecken,en betaelde Almeria is geleghen in een bequame plaetlè,
jaerlijcx den Coninck 700000 ducaten. Nu ter niet verre van Capo de Gates, aen een vrucht-
tijdt is't lbo vol inwoonders niet,nochfoo rijck. baer gheweft, voighelonde wateren,vrachten

Rivieren. T wort ghedeylt van de riviere Xenil. ënde olie , paelt in 't Noort-weft aen Grana-
i-icftfladt Granaten is de hooft-ftadt, van Ptolomxo ten, naer 't Noorden aen Guadix ende Baca:
Granaten pzyciÅa gheheeten. Want Uliberis heeft Ooftwaerts van Almeria licht Virgi in Mur-

gheleghen op den heuvel, diemen nu Elvire cia;Weftwaerts, Almunejar, Velez, ende Ma-
noemt , van welcken een poorte van Granaten laga.
Elveria heet. 'Tis de grootfte ftadt van heel Malaga, een Coop-ftadt genoech vermaert, Malaga
Spaengien, met veel heuvelkens verdeylt, van is rontom becinghelt met eenen goeden ende
welcke de twee hooghfte fijn ; die de riviete luftigen acker. Hier komende Coopluydenop
Darras fcheyt, lopende door midden van de feeckere ghefette tijden, om Rofijnen ende
Valleye. Sy is in vier deelen , als belondere andere wel Imaeckende herfft-vruchten te ha¬
fteden ghelcheyden. d'Eerfteworteygentlijck len. Daer is groote menichte van olie ende
Granada ghenoemt, waer in een groote Kerck wijn. Sy is Wel verfien met Torens ende bol-
ftaet, daer begraven fijn Ferdinandus ende wercken, en heeft een Arfènael oft wapen-huys
Ilabella. Hieris oock de Melqüita der Moren, met alderhande amunitie ende inftrumenten
de vier-fchaer der rechteren, de merekt daer- ten Oorloogh dienende wel beforcht. 5T is
men alles verkoopt , ende 'thuys Alca^eria. van veel jaren een Bilfchoplijcke Stadt, wiens
'tTweede deel heetenfe Alhambra,daer'toudt Biffchop jaerlijcx heeft 10000 ducaten. Sy
Conincx Paleys, van mareketterije met groo- heeft twee Cafteelen, 't een boven 't ander ge-
te koften gemaeckt. Hier hebben de Coningen legen , waer van men van 'teen in 'tander af-
van Spaengien een nieu Paleys ghebout, leer komt tuffchén twee mueren, 't bovenfte heet
heerlijcken , ende van alle kanten met een Gibalfarro , 't onderfte Alcazlava. .

lullich uytficht. 't Derde is Alvéfim, met twee Behalven de Steden heeftfe noch veel viec-Weeks»-
heuvelen ende veel huylèn verciert. Eértijdts ken, die de vryheyden van Steden ghenieten,
wiert het alleen van Moren béwoont, die haer daer van de voornaemfte fijn Baza ende Ron¬
geneerden metlantbouw endefyde teweven. da. Baza, eertijdts't hooft der Bafteranen, isjbo&.
Van andere wort het Malmoros genaemt.Hier met ftercke mueren ende een Cafleel bewaert,
ftaet de poort, dielè Clulam noemen, dat is, heeft ontrent 4000 huylèn. Ronda light op ee- Ronda.
ghelloten, om datlè niet geopent is, naer dat nen bergh ende is met een rivier omringht.
de laetfte Coninck der Moren daer uytghe- Van de Stadt komt mén neder aen de rivier
gaenis. 't Vierde is Antiquerula,gelegen opde met 400 trappen, van de Moren uyt defteen-
vlackte , niet minder als d' andere in menichte rotlè gehouwen.De ftadt Munda light y mijlen Manda.
van huylèn ende gheboü. De geheele Stadt be- van Malaga ; ly heeft een rivierken, 'twelck
grijpt in haren omloop ontrent 20000 treden, vloeyt door dé valleye, ende delèlve vrucht-

Spaenjen. L baer
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GRANADEN

baer ende luftich m&eckt. Gheen deel van

gantfch Spaengien heeft ftercker plaetfen door
nature ofte konft, onder de welcke met reden
verhaelt moet worden Alhama, ligghende van
Granaten 7 mijlen, bevrijtdoor defteyleende
rouwe klippén. Hiér fpringhen overvloedighe
ende ghefonde fonteynen , met lbo ghetem-
perde warmte,datter oock een nåeckt lichaem
gheen letfel van krijght. Menfeyt dat de wa¬
teren daer van gedroncken voor veel fieckten
goet fijn, principael voor jicht endeflercijn,
meeft in de maent Meert en September. Hier
fijn badt-ftoven gemaeckt met groote koften.

Andere Daer fijn noch Xenil, Settenil, Lazza rijck
vieci%n. van hennep, Galera op een rotfe gheleghen,

Orgina, Marbella aen de Zee, met een be-
quame haven. Aen den Zeekant fijn twee
ftercke Caftelen, in 't een plachten de Moor-
fche Coningen haer fchatten te bewaren , in
't andere, haer Sonen ende broeders,als in een

ghevangeniffe j't een heet Salubregna, 'tan-
Zahm dere Almunecar. Zahara light op een groote

rotfe , heeft maer eenen ende moeylijcken
toeganck, uyt de rotfe ghehouwen , met een
Cafteel op 't hooghfte van de rotfe. Antique-
ra is een Cafteel in't midden van 't rijck, light
op een hooghe ende rouwe plaetfe, tuflchen
Granaden ende Rondå , heeft yfere poorten,
en befchoiit een fehoone Landou, velden, fon¬
teynen, rivieren ende berghen, in de welcke
feer goede foutpannen fijn: want het fonteyn
ende reghen-water in de laeghe plaetfen ver¬
gadert , wordt door de hitte der Sonne volko¬
men Ibut. De bergh Alpuxara ftreckt feven-
thien mijlen naer 't weften , is thien mijlen
breedt, rou ende meeft onvruchtbaer, behal-
ven daer hy foetafgaende in een valleye komt,
alwaer hy door de neerfticheydt der Moren
fbo wel ghebout is, dat hy Coren draeght,
rijck van beftiael is, ende overvloedighe njde

Cartam gheeft. Cartama is een luftich ftedeken, niet
verre van Malaga, gheleghen aen den voet
van eenen grooten bergh, die naer 't Noorden
onvruchtbaer is , énde fehrickelijck door de
rouwe plaetfen ende boftchen maer aen de
andere fyde wordt hy ghebout , is over al mét
wijngaerden befet , draecht amandelen ende
fmaeckelijcke vyghen met menichte, welcke
met profij t der inwoonderen naer de noortfche
landen ghevoert worden.

rAert des Granada, feyt Boterus, is een heel ghetem-
Landts*^Pefde Provincie, ende hoe-wel berghachtich,

nochtans overvloedich van alles. Doen de Mo¬
ren dit rijck befetén overvloeyde'tvan alle din-

E N M V R C I A.

ghen.Nu ter tijt, door gebreck van menfchen^
noudtdelantneringeop, ende nochtans wort-
fe ghereéckent onder de rijcxfte Provincieil
Want 't lant is heel vruchtbaer ende heeft lut¬
tel bouwens van doen. Men kan qualijck uyt-
fpreecken de menichte van de wel-ruyckende,
eetbare, ende medicinale kruyden , daer de
berghen eüdè velden over al vol van fijn , als
mede de verfcheyden vruchten, menichte van
Suycker ende Syde,en van alderhande beeften.
Over allpriiigén Fonteynen, ende belproeyen
het aertrijck met fbo veel beecxkens, datmen
naulijcxgenoechlijcker lant foude können be-
dencken ofte fchilderen.

De inwoonders fijn beleeft , behendigh in Aen der
haren handel, bequaem tot de wapenen , in inw«ond<~
den omganck borgerlijck ende vriendelijck. Sy un°
verbieden dejonghe liedenden wijn, debe- •

jaerde mans perfbnen gebruyckenfe oock wey-
nich wijn, ende de vrouwen noch weynigher.

Het Coninckrijck
M V R C I A.

MVrcia light Ooft-waerts van Grana- Bureikden,heeft den naem van de hooft-ftadt,
ftreckt lancx de Virgitaner bay , van Caep de
Palos tot Caep de Gates.'T wordt gedeylt van
i rivieren, Segura ende Guadalentin. Aen de
Segura light Murcia 't hooft des Coninckrijcx.
Aen de Guadalentin is Lorca een groote vlec-
ke ofte vryheydt. Murcia light in een Valleye
van luftighe Landouwe. De velden fijn met
Citroenbomen beplant, maer 'c meefte profijt
komt van de menichte der Sywormen ende ly-
de kleederen.Hier light begraven de vermaer-
de Coningh Alphonfus. Murcia heeft fes Cro-
nen in het wapen, om datfe eenen Coninck ge-
kreghen heeft, Cartagena (eertijdts nieu Car- Canhajem
thago genoemt)was in vorige tijden een groote
Staat,nu ifter niet groots oft fchoons, behalven
een groote ende goede haven, daer veel ma-
kerelén ghevanghen worden , waer van het
Eylant datter teghen overleyt Scombraria ge-
noemt wordt, dat is 't makarelen eylant. Daer
waft oock veel braems. 'T Cafteel Alma^aron
light 6 mijlen van Cartagena naer den We¬
ften , daer veel Aluyn ghevonden wordt, waer
van den Hertoch van Efcalone ende de Mar¬

quis vari Vela groot profij t trecken. De ande¬
re principale plaetfen fijn, Guardamar, Portil-
la,Vera,eertijdts Virgi ghenoemt,daer de Vir«
gitaner bay den naem van heeft,ende Muxacra»
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E voornaemfte Eylanden on¬
trent Spanjen geleghen, fijn
de twee Balearides , en twee
Pitiuß. De Balearides hee-
ten Majorca en Minorca, en
ligghen niet verre van mal-
canderen teghen over Span-

jen. Eertijdts waren de inwoonders beroemt,
om datfe met de flinger wel konden vechten,
waer van fy oock den naem hebben, want het
Griecx woordt ßdMv in Nederduyts worpen
beteyekent. De Griecken noemdenfe Gymne-
fien , omdat fy langen tijd t bloot ginghenj

beduydt in 't Griecx bloot. Nu heet-
menfe Majorca en Minorca, welckte fegghen
is, het meerder ende minder, om dat het een

grooter is, als het ander. In oude tijden geneer¬
den fy haer meeft met zeerooven , dienden
oock de Carthaginenfen teghen de Romey-
nen, tot datfe, naer het veroveren van Span-
jen, van de Romeynen verwonnen wierden.
Daernaer als de Moren van Africa Spaenjen
afliepen, hebbenfe defe Eylanden oock inghe-
nomen, en tot een Coninckrijck ghemaeckt,
naer datfe 't Eylandt Yvfea bemachticht had¬
den , maer fijn ten laeften door Iacobus Co¬
ninck van Aragon daer uyt ghedreven.

Majorca is bynaer viercant. De haven Co-
lumbi leyt in 't ooft.Caep de Salinas is in 't zuy-
den. Byna in 't midden leydt de hooftftadt Ma¬
jorca. De Caep la Piedra in 't noordooften. Po-
lentia is niet verre van Caep de la Piedra, eer¬
tijdts was 't een Colonie der Romeynen, nu is
't een cleyne ftadt, met een goede haven. De
haven Columbi leydt dertich duyfent treden
van de ftadt. De ftadt Majorica is van Iacobus
Coninck van Aragon verovert in't jaer 1230.
Hier is eenBiflchoplijcke refidentie.

vßcht" ^et landt is vruchtbaer van alles,fbo vee, alsaer eydt. vruchten, niet alleen noodich tot 'smenfehen
leven , maer oock tot vermaeck dienende.
Want,niet teghenftaende dat het drie voorna¬
me fteden , en andere cleyne heeft, met veele
dorpen en havenen, is het nochtans lbo over-

Spaenjen.

Majorica.

vloedich van koren, fout, olie, wijn, kaes, vee,
en wildtbraedt, dat het niet alleen de inwoon¬

deren, maer oock andere landen daer mede
Ipijft. Dé Balearifeliéwijnen, lbo Plinius ghe-
tuyght, fijn by de Italianen bekentgheweeft,
en goet ghehouden: olie en kaes ifter genoech,
niet alleen voor de Coninckrijcken Valentien
en Catalonien, maer oock voor de Franfehe en
Italiaenfehe zee-fteden. De jacht der conij-
nen, herten, en daflen, is hier lbo groot en
feker,datfe de inwoonders vleefch genoech kan
leveren, behalven het vereken vleefch, welck
hier in lilleken menichte is,dat het oock gefou-
ten in andere landen vervoerdt wordt. Vo echt
hier by den myrteboom, uyt wiens bloemen
vergadert wordt het profij telijck, ghefont, en
delicaet fep, welck beter reuck heeft als het
befte wieroock. De hiftorie van Coninck Iaco¬
bus fchrij ft datter vijfthien fteden in Majorca
gheweeft fijn, wiens namen barbarifche waren
en van de Saracenen lbo ghenoemt, behalven
de hooftftadt, en Pontien, en Polentien, colo-
nien der Romeynen.

De ftadt Majorca, feyt Bernardinus Gome- De
zius in 't fevenfte boeck, leydt bynae in 't mid-
den van het Eylandt, daer de zee een groote
baye ofte inwijckmaeckt, tuftchen de Eylan¬
den Dragonera en Cabrera , die ontrent veer-
thien mijlen van malcatideren ligghen. Hoewel
dit een groote inham is, nochtans is 't een ver-
maerde haven , niet alleen bevrydt voor de
zuydwefte windt, maer hoe dieper in 't landt
hoe vryer, van weghen een groot werek aldaer
gemaeckt, welck uyt de ftadt tot aen de zee
komt, daer de Caep Portopino teghen over
leydt, fbo ghenoemt, om dat aen dandere zy-
de van de Caep naer de weften, een cleyne
bocht van de zee een haven maeckt, Portopi¬
no ghenaemt.Defe Caep met het voorfchreven
werek bevrijdt den haven der ftadt voor alle
winden. De ftadt leyt eenldeéls op een hooghé
heuvel, eenldeels in een vlackté. Op den heu¬
vel, die fteyl is, en aen de zee ende haven leyt,
was eertijdts het cafteel alleen, maernaeder-
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VM A I O R C A EN MINORCA.
handt heeft de Coninck daer de hooftkerck hooghe en bofachtighe berghen. Het binnen-
doen bouwen, met het Biffchoplijcke hof, en- landt is vruchtbaer, en heeft goede weyden,
de een wandelplaetlè , van waer een luftich niet flechter als Majorca. Het teelt goede
uytficht is naer de zee. Niet verre van daer muylen, die leer gheprelèn worden,
ontlpringht een revier, welcke midden door Niet verre van de Balearides fijn de tweer^,
de ftadtloopt, en terftont in de zee valt. Dit Pitiufche Eylanden. Het grootfte is Yvi$a,
dient niet alleen om de hoven, die hier veel eertijdts Fbufa ghenoemt: heeft ontrent hon-
fijn, te bewateren, maer oock om de Ichepen dert duylènt treden in den omloop, en levt tuf.
met foet water te verfien , en tot bequaem- Ichen de thien en elfmijlen van't vafte landt,
heydt van de haven. De omganck van de ftadt Hier is een ftadt genoemt Yvifa,nae het Ey-
is met een dicke muer verfterckt, en omcin- landt. Het landt is vruchtbaer van koren en al-
geit den heuvel en de vlackte, daer, behalven le gewas. Geeft veel lout,dat naer Italien en an¬
de tuynen,fès duylènt huylèn op en in ligghen, dere landen van Europa vervoert wordt,
die neffens andere wercken lbo heerlijck ghe- Het kleynfte is Formentera , by de oude
bout fijn, dathetnuonderdetreffelijckefte- Schrijvers Ophiufa oft Colubraria ghenoemt,
den van Europa gherekent mach worden, ver- leyt van Yvi^a nae 't zuyden, en wat verder
ciert met thien poorten. van 't vafte landt, heeft feven duylènt treden in

Mmrïca. Minorca leyt ooftelijcker als Majorca, en is fijn omloop. Het wordt qualijck bewoont, om
van daer tulfchen de vijfen lèsmijlen.Sy heeft de menichte van de lèrpenten , daer Yvfta
een ftadt,Minorca ghenoemt,nae het Eylandt, gheen noot van heeft, noch oock van eenigh
ende veel dorpen. Hier fijn twee havenen, de ander venijnigh oftfchadelijck ghedierte, be-
eene Maon,de andere Fornelle gheheeten. Dit halven conijnen, die lomtijts fchade in 't koren
Eylandt begrijpt in fijn omloop hondert en doen,en de befaeyde velden doorwroeten,ende
vijftich duylènt treden, en is omringht met omworpen.

ATÄ

falm-i

Vrucht'
baerheit.

fageringe.

Å

NDALVZÏA, is een deel
van 'tghene eertijdts is ghe¬
noemt geweeft Hijpania Bxtica,
en naerderhandt Vandalia, nae
de Vandalen ofte Wenden,
volckeren uyt Duytlchlandt, de
welcke in vorighe tijden tot in

delè contreye zijn aenghelandt ,* ende is Andaluzia
foo veel telègghenals der Wenden huys; Marius
Aretius is van opinie, dat men't Andaluzia noemt,
als ante Luzgtaniam, door veranderinghe van éeni-
ghe letters.

Andaluzia grenft in't ooften aen Granada, in't
noorden aen nieuw Caftilien , in't weiten met het
Pacenlèr ende Sylvenlèr ghebiedt, ende de riviere
Guadiana; in't zuyden met de Atlantilèhe zee. De-
fes landts principaelfte deel is't ghebiet van Sivi¬
lien,'t welck heeft in't ooften Corduba,in't wellen
Aigarben, in't noorden een deel van Portugal, dat
Magiflratus S. Iacobi wordt ghenoemt, ende voorts
aen het wellen de groote zee ende het landt van
Gades.

Alhier is een ghelbnde ende milde locht, fèer
ghetempert ; het aerdtrijck van dit gheheele ghe-
weft, is aen koren, wijn, olye, ende alderhande
fruyten lbo uytermaten vruchtbaer,dat het te ver¬
wonderen is: ende vervult de naeft ende verre ge¬
legene landen daer mede; En naer het getuychnis
van Plinius, is Spaenjen al te zijnen tijden aen
vruchtbaerheyt Italien ghelijck geweeft, byfonder
dat deel, dat door de zee belpoelt wort,als het deel
van Betica, dat zich ftreckt onder 't ghebiet van
Sivilien ,• zijnde aen den Ocean gheleghen, ende
delbete welle winden onderworpen,- daerom dan
oock niet te twijfelen is, ofte hy loude dit landt bo¬
ven Italien verheven hebben (als alle andere lan¬
den aen vruchtbaerheyt verre overtreffende ) ten
ware hy, een Italiaenfijnde, fijn eygen vaderlandt
alte lèer beminde, ende 't lèlve vooralle andere>
wilde prijlèn. Behalven dan de voorghemelde
vruchtbaerheydt, is dit landt oock lèer rijck ende
overvloedigh van alderhande Vee, bylbndervan
conijnen.

Hier boven is verhaelt, dat Andaluzien van de
Vandalen delèn naem loude hebben, de welcke
van de Gothen verjaeght zijnde, alhier haer woo-
ninghe ghenomen hadden; van daer ly oock ver¬
dreven zijnde, haren wijekin Africa namen, daer
van dit de rechte hiftorie is. Rodericus de X X v ko-
ninck der Gothen (met den welcken oock de ko-
flincklijckenaem der Gothen heeft opgehouden)
heeft eenen grave Iulianum over Mauritaniam
lingitanam gheftelt, ende in fijn afwelèn zijn doch¬
ter verkracht ; het welcke de vader vernomen

hebbende, heeft de Saracenen uyt Africa gelockt,
omalloozijn rechtveerdigh hert-lèermet wrake
over den koninck te verladighen ; Delè Saracenenin't jaer Chrifti 714, onder den Overften Muza-*
tniffo, langs de enghte van Gibraltar overgecomen
fcijnde, hebben in twee jaren tijdts bynae gheheel
Spaenjen vermeeftert, uytghelondert de Allures,

Spaenjen.

i

die van weghen de fterckheyt haerer plaetfen We!
bewaert waeren: daer zijn in loo korten tijd t van
beydenlyden,ontrent léven hondert duylènt men-
lèhén ghebleven. De Saracenen de heerlchappyé
vercreghen, ende, lbo veel doenlijcken was, de
Chiïftelijcke religie uyt-geroeyt hebbende, deyl-
den onder haer de rijeken van Spaenjen, endë
maeckten van Corduba het eerfte rijck, het welc¬
ke ly Albenalibeticum noemden; van Sivilien het
tweede, ende van Nova Carthago het derde; tot
dat ly, van Ferdinand de 111, uyt delè plaetfen ver¬
dreven, in Granaden gevallen zijn, in 't jaer izi6,
ende van Ferdinand de v 1 t'eenemael verjaeght,
in't jaer 1494.

De Hooft-ftadtdefès lands was eertij ts Hilpalis, Steden.,
en is nu Sevilla ghenoemt. Arias Montanus meynt,
dat het Hilpalis heet van een Punilch woordt ghe- m
comen van Spila ofte Spala, 't welck een effen,
lèhoon,luftigh,groen landt beduyt,- Andere(ohder
de weicke is Fr. Tarapha) refereren delèn naem op
Hilpalis, lone van Hercules Libycus,- Iiïdorus feyt,
datlè van Iulius Cadär ghebouwt, ende, na fijnen
name, en de naem van de ftadt Romen ïulia Ro*
mul gheheeten is,- ende daer naer Hilpalis ghe¬
noemt, van weghen de palen in den gront ghe-^
heyt, daer op ly ghefondeert is. Delè lladt is aeti
de riviere Bxtis gheleghen, aen een lèer luftighen
ende playlanten oort,is in haren omloop feer wijdt
ende groot, lèhoon in't aenlchouwen, van for¬
me bycans ront, met kereken en andere gheefte-
lijeke ghebouwen, boven alle Heden in gheheel
Spaenjen meeft verciert, waer onder infonderheyt
de kereke van S. Maria, alle andere van de ghe¬
heele Chriftenheydt overtreft, als men wil aen-
zien hare groote, en de bylondere treffelicke tim-
meragie, den fchoonen ende fèer hoogen tooren,
van welcke men alle de contreyen rontlom dé
ftadt, feer ghenoeglicken overzien kan; wat fal ick
veelfègghen van dat heerlicke konincklijcke flot ?
wie loude können verhalen, alle de treffelicke pa-»
leylèn der hartoghen, graven, ende beeren, dé
lèhoone heerlicke huyfen der borgers, meeft met
luftighe fonteynen ende tuynen verciert ? ick gaé
noch voorby den ouden waterleydingh, die door
verlcheyde plaetfen ende heuvelen, in de ftadt;
tot gherief der inwoonderen gheleyt wort ; als
oock den nieuwen, die met groote koften der ftadi
gemaeckt is; en beydetot aen de ftrate van Gibral¬
tar haer ftrecken: daer en boven oock dien lieer-
lijcken plaets, met boomen beplant, lèer bequaeiii
tot loopen, rennen,ende wandelen. Alhier worden
uytgereedt de vloten die op de Weft Indien varen,
en hierkomenlè wederom aen, geladen met gout,
zilver, en alderhande koflelijcke waren, van
Mexico, Peru,Chili, en andere rijcke landen van
America. In lomma, men roemt loo veel vän delè
ftadt, dat oock dit Ipreeck-woordt daer van ont-
ftaenis, met het welcke de Spaenjaerden fegghen
Chi non ha viflo Sevilla , non haviflo maravil/a, dat is,
die Sivilien niet ghefien heeft, heeft niet won¬
ders ghefien. Onder vele gheleerde luyden dié
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A N D A L
uyt defe ftadt ghéfproten zijn, is Benediótus A-
rias Montanus een voortrefFelijck Theologus,
in veelderhande fpraken feer ervaren, ghelijck
daer van ghetuyghen zijn verfcheyde boecken

■Andere van hem naeghelaten. Vijf mijlen van Sivilien,:jleden. palatiurti ofte Palantia, die men nu
van weghen het feer oude kafteél, dat daer dicht
aen is gheleghèn, Valafios noemt, ligghende
opden wegh, welcke van S. Lucar tot Gibraltar
leyt ,• naer dele volght Cabega, een ftedekén aen
den voet van 't gheberchte, welcke zich zuyd-
waerts na Malaga ftreckt, gheleghen; ende dry
mijlen verder naer 't zuydweften leyt de ftadt Le-
brixa, zijnde eertijts gheleghen aen de riviere
tis, maer nu wel acht duyfènt treden van daer,
(zijnde de flincker arm van de riviere nu geftopt)
net is een zeer fchoon ghenoeghlijck ftedeken,
hebbende een oudt kafteel, rontfom met vrucht¬
bare landouwen omcinghelt ; is oock van weghenhaer borgher zElius Antoninus, als een cieraet
vangheheel Spaenjen, leer vermaert. De ftadt
Carmona wordt van de Ouden Carmon gheheeten:dat men hedenfdaeghs Marchena heet, hadde
eertijdts den naem van Colonia Martia , ghelijck
Onuphrius fiilcks uyt de antiquiteytenbewijft;defeftadt is gheleghen op een heuvelken, hebbende
rontlomme een fchoone vlacke landouwe. Daer
en boven behooren oock onder Andaluzien de fte-
den Lora, aen de rechte zyde van de riviere Gua-
dalqufrpir gelegen; Axalita, tuffchen Sivilien en Cor-
duba -y Moron. Offuna wort in de oude infcriptien,Vrfao gheheeten; De ftadt E^eja, aen de riviere
Singulis gheleghen, wordt nu ter tijdt Xenil ofte
Chenil ghenoemt, welck ftedeken niet feer groot
is, en 13 mijlen van Sivilien. Ter halver weghe,tufïchen Sivilien ende Corduba, aen de rechte zy¬de der riviere Batis, is Penaflor, de welcke haer
rekent onder 't ghebiet van Sivilien. Thien mijlen
van daer, aen de felve riviere, leydt Corduba, ge-
meynlicken Cordua gheheeten, Ioannes Gerun-
denfïs feyt, dat Corduba foo veel te fègghen is, als
Cor Bütisy dat is'therte oft midden van Hijpania
B<etica:fy heeft in vorighen tijden veelftrijdtbare
ende gheleerde luyden voortghebracht: Ende
wort Corduba van weghen de vruchtbaertheydtder ackeren, ghenoeghlijcke tuynen, ende ghe-fonde wateren, voor Teer gheluckfaligh ghehou-
den, derhalven oock Silius Italicus in zijn derde
boeck, die contreye ontrent de fèlve ftadt, het

V Z I E N.

gulden Velt noemt. Vijf mijlen van Corduba^
naer 't zuyden, is Monte Major ; thien mijlen van
Corduba, is Montoro. Ontrent 4 mijlen van S. Lu¬
car de Barameda, na het ooften leyt een ftadt,
by de Spaenjaerden Xeres de la Frontera gheheeten,
't welck foo veel te fègghen is, als het begin ofte
eynde van Spaenjen. Aen de mondt der felvigher
riviere Bastis, die nu Guadalqufoir ghenoemt wordt,
is gheleghen de ftadt Chipiona, van Strabone in
fijn derde boeck Capionis Turris genaemt. Aen den
uyt-ganck van de riviere Lethes, die men hedenfi
daeghs Guadaleta , ofte op fijn Arabifcli Bedelac
noemt, leyt de ftadt El Puerto S. Maria ,• Aen ghe-
ne zyde dér riviere Lethe vertoont zich onder
anderen Medina Sidonia; ende noch watveerder
na het zuyden gaetmen over de brugghe de Suaco
naer Calis Malis,welck in het jaer 1596 van de En- cdlsMés
gelfche, Hollanders en Zeeuwen is inghenomen,
en de armade des konings,beftaende uyt 57 grote
fchepen en 20 galeyen, inde baye fèylreedt leg¬
gende, ten deele verbrant,en voorts gheruyneert.
Defe vloot wierde gheeftimeert ontrent i2mil-
lioenen ducaten. De Engelfche vlote waren 40
Oorlooglèhepen en 50 andere met krijgsvolck en
proviand, onder den Admirael van Engelant Mi-
lord Charles Hauward, over de Nederlanders was

de Admirael van Hollandt loncker Iohan van Du-
venvoorde. Niet wijdt van de engte van de ftrate,
leyt Conil, een fchoone ftadt, gheleghen 6 mijlen
van Calis Malis, gehoorende onder 't ghebiet van
den hartogh van S. Lucar, ofte Medina Sidonia;
Dicht by Conil is Vegel, een kleyn ftedeken,doch
van weghen de fituatie ende des handels feer ver¬
maert, gheleghen op een heüvelken, van wekken
het na 't ooften in de fchoone vlacke landouwen,
naer 31 zuyden in het Africäenfche gheberchte,
ende naer't noorden ende weftenindengrooten
ongheftuymen Ocean zijn profpeót heeft. Wat
weftlijcker leyt Gibraltar, aen een feer fchoone
baye, in welcke in 't jaer 1607 de armade des ko- öMar«
nings, zijnde thien Gallioenen , vier oorlog-
fchepen, en noch die genomen Hollandfche fche¬
pen, en vier andere, onder den Admiral Don loan
Alvarez d'Avila, meeftendeel verbrandt is, ende
reft in de gront gefchoten oft gheftrandt, van de
Hollandlche vloot fterck zijnde 26 oorlogfchepen
en vier met viéhialie, waer over commandeerde
als Admirael Iacob Heemskerck van Amfterdam,
die in de flagh dootghefchoten is.

A F R I C A

Frica wort by de Schrijvers
genoemt, de moeder van de
monfters, waer van 't latijns
fpreeckwoordtis; Africa jem-
per aliquid nervi refert: dat is ;
Africa brenght alcijdt wat

Groette. nieuws voort. Het is kleyn-
der dan Afia. De breette is van de ftraet van
Gibraltar, tot den Caep Buena Speranca 1065
mijlen. De lenghte tuffchen Capo Verde, en

Talen. Capo de Guardafuy 1200 mij len.Het is by-nae
een heel eylandt, ende wordt in 't noorden ge¬
floten met de middellantfèhe zee; in 't weften
met de Atlantifche ende zEthiopifèhe zee ; in't
zuyden met de Indiaenfche zee ,• in 't ooften
met de Roode zee, daer 't aen Afien paelt met
een Ifthmits oftfmallen hals, welcke 25 mijlen
groot is. De wereldt-befèhrijvers komen niet
over een,waer dat Africa van Afien ghefchey-
den wort ; Pomponius Mela,ende meer andere
meynen,door de riviere Nilus. Ptolomaeus fèyt,
dat Africa van Afien afgefondert wordt met de
Arabifche oft Roode zee, eh den boven-fchre-
ven Ifthmus tuffchen die en den Middellandt¬
fche zee, en 31 en dunckt hem niet ghevoegh-
lijck dat zEgyptus ghedeelt wort,ende een deel
daer van in Afia foude legghen,ende het ande¬
re in Africa ; welck ghefchieden fbude , waer't
dat de Nilus Afien van Africa fcheyde. Orte-
lius fchrijft hier van aldus: Men moet weten,
dat, die heel Africa befluyten met de Middel-
landtfche, Atlantifche, zEthiopifèhe zee, en de
Nilus, defelve Egypten en Äthiopien in Afien
ftellen, welcke wy onder Africa fetten. Want
het rechtezEthiopien begrijpt 't rijck van Prie-
fter Ian, 't welck hedenfdaeghs een yeghelijck
onder de landen van Africa telt: wy ghevoe-
len dan met Ptolomaeus , dat het met de Mid¬
dellandtfche zee, ende met de Ocean behoort
befloten te worden, ende niet met de Nilus.

Vermaerdt- Africa is eertijdts vermaert geweeft door de
hcydt. heerlijcke ftadt Carthago, die met den Ro-

meynen om de Monarchie vocht,- ende door de
Chriften kercken, die hier onder den H. Augu-
ftinus, ende andere gheleerde Biffchoppen en
Doótoren vele waren. Nu ter tijdt volgende
Africanen den wet van Mahumet, behalven in
dat deel,daer Priefter Ian regeert.

De landen en volckeren daer het eertijdts in
verdeelt was, zijn zEgypten, Cyrenen, minder

natiën uyt Afia.Na defe heeft het onder de Ro-
meynen geftaen; daernae onder de Grieckfche
Keyfèrs, de Wenden, Saracenen, en Araben.
Die van zEthiopien hebben noyt haer lant ver¬
laten,ende een ander ghefocht,oft geen andere
natie is in haer landt komen wonen, om dat het
foo verre gheleghen is, en datter foo groote en
woefte wilderniffen tuffchen beyden legghen.
Hedenfdaeghs befitten de Turck een deel, de
Serifus een deel, de Coninck van Spangien een
deel, en anderedeelenandere Coningen.

Nu wort het gedeelt in fèven landtichappen, Deelen3 m
te weten, zEgypten, Barbarijen, Biledulgerid, uruJdt-
Sarra, welck een woeftijne beduydt,- Guinea,
ofte de Nigriten ; het Middellandtfche ofte
Opper-zEthiopien,welck't rijck der Abiflinen
is,ende het Wterfte oft Neder-zEthiopien.

zEgypten paelt in't weften aen Barbarijen en eÄgypten,
de woeftyne vau Barcan en Biledulgerid, in't
ooften teghen de wildernilfen gheleghen naer
het roode Meyr, in't zuyden grenft het aen de
landen van Biege, ende in het noorden, wordt
het befpoelt met de Middellandtfche zee.

De hooftftadt Cairo, dienfe Alcair noemen, Almr,
en de Chaldeen Alchabyr, is heel groeten¬
de vermaert door den koophandel. Hier on¬
trent is de hof Materea, daer de balfèm waft,
die in vorighe tijden alleen in't loodfche landt
was, ende nu nerghens gevonden wort als hier.
Hier zijn drie Pyramiden, dat is, groote, fchoo¬
ne,hooge, en fpitfe fteene ghebouwen, diemen
onder de wonderen des werelts rekent.De Co¬
ningen van zEgypten deden fulcke boven haer
graven maecken , om hare rijckdommen te
toonen,ofte om haer volck niet ledigh te hou¬
dende hooghfte van defe drie heeft twee hon- A# voefen o
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Lybien, het Troglodijtfche Arabien, ende zE¬
thiopien.Wie hier van oudts gewoont hebben,
blijckt uyt de namen der landen en volckeren
nu verhaelt. Daernae zijn hier aldereerft ghe-
komen die van Phenicien, en andere vreemde

Africa.

dertvijftigh trappen, elck: vijfvoeten
ende yeder zyde drie hondert vier en twintig
treden^Op het hooghfte van defe Pyramide is /Z ZIZZ'.1'
een plat, daer vijftigh menfchen op können ^ nm
ftaen. Een ervaren fchutter,ftaende op de kant ^
van defè hoogte,kan fb fterck niet fchieten,dat
depijl buyten den voet van de Pyramide valt, ^ fjlf hn ieÅsL*-—'
waer uyt men de grootte van dit werckmach^j;^
fpeuren. fjUn -ZA/

Naer Alcair, is Alexandria de vootnaem-
fte: daernae Rafchit, by die van Europa Ro-tó. aJm^ oni &
fèt ghenoemt. Damiata,eertijdtsPelufien ghe- Dmimï
noemt, is het vaderlandt van de vermaerden
wereldt-befchrijverPtoloimeus.Defè is eertijds
van de Haerlemfche borgers ingenomen: 't is
een machtighe en rijcke ftadt, met een be-
quame haven, daer veel fchepen komen.

Barbarijen ftreckt van zEgypten af, tot deBarbmpm
ftraet van Gibraltar ende den wefterfchen O-
cean. Het is ghedeelt in de vier Coninckrijc-
ken, Tunes,Tremifèn,Fez,endeMaroco.

A Tunes
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'tunes.

Steden*

Fremifen,

Fez en

Marocco.

Tdlednke-
rid.

Samt*

Madagaf*
car.

Foute ty*
landen*

CandYifc

Tunes begrijpt by-nae gheheel oudt Africa,
datmen het Mindere heet.De hooftftadt isTu-
nis,die heerlijck,oudt, ende tamelijck groot is,
opghebout uyt de vervallen overblijffelen van
Carthago.De andere fteden zijn, NieuTripo¬
lis , datmen Trïpolis in Barbarijen noemt, tot
onderfcheyt van Tripolis in Syrien. Dona, eer-
tijdts Hippo gheheeten, daerdeH. Auguftinus
Biffchop geweeft is. Conftantina is meer lande-
waerts in gheleghen; daerzijn veelRoomfche
antiquiteyten te fien.

De Hooftftadt van het Coninckrijck Tre-
mifen, isoockTremifenghenoemt, eenftadt
die met oorloghen bedorven is. Op de kuft
leght Algiers, een fchoone koopftadt, door de
Turckfe rooverijen en menighte Chriften Ha¬
ven al te wel bekent: met kafteelen,wallen, ge¬
lehnt, ende alderhandekrijghs-ghereetfchap
fooverfien,datfe onwinnelijck fchijnt.

De Coninckrijcken Fez ende Maroco , leg-
ghen aen de Atlantifche zee,en zijn neffens ha¬
re byfondere kaerten belehreven, gelijck oock
beyde de iEthiopien , ende de landen van de
Nigriten.

Biledulgerid leyt met een langhe ftreecke
van de grenfen van ^Egypten af, achter de
voorgenoemde landen, tot aen de Atlantifche
zee. De wilderniffen daer van zijn, Lempta,
Hair, Zuenziga, Zanhaga, lbo gheheeten van
de naeft-liggende fteden. De Coninckrijcken
zijn Targa,Berdoa,ende Gaoga.

De wilderniffe Sarra, paelt aen Biledulgerid
in't zuyden, wiens lenghte ftreckt van 't Co¬
ninckrijck Gaoga, tot het Coninckrijck Gua-
lata.

Het grootfte en principaelfte eylant ontrent
de kuft van Africa, is Madagafcar, ofte van S.
Laurens, gheleghen in de Indifche zee. Hier
is een bequame baye om te ververffchen voor
de fehepen die naer Indien varen, ghenaemt
Baya d'Antongil.Men houdt het voor wel ghe-
tempert, en 't is rijck van volck,alle Mahume-
tanen. Het heeft Elephanten,verfcheyde hee¬
ften die een horen hebben,oock veleflanghen
en haeghdilfen. De roode Sandalen worden
aldaer, om de menighte van die boffchen,wey-
nigh gheacht. Daer waft veelrijs,geerft,oran-
gien, limoenen, citroenen, ende leer groote
pompoenen, veel gengbers, honigh, en luyc-
ker-rieden,faffraen,Indifche noten, en veel me¬
dicinale kruyden,&c.

In de Atlantifche zee teghen over Capo
Verde,zijn de eylanden Hejperides,ende de Gor¬
mades, eertijts ghenoemt,* defe worden nu van
de Spangiaerden , Iftas de Cabo Verde ghehee¬
ten, en van de Nederlanders de Soute Eylan¬
den.

Teghen over Mauritanien zijn feven eylan¬
den, die in vorighe tyden Portmaufax. is de ge-
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luckige, ghenoemt waren, nu heetenfe de Ca-
narifche,nae het voornaemfte, ende ftaen on¬
der de kroon van Spangien. Hare namen zijn,
Palma, Ferro,Gomera, Canaria,Teneriffa,Lan-
cerotta, en Forteventura: wat noordelij eker,
legghen de eylanden Madera, en Porto Santo.

Defe eylanden zijn feer vruchtbaer, hebben
veel greynen van alle (borten , excellente wij¬
nen, ende oock koftelijeke luyeker, waer door
hier grooten handel is nyt Spangien, Portu¬
gal , ende andere landen. De fehepen die van
Spangien naer de Weft-ïndien varen, ververf¬
lehen ende voorfien haer hier van alle noodt-
druft,en byfonder van wynen om aldaer te ver¬
handelen. Sy worden alle bewoont van Span¬
giaerden, daer zijn noch vele naturalen,die fy
Guanchas heeten, en hebben de manieren van
de Spangiaerden gheheel aengenomen. Groot
Canarie is het hooft van alle, alwaer de Bif¬
lchop , de Inquilitie , de Audientie Royal, en
het Gouverno van alle de andere,haer refiden-
tie houden.

In Teneriffa leyt die bergh el Pico de Taraira,
de hooghfte die men weet, en die men met
klaer weder 60 mylen weeghs fien kan.

De voornaemfte meyren van Africa zijn Zai- Mqnn-
re, Borreo, Zembre, Zaflan, Niger ,Aquilunda
ende Sachaf.

De principaelfte berghen zijn Abyle, Atlas, Bergen.
enLum, dat is, de Manen-bergh. Abyle leyt
aen de enghde van de Strået van Gibraltar, en
is eene van die, welcke de oude de Columnen
van Hercules ghenoemt hebben. Atlas leght in
Mauritanien, daer van de oude Poeten, veel
verlieren. De Manen-bergen fcheyden het Op¬
per van Neder-zEthiopien.

Devermaerdtfte rivieren zijnde Nilus,en Rivieren*
de Niger. Nilus is de grootfte riviere van al miw-
die in den Middellandtfchen zee loopen. Hy
maeckt met fijn overlooptdat het landt,daer 't
nimmermeer reghent, vruchtbaer is van alle
dinghen. Hy ontfpringht in de wilderniffen
van Africa, op'tgheberghte Luna,ende wort
niet terftondt Nilus gheheeten , maer loopt
eerft door het meyr Nilidse, nu Zaire ende
Zembre ghenoemt ,* daernaer als hy langhe
tijdt fterek gheloopen heeft, ende vele rivieren
aen de rechte zyde ontfanghen, wort hy Afta-
pus ghenoemt, welck in de ^Ethiopilchetale
beduydt, wat uyt de duyfterniffen vloeyt: By
Meroe, het Ichoonfte eylandt van alle die daer
in legghen, krijght hy aen de flincke zyde den
naem Aftabores, dat is, een tack des waters
die uyt de duyfterniffe komt,* ende aen de rech¬
te zijde Aftufapis, welck verborghen te (eggen
is,* ende wordt Nilus gheheeten,daer defe twee
tacken ofte armen wederom in een loopen.
Daernae is hy op (ommighe plaetfen vaerbaer,
en op fommighe wederom niet,* wat voorder

fnel-

Niger.
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fnel-ftroomende fchijnt hy tuffchen de klippen 21 May,den dagh van S. Helena,entdeckt is-
niet te loopen,maer met groot ghedruys te val- het leyt op 16 graden bezuyden de linie, over
len. Wederom, gelijck oft fijn kracht gebroken de 300 mijlen van de kufte van Angola, ende
ware, vloeyt hy fachtelijck, en fpreydt hem ontrent de 500 van Brafil, de twee naefte lan-
ontrent de ftadt Delta door heel ^Egypten, en- den. Het is ontrent fes mijlen groot in't ronde,
de valt ten laetften door feven wijde uytgan- hoogh en berghachtigh landt, afachtigh ende
ghen in de yEgyptifche zee. Hy maeckt twee- droogh, ja felfs het hout van de boomen in de
mael 'sjaers, op feeckere daghen, ^Egypten wilderniffen aldaer is maer goedt om te bran-
vruchtbaer. De gheleerde geven veel redenen den,want het is ofhet halfverfenght waer,foo
van het waffen en overloopen defesriviers,waer dat het fchijnt datter wel eer een Yolcan ghe-
van de geloofwaerdighfte is, de groote lomer- weeft is,wan t men vint daer op (bmmige plaet-
reghen in't gheberghte van Äthiopien. fen folfer en fwevel. Als het de Portugefen eerft

. Niger is een rivier van Opper-^Ethiopien, ontdeckten, waffer gantfeh geen gediertnoch
loopt door het landt van de Nigriten, ende is eenige fruyten, dan alleen abondantie van foet
van de felfde natuere als de Nilus. Want hy water,welck van de bergen komt afvallen in de
wordt op de felfde maniere vermeerdert,in de valleye daer het kerexken ftaet , ende loopt
maent Iunius,veertigh dagen lanck,ende vloeyt voort met (ommige kleyne beecken in zee. Sy
foo over,dat men aen den oever op 't landt kan hebben daer allengskens veel ghedierte ghe-
vareö 5 waer door het aertrijck met flijck over- brachten in de valleyen alderley fruyt geplant,
deckt, en vruchtbaer wordt. Langhs defe ri- die in grooten overvloet aengewaffen ende ge-
vier is een groote vlackte, gheen berghen ofte groeyt zijn,fo dat het nu is vol geyten, boeken,
valleyen, maer veel boffchen, daer de oliphan- wilde verekens,veldthoenderen,patrijfen, ende
ten in weyden.Men feyt oock,dat hier veel lant duyven by duyfenden; vijgen,granaten,oraen-
tot watergheworden is door den vloeat van jen, lymoenen ende lymenzijnder (onder te
de Niger. De lucht is over-al lbo ghelondt, poten noch te planten (o vermenighvuldight,
dat de befinette Venus kinderen hier, uyt an- dat alle valleyen vol zijn, ende het een plaifier
dere landen komende, ghenefen. Men meent om fien is,ja een aerdfeh paradijs fehijnt. Vifch
dat hy Nigris, dat is, de (warte heet, om dat hy ifler dicht rondom 't eylant in (ulcke menighte
loopt door de woeftijnen die een fwartachtige datmen met een kromme (pijeker ofte nagel fo
aerde hebben, alwaer oock hier en daer eenige veel vangen kan alsmen begeert, (oo dat de
ftruyeken uytfteken als of fy verbrant waren. fehepen haer hier van alles ten vollen ververf

In Africa zijn veel elephanten, draecken, fehen endeverfien. Tot meerder geriefvindt
leeuwen, buffels, pantherdieren, geyten, apen, men oock op de klippen,aen de zeekant, fout
meerkatten, bavianen, ende vele andere foor- legghen,genoech tot nootdruft. De gelegent^
ten van vreemde gedrochten,welck 't gebreck heyt van dit eylant is (oo groot,dat (onder 'tfel-
des waters veroorlaeckt, fo dat al dit gedierte ve vele fehepen op de Indifehe reyfen in de uy-
aen weynighe rivieren en water-putten by een terfte miferie (ouden geraecken. De krancken,
komt om te drincken, daer de mannekens en- en die niet wel mede mogen, laet men in't ge-
de wijfkens van verfcheyden aerdt met mal- meen daer, haer ghevende proviande van rijs,
kanderen verlamden, ende daghelijcx jongen biffchuyt,olie, en wat (pecerijen ,* vifch en vlees
van nieu fatlben ende natuere voortbrenghen. krygenfe ghenoech, want (oo haeft de fehepen
In de wilderniffen van Lybien, ende Numi- wegh zijn, komt 't gedierte weder na de val-
dien, is menighte en veelderley gheflachten leyen, datmenfe met de handt kan grijpen en
van ferpenten,* als, Hamiorrhois, Cherlydros, dooden. Sy moeten daer dan blijven tot het

, Chelydis, Cenchris, Ophites, Ammodytes,Ce- naefte jaer als de andere fehepen komen. Sy
rafta, Scytale, Dipfas, Amphibifiena, Natrix, worden daer gemeenlijck haeft gelont,want de
Phareas,Pr2efter,Seps,ende meer andere. lucht iffer feer lieflijck, en 't geheele jaer deur

Bafiiifcus. Men vindt hier oock den Bafilifeus. Som- eenerhande getempertheyt ende wint,ende al-
mighe meenen dat het fabelen zijn, 't gheen toos vruchten fonder weynighe veranderingh.
van den felven ghefeyt wordt; maer 't is feec- De Coningh van Spangien wil niet toelaten dat
ker, dat, ten tyde van Paus Leo,een Bafilifeus daer yemant woont,om dat (y 't landt niet fcu-
hem onthielt onder het geweift oft vonte van den deftrueren ende eygenen, ende op dat een
Sint Lucien kerek, die met fijn fenijn de ftad yegelijck fijn gerief,ende alle dingen even naer
Roomen grootelijcks befchadight heeft. Hy foude hebben.Al voor vele jaren bleef daer een
heet Bafilifeus, dat is een Coninck,omdathy fekerheremijt ofte kluyfenaer, onder pretext
onder alle ghedierten het fterckfte en fchade- van penitentie te doen, ende het kerexken te
lijekfte fenijn heeft. onderhouden: Defe doode veel geyten en boe-

planden. Tot befluyt, fullen wy hier by voeghen de ken, foo dat hy alle jaren vijf ofte fes hondert
befchryvinghe van fommighe Eylanden > gele- vellen verkoft, ende goedt profijt dede, tot het
gen tuffchen Africa en America. den Coningh ter ooren quam, die hem terftont

S. Helena is foo genoemt,om dat het op den naer Portugal deed brengen. Het is gebeurt dat
Africa* B hier
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hiér twee Caftres ofte Swarten van Mofambi-
que,ende een ïavaen,met twee flavinnen,van de
Portugefe fchepen liepen, ende haer verbergh-
den in't geberghte,diefo hoogh zijn datmenfe
qualijck kan pafferen. Defe voeghden haer by
een, en waren ontrent tot twintigh aengeteelt,
liepen hetgeheele lant door, en deden groote
fchade. Sy hadden hare woonplaetfen gemaeót
tuffchen lommige bergen,daer noyt Portugees
gheweeft was, ende qualijck komen konde, al-
waer fyhaert'elckens,folangh de fchepen daer
lagen, verberghden. Tenlaetften wierdmen
haer ghewaer, ende alle vlijt aengewent om te
vangen, doch lange jaren te vergeefs. Eynde-
lijck, uyt vreefc datfe den Portugelen fchade-
lijck mochten worden , ende eenigh hinder
doen,zijnfé door expres bevel van de Coningh
naer lange moeyte ende veel arbeyt gevangen,
ende in Portugael gevoert, foo datter nu noch
niemant is ofte blijft dan liecken.

éfcenfion. Het Eylant Afcenfion, ontdeckt op Hemel-
vaerts dagh, is watgrooter ais S. Helena, maer
niet foo hoogh, evenwel klipachtighende ver¬
bräm landt, leyt op 8 graden bezuyden de li¬
nie, het heeft gheen foet water,noch boomen,
noch eenighe groente; daer zijn wel fchepen
aen gheweeft om water, maer konden niet vin¬
den. De berghen fchijnen rood van couleur te
zijn, ghelijck de aerde ofte roode verwe die de
Spangiaerden Almagro noemen.Het heeft wel
fchoone ende groote witte zant-ftranden, ende
gaet in menighte van vifch Santa Helena verre
te boven. Op 't landt zijn geen beerten,maer
veel voghelen (door de overvloedige vifch) als
jonge ganfen, vifchachtigh van fmaeck,en niet
goet om eten. Hier ontrent is oock veel vlie¬
gende vifch, lo groot als haringh,die van groo-
ter viffchen vervolght wordende,haer by fcha-
ren teffens uyt het water verheffen, en twee of¬
te drie vademen daer boven vlieghen, wel een
quart van een mijl verre, tot dat haer de vin¬
nen ofte vleugelen droogh worden.

Thomx. Het eylant van S. Thomse,foo ghenaemt om
dat het van de Portugefcn op S.Thomas dagh
ghevonden is, leyt recht onder de middelli¬
nie, en is bynae rondt, het heeft in fijn om-
vangh tfeftigh mijlen. De locht is daer feer
heet,maer gefcnt, want men van gheen peft en
weet, niet tegenftaende, worden hier weynigh
Europeers over de vijftigh jaren oudt, foo dat
het voor een wonder gehouden wordt,yemant
daer te fien met een gryfen baerdt; maer de
naturelen van 't landt komen lichtelijcken tot
de hondert jaren.

In de maenden van Maert tot September,
zijnde de tijdt van haer winter, gelijck in Gui¬
nea en meerandere plaetfendaer ontrent,valt
daer byna geduyrigh grooten reghen.

De grönt defes eylants is väft ende taey, rofe
achtigh van verwe ,- het kan gheen kooren,
wijngaerden, ofte boomen, die vruchten met
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harde fteenen hebben,draghen ; doch brenght
voort meloenen, concommers, kauwoerden,
vyghen, gengber, ende groote quantiteyt van
fuycker voort, foo dat jaerlijcx vele fchepen
met fuycker daer gheladen plegen te worden.
Doch van dier tij t,dat fekere wormkens de wor¬
telen der fiiycker-rieten hebben begonnen te
doorknaghen, is-het fb feer vermindert, dat nu
jaerlijcx qualijckfes fchepen met inlandtfche
fuycker können gheladen worden. Daer waft
oock overvloedt van heers, rijs, garfte, lattou-
wen,kooien,rapen,bete,peterfelie, ende andere
moes-kruyden. Hier is een wortel, die oock in
groote quantiteyt in't eylant Hifpaniola voort¬
komt , ende daer Batata ghenoemt wordt de
fwarten van dit eylandt noemen die Ignamam,
ende planten den felven als een uytnemend
kruyt,tot haer leven noodigh ; de uyterfte baft
is fwart, de binnenfte wit ende lanckformigh als
een groote rape, ende heeft onder veel tacken,*
fy is van fmaeck als een kaftanie,doch beter en-
de delicater ; men eetfe ghemeenlijck onder de
affchen ofte op kolen ghebraden zijnde, ende
dicwils oock rauw. De Portugefen die hier wo¬
nen, hebben fommighe olijf, perficken, aman¬
del , ende andere boomen gheplant, die daer
wel groeyen, doch geen vrucht voort bren-
ghen. In dit eylandt is oock een wonderlijcke
fborte van kreeften,die in de aerde woonen als
mollen, van couleur als zee-krabben, ende het
landt omwroeten ; oock iffer menighte van vo¬
gelen, als patrijfen, fpreeuwen, lijfters, groene
muffchen die wel fingen,ende papegayen.

De Portugefen hebben hier een ftadt gebout
Pavofa genoemt, aen een riviere, in de welcke
wel feven hondert huyfghefinnen woonen. Sy
heeft een goede haven ende ghefonde riviere.

Deinwoonders zijn eenfcleels wit, eenfdeels
fwart. Het is vreemt,dat aldaer de fwarten met
vloyen, luyfen, ende wantluyfen ghequelt zijn,
daer ter contrarie de witte menfchen geen van
defe drie fborten hebben.

Niet verre van dit eylandt,ontrent twee gra- jp de
den noordwaert van de middellinie, leght het Fmdp.
eylant delPrincipe, foo genaemt,om dat aen den
Prince van Portugal de inkomften deffelvigen
gheafïigneert waren. Het is redelijck bewoont,
ende vermaert door het fuycker dat het uyt-
gheeft. In het felve waffen oock menighte van
palmboomen , van welcke breeder in de be-
ichrij ving van Guinea mentie gemaeckt wort,
met wiens fäp fy den dorftleffchen.

Het eylant Anniboni ofte Annobon,foo ge- Amboxi
naemt,om dat het op een nieuwe jaers tij t ont¬
deckt is, leght anderhalven graed bezuyden
de linie. Het is onbewoont, doch daer is een

goede vifchvanck langhs den oever; men fiet
daer oock altemet vlieghende viffchen; daer
zijn oock veel crocodillen,ende andere fenijni-
ghe gedierten.

Het Coninckrijck
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At deel van Barbarien, het rocco gelijck, maer niet in groote 5 de anderé
welck eertijdts Mauritania zijn,Thagra,Sallé,&c.
Tingitana is ghenoemt, be- Het ghebiedtvan Fez begint vande rivierePKteh
grijpt hedenfdaeghs twee Buragrago,fende ftreckt fich ooftwaerts aen de
Coninckrijcken , Marocco riviere Inavem, in 't noorden wort het bepaelt
ende Fez. met de riviere Suba, ende in 't zuyden met de

Het Coninckrijck Fez is voet des berghs Atlas. De ackers zijn vrucht-
eertijts Ampelufia genoemt, van wegen de me- baer eh overvloedich aen koren,allerley vruch-
nighte der wijnftocken , ende wordt hedenfe ten,en de weyden vol vee.Over al fietmen daer
daeghs Fez genaemt naë de hooftftadt aldaer. wijnftocken ende olijf-boomen.Onder het ge»

Gnnfen. >t {s rijcE ende machtigh. In 't werten heeft biedt van Fez ftaen oock eenige fteden, van
het voor frontieren, de Atlantifche zee; in't welcke Fez de voornaemfte is. Niger meynt
noorden, de ftrate van Gibraltar ; in't 00- datfe TamufigaPtolomf is,maer hy dwaelt.Het
ften, de riviere Mulvia,- in't zuyden, 'tCo- is waerfchijnlijcker dat 'tPtoloman Volubium is,

Lucht. ninckrijck Marocco. De locht is op fommighe gelijck Beucerus en andere gevoelen. Sy leght
plaetfen getempert ende goet,doch op fommi- in 't midden van 't rijck: men feyt datfe gebout
ge rouw ende grof,- gelijck't landt felfs aen ee- is, ontrent den jare 786, Sy wordt ghehouden
hige geweften rouw is, ende vol koude bergen, voor de hooftftadt van gantfch Mauritanien,
Hier ende daer zijn oock woeftijnen ende wil- ja, als Marmol ghetuyght, 't hofvan 't wertem
dernifien, nochtans is 't in de meefte contreyen Sommige meynen datfe defen naem heeft van

Vrucht- vruchtbaer, op d'eene plaetfe min, op d'ander het goudt,om dat in't leggen van de eerfte fun-
M-toej t. meer^want jaer koftelijck kooren ende andere damenten,gevonden is een hoop gouts/twelck

zaden waffen3 De wijnftocken ende olijf-boo- de Arabiers Fez noemen: andere feggen, dat
men zijnder in groote abundantie ; de vijghen, de riviere Fez, die midden daer door loopt,
amandelen, ende 't kattoen waft aldaer over- haer dien naem gegeven heeft. Soo haeft defe
vloedigh. Men vindter een feker ghewas ofte riviere in de ftadt komt, verdeyltfe haer door
ftruycken,M<mf geheten, 't welck een foete en- ontallijcke kanalen, en verfpreydt haer bynaé
de welfcnakende vrucht voortbrenght, van de door alle de huyfen,kercken,collegien,herbem
groote eens citroens: de Mahumetaenfche do- gen, ende gafthuyfen 3 loopt daernae door de
étoren fegghen, dat dit de felvighe is, die onfe gemeyne privaten, ende fleept met haer alle de
voorouders Adam ende Eva verboden was,met vuylniffen der gantfcher ftadt. Dit wordt van
welckers bladen fy haer fehaemte bedeckten, oudt Fez gefeyt: want daer een andere ftadt is,
wantfe lange ende breede bladen heeft. Hier is nieuw Fez genaemt, met een dubbelde hooghe
groote overvloedt van alderhande vee, als van ende ftercke muyr omringht.
offen, fchapen, paerden, kamelen, geyten,ende De Provincie Algara wordt in 't noorden van Fr.Aßd*
hafen. de groote zee befpoelt; in'tweften ftrecktfer^

Men. De provinciën defes rijcx zijn feven,te weten, haer tot aen de riviere Buragrago, de ooftzyde
Temefna, 't landt om de ftadt Fez,Afgara, El- befluyten de berghen Gumarse, Zaronii, ende
habata, Errifa, Garetum,ende Elchaufum ofte voet des berghs Zalag^e ,* ende in't zuyden
Chauz. wordtfe bepaelt met de riviere Bunaza. Het

Pr. Te* De ProvincieTemefoa neemt haer begin van is een effen landt , van ghetemperde locht |
me^a' de riviere Omirabih nae'tweften,ende ftreckt en daerisfulcke menighte van paerden ende

fich nae 't ooften tot aen de riviere Buragra- vee, dat niet alleen gheheel Fez, maer oock
gum; in 't zuyden wordtfe bepaelt van de bergh alle de bergen Gumar# rijckelijcken daer me-
Atlas, ende in 't noorden, van de groote zee. de können verfien worden.Boffchagien zijnder
Dit rijck heeftmen altoos" ghehouden voor weynigh,maer vele geyten ende hafen. In vorm
't hooft van gantfch Africa,in't welcke eertijts ge tyden waren hier veel fteden endekaftee-
40 fteden getelt zijn, met 300 kafteelen, die nu len, maer zijn door de oorlogen meeftendeel
meeft alle door de oorlogen te niet zijn: gelijck gheruineert. De voornaemfte fteden nu noch
oock de heele provincie verwoeft is. Doch by overigh,zijn Lariffa,en Cafar Elcabir, 't welck
onfe tyden heeft het wederom wat beginnen fc veel te feggen is,als een Conincklijck paleys.
te bekomen, ende veel fteden hebben haer 'tLandtfehap Habat ofteElabatwordt in't
hooft wat opgefteken. Onder defe is Rabato, noorden bepaelt met de Middelandtfche zee, ta.
een groote ftadt, ghebout aen de zee-kufte; in't werten van de moeraffen van Afgara,*in't
van wegen de mueten ende ghebouwen, Ma- zuyden met de riviere Suarga; ende in 't ooften

Africa, C met de
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met de berghen, die by de ftrate Gibraltar
leggen. 't Is vrudhtbaer van alderhande gewaf-
fen, hoewel dat het eertijdts vermaerder ende
geluckiger geweeft is, van wegen die leer oude
fteden, fco van de Romeynen, als Gothen ghe-
bout. De voornaemfte fteden hedenfdaeghs,
zijn, Arzilla ofte Arzella, tamelijck groot, en-
de leght van de enghte van de Strået ofte Mid-
delandtfche zee, ontrent 7 mylen. Tingis ofte
Tanger, is een oude ende groote ftadt, aen de
zee-kufte, 6 mylen van SeptaofteSeuta, welck
oock een groote ftadt is,beyde gelegen aen de
enghte van Gibraltar, eertijdts placht defe de
hooftftadt te wefen van gantfch Mauritanien.
De drie voornoemde ftedëftaen hedenlclaechs
onder 't gebiedt van de kroone van Portugal.

Fr Eni- Provincie Errifa,begint ontrent de engte
fa'. van Gibraltar, endeftreckt haer in't ooften tot

aen de riviere Nocor ofte Hoccore 5 in 't noor¬

den,als Leo getuyght,grenft fy aen deMiddel-
lantfche zee ; ende in 't zuyden, reycktfe tot
aen de berghen, die onder 'tghebiedt van Fez
hooren. Dit lant is rou,ende vol koude bergen,
waer hooge ende rechte boomen waffen 5 koo-
ren en brenght liet niet voort, maer overvloet
van wynen, vygen,olyven, eh amandelen; daer
is oock weynigh vee,doch in't geberghte vint-
men geyten, efels, ende apen. Daer zijn oock
weynich fteden, maer veel dorpen.

Fr Gare- De Provincie Gareti, neemt haer begin in't
tum. weften, van de riviere Medulo af, ende ftreckt

haer in't ooften tot aen de riviere Mulvia ; in't
zuyden fcheyden haer de bergen der woefty-
nen van Numidien, ende in 't noorden ftrecktfe
tot aen de Middellandtfche zee. Dit landt is
broeckachtigh, dor, ende onghehavent, en-
de van natuere de woeftynen van Numidien
niet onghelijck. Nae dat de twee princi¬
paelfte fteden Medela ende Chefafe, van de
Spagniarden zijn ingenomen, is 't van inwoon¬
ders Iber ontbloot.

Frovinck Chauz, de laetfte Provincie van't Coninck-
chauz,. rijck Fez, beflaet bynae het derde deel van 't

fblvige rijck, want fy fich in de lengte 190 my¬
len ftreckt van't ooften en de riviere Zha af,tot
aen de riviere Gurguigara in't weften, ende in
de breete 170 mylen: Want het beflaet al dien
geheelen ftreeck van den berghAtlas, na Mau-
ritania, ja begrijpt,gelijck Leo getuyght, oock
een goet deel van de pleyne, ende de berghen,
welcke tot aen Lybien palen. De voornaemfte

Z.

fteden zijn Dubdu,een"oude;Teza, een groote,
treffelijcke, ende rijcke ftadt, van weghen de
menighte härer inwoonderen, ende rijckdom,
de derdeplaetfb van dit rijck.

Dit rijck wort met veel rivieren bevochtight, Bhieren.
van welcke fbmmige fcheeprijck zijn: de voor¬
naemfte heten Subu endeLuccus. Subu van de
ouden Subur ghenoemt , neemt haren oor-
Ipronck uyt een groote fonteyne in een ver-
vaerlijck bofch,by den bergh Seligi, in de pro¬
vincie Chauz: fy loopt een lang rack, met haer
fiepende veel andere rivieren, ende ontlaft haer
met een wyden ende diepen uytganck in de
groote zee, daerfb oock groote fc hepen kan
dragen.Luccus,van Ptolom^o Liffus genoemt,
ontfpringht in 't geberghte Gumarae, ende valt
in de groote zee: Aen de mont van de felvige
leght de ftadt Haraidos, wekkers haven quaet
is om in te komen.

In dit landt zijn veel bergen,onder welcke de Bergen.
voornaemfte is Zarhon,die begint van de pley¬
ne Efais,ende ftreót fich in de lenghte na 't we¬
ften 30 mijlen, ende ontrent 10 in de breete;
van verre fchijnt hy een groote ende wilde bof-
fchagie, en heeft alleen olijf-boomen; de an¬
dere zijn, Zalaga, Selego, Azgan,Centopozzi,
&c.

In de ftadt Fez zijn veel fchoone ghemeyne Be ftadt
ende particuliere gebouwen, collegien, endef^s
gafthuyfbn: want foo fbmmige fbgghen, (elck
geloove daer van foo veel als hy kan ofte wil,)
zijn daer fèven hondert kercken ghetelt,
onder welcke eenighe uytnemende koftelijck
zijn.De hooftkercke die fy Carauvea noemen^
heeft anderhalf myle in de ronde,ene eden en
dertigh poorten. In defe kercke worden al¬
le nachten 900 lantaernen of lampen aenghe-
fteken; men feyt oock datfè alle dage 200 du-
caten inkomens heeft. In defè ftadt zijn oock
veel Collegien van ftudenten, die in de vrye
konften,rechten,ende medecijne ftuderen.On- '
der welcke uytmunt dat Coninck HabuHenon
heeft doen bouwen, koftende 480000 ducaten.

Pennon de Veles, een feer oude ftadt, ghe-
legen aen de Middellantfche zee,tuffchen twee
hooge bergen; de Spagniaerden noemen het
Velles de Gumenera, oock Pennon de Velles;
fommige fbgghen datfb van de Africaners, an¬
dere,datfb van de Gothen gebout is. Die meer
daer van begeert te weten, lefb het groote Ste-
de-boeck.

Het Koninckrijck
M A R O C C o.

Tonern.
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Et Coninckrijck Marocco
heeft delen naem van Ma¬

rocco,de hooftftadt des fbl-
vighen landts. Het leyt tuf¬
fchen den bergh Atlas, en¬
de de Atlantifche zee: ende
is bynae driehoeckigh. Het

Vmcht- js een genoechlijck landt,overvloedigh van al-bmhejdt. jerjiancje vruchten,ende zaden ,• infonderheyt
van olie, honigh, fuycker, dadels,druyven,vij¬
gen,appelen,ende verfcheydé fborten van pee-
ren: Daer zijn runderen ende fchapen,ende ve¬
le geyten, wekker vellen Marrochins genoemt
worden; wiens hayr bequaem is om kamelot
van te weven. Hier waft al dat tot 's menlchen
onderhoudt ende vermaeck dient.

Frovincte p)e provincien daer van zijn Hea,die in 't oo¬
ften met de riviere Efïivala befloten wordt, in 't
zuyden met den Atlante,in't weften ende noor¬
den met de groote zee; is een rouw, bergh ende
bofchachtigh landt, doch rijck ende wel be¬
woont: dat het kooren daer foo overvloedigh
niet waft,als de garfte, heerfb, ende boeckweyt,
ende datter oock groot gebreck is van andere
vruchten, is niet door de onbequaemheyt des
aerdtrijcksofte locht,maer de traegheydt en-
de onachtfaemheydt der inwoonderen ; doch
is daer de honich in grooten overvloedt, daer
fymeeftendeel van leven. Hier zijn weynigh
fteden,maer veel dorpen, wijeken ende ftereke
kafteelen.

De Provincie van Sufa heeft in 't noorden
den bergh Atlas, ende de ftadt Heam; in 't oo¬
ften de riviere Sufi. Dit is een vruchtbaer landt,
rijck ende feer playfierigh ,• daer overvloedt is
van kooren,garfte, ende andere zaden; op lom-
mighe plaetfen geeft het oock fuycker in over¬
vloet, hoewel dat de inwoonders geen weten-
fchap hebben van den fblven te zieden ende te
bereyden; daer zijn oock menigerhande fruy-
ten, als vijgen, druyven,perficken, ende dadels:
daer is geen olie, maer wordt van elders ghe-
bracht. Daer teghen zijn in de bergh Ilalemo
gout-mijnen.

Ttfodan- De voornaemfte ftadt defbs landts is Taro-
dantum,van de inwoonders Taurent geheten,
redelijck groot, van de oude Africaners ghe-
bout, daer ontrent 3000 huyfen zijn; de in¬
woonders zijn beleeft: in de felve woonen En-
gelfche ende Franfche kooplieden, die wiflfelen
yfbr,tin,ende loot, tegen fuycker.

Daer is oock Meffa,onder welcken naem drie
kleyne ftedekens begrepen zijn, ontrent een
mijled'eene van d'andere gelegen, oock van
de oude Africaenfche langhs de zeekufte ghe-
bout.

Africa.

Fr. Suft.

tum.

Mejfa.

Dé ftadt Teijeut,is in vorigen tijden van de Tefteuh
Africanen ghebout, op een fchoone vlackte,
waer vande eene zijde met de riviere Susbe-
fpoelt wort. Sy is in drien gedeelt,in 't begrijp
van ontrent een mijle, welcke deelen t'famen
gevoeght,een driehoeck formeren.

Tedfï is een groote ftadt,eertijts van de Afri- tedfn
caners ghefondeert, ghélegen aen een vrucht¬
bare plaetfb.

Tagavoftis wel de grootfte van alle de fte- Tagavoß«
den defbs landts.

Het lant ontrent Marocco, is oock byna een Fr, Ma-
driehoeck gelijck ,• de bepalingen daer van zijnrocco'
in't weften de bergh Netifi, in 't ooften de
bergh Hadimeus,in 't noorden ftreckt het fich
tot daer de vermaerde rivieren Tenfift ende
Afifinual haer vermengen.

Defb Provincie (als Leo vermeldt) is wel be¬
woont ende gehavent, overvloeyende van wil¬
de ende tamme ghedierten ,• deurgaens effen,
Lombardien niet feer ongelijck.De bergen zijn
kout ende onvruchtbaer, foo dat daer niet an¬
ders waft als garfte. In dit landtfehap leght de
ftadt Marocco, welcke fbmmige gevoelen,dat rocc°"
geweeftis PtolomadBocanumHemerum. Defe
placht gherekent te worden onder de grootfte
fteden der wereldt, want men ten tyden van
Prince Hali,fone van lofeph, over de hondert
duyfbnt huyfen daer getelt heeft: daer waren
24 poorten,- doch is defb heerlijcke ftadt door
vele invallen der Arabiers foo onderghedruckt
ende verwoeft, dat nu nauwelijcks het derde
deel daer van bewoont is.

Onder 't gebied van defe hooren noch meer Eigwmtt*
andere fteden, als,Elgiumuha, een kleyn ftede- ha*
ken, gelegen op een effene plaetfb,by de riviere
Seffeva,van de Africaners gebout. Tenezza, is 7hezat.
een ftereke ftadt, eertijdts oock van de Africa¬
ners ghefondeert, op de zijde van dat deel des
berghs Atlantis, 't welck Ghedmina ghenoemt
wort. Delgumuha is een nieuwe ftadt, gelegen Beigumu-
op een hoogen bergh, met een fterek kafteel. ha*
Imizmizi is een groote ftadt, op een fteenrotze. . å
Tefraft is een kleyn ftedeken, aen den oever él.
der riviere Afifelmel gelegen. Daer zijn noch
Agmet ende Hanimmei. Guzzula hanght in 't
noorden aen den Atlas, ende in 't ooften paeltfè
aen Heam.

Dit landt is overvloedigh aen garfte, heeft
oock veel vee,koper ende yfer-mynen. De fte¬
den ende kafteelen alhier zijn onbewalt. Daer
zijn veel groote ende rijcke dorpen; en het ge-
heele landtfehap met inwoonders vervult.

De Provincie Duccale begint in 't weften vati Fk ï)uc-
de riviere Tenfifto, in 't noorden wordtfe om-

ringht van de groote zee ; in 't zuyden iffe
D beflo-
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befloten met de reviereHabiel; ende in't oo- als die in't midden der ftadt van de voorfey- Tempelen.flen van de riviere Hammirabith : Hier zijn deHali geboutis. Daer is noch een ander,van
weynighe bemuerde heden , onder welche is Abdul Miomen, Succefleur van Hali, ghebout,
Azaphi,gelegen aen de zee-kufte, van de Afri- ende van fijn neve Manfor vergroot, verrijckt,
canersgebout. Conte is van de Gothen, ende ende verciert met verfcheyden columnen, uytTit van de Afïicanen gedicht. Elmedina houdt Spagnien aldaer gebracht. Onder defen Tem-
men als het hooft van dit geheele landtfehap. pel is een cifterne , lbo groot als den tempel
Centopozzi is een kleyn ftedeken. De andere fèlfs. Het dack defes tempels is gantfch van
zijn Subeit, Temaracoft, Terga,Bulativam,A- loot, ende op alle hoecken fijn canalen, die het
zamur,ende Meramer. reghen-water in de voorleyde cifterne leyden;

Tr.Hafco- De Provincie Hafcora grenft in 't noorden daer by is een toren van feer harden fteen, by-ra' aen Duccalam, in 't weften aen de riviere Ten- nae gelijckformigh de fteenen daer van 't Am-
fifto, ende in 't ooften wordtfe door de riviere phiteater Vefjiaftani gebout is ; defè is hooger
Quadelhabit van 't lantfchap Tedelotes afge- als die van Bononien in Italien,een yeder van de
floten. Hafcora heeft veel rijeke endevolck- trappen is negen handen breedt, endedebuy-
rijeke fteden,als Alemdim, ghelegen in een va- tenfte fijde van de muerè 10 handen breet.De-
leye, die van vier berghen befloten is. Ta- fe toren heeft feven woninghen 5 boven op den
godaft leyt op de top van een hoogen bergh, felven ftaet noch een ander torenken, fpits als
die van vier andere omringht is.Elgiumuha leyt een naelde: dit felfde heeft drie hooghten, deoock op een hoogen bergh, tuflehen twee an- een boven d'ander, eh tot yeder kanmen klim-
dere,van gheen minder hooghte.De ftad Bzo is men met een houten ladder. Op de bovenfte
öudt, ende leyt op een fteylen bergh, ontrent fpitfe defes torenkens,ftaet een vergulde maen,
20 mylen van Elgiumaha, na 't weften. en drie goude klooten,alfo door een yfere ftan-

Tr. Tedles* 'T landt Tedles is niet feer groot ,• de palen ghe gefteken,dat de grootfte daer van,in 't be-
zijn in't weften, de rivieren Servi ende Ommi- nedenfte deel, ende de kleynfte, in 't bovenfte
rabih;in't zuyden,de bergh Atlas;in't noorden, fehijnt te zijn. Hier is oock een fterck kafteel,
de felvige riviere Servi, daer fy in den Ommi- welche, om fijn groote muyren, torens, enderabih valt, waer door dit landt, als in een drie- marmore poorten,bynae een ftadt fehijnt.Hierhoeck befloten leyt.In defe Provincie fijn fem- is noch een tempel met eenen hoogen toren,
mige fteden, waer van de principaelfte TefTa op wekkers top oock ftaet een gouden maen,
is, van de Africaners ghebout, ende tamelijck ende drie goude klooten,d'een grooter als d'an-bewoont. De andere fijn Efla, Githiteb, See. der,welche alle 130 duyfent guldens aen goud t

Rivieren. De voornaemfte rivieren defes Coninckrijcx fwaer fijn. Binnen de ftadt fijn wijngaerden,
zijn Tenfift, ende Ommirabih, welche haren groote hoven van palmboomen, ende kooren-
oorfpronck neemt uyt den bergh Atlas, ende rijeke ackers, want men buyten de ftadt nietfich in de groote zee begheeft; de Tenfift vryelijck mach bouwen, overmits de veelvou-
fpruyt uyt het Marocfche ghebiedt, ende ver- dige ftrooperijen der Arabiers.
meerdert haer met veel andere rivieren, onder De inwoonders defes rijcx zijn in fommige inwoonde-welche Sifelmel ende Niffis de vermaertfte fijn: plaetfen feer beleeft, ende in andere wederomrm
maer de Omirabih neemt haren oorfpronck plomp en onbefchoft. Sy eten meeft ongefuyrtna%tuflehen het hooge geberghte,daer de Provin- garften broot, welch in geen ovens gebackencie van Tedles aen het Coninckrijck van Fez Wordt. By haer is oock't gebruyek, eenfeker
annex is.Hier ende daer aen de zee-ftrant wort jfpijfe te maken van garften meel, melck, endeveel bernfteen gevonden, 't welck van de Por- olie, ofte boter. Veel ghebruyeken geen tafelstugefen ende andere uytheemfche, voor kleyn Gftafellakens. Sy kleeden haer gemeynlick met
geldt gekocht,en te lande uytgevoert wordt, doeck , als dekens ghemaeckt, ende eieren

Bsrgen. Hier fijn oock veel bergen, onder welche Ni- \ hooft met een byfonder doeck, doch laten
fipha, Semede,ende Seufana de vermaerdtfte ?t bovenfte deel bloot ; niemant draeght daerfijn. Sommige fijn koudt ende onvruchtbaer, hoeden, als de oude mannen ende gheleerden:feo datfe niet voortbrengen als garfte. In dit fy en dragen oock geen hemden: in plaetfe van
Coninckrijck fijn oock tempels, en collegien, bedden, gebruyekenfe een rouwen hav rach ti¬efte herbergen. In de ftadt vanMarocco fijn gen bolfter,daerfe haer in winden. Eerfytrou-veel Tempels ofte Mofqueen, onder welche wen, laten fy hare baerden feheren, maerghe-
geen treflelijcker,heerlij eker,ende konftiger is, houwt zijnde, dragen fy die heel lanck.

Gelegent*
hsjt.

V I N E A

De Grep-
kïtfto

E Cuft van Africa, vän de
Cabo de Sierra Liones, leg¬
gende op de noorder breet-
te van 8 graden,tot de C. de
Lopo Gonfalves, wordt met
eenen name G v1n e a ghe-
noemt,hoewel datfein ver¬

fcheyden landtfchappen en volckeren is ver¬
deelt,hebbende elck fijn byfonderen Coninck,
fulcx datmen alle 10 ofte 12 mylen een andere
natie vindt, en andere tael fpreeckt: 'tvolck
zijn allefwarte mooren, kloeck in't landtbou-
wen,en konftigh in verfcheyden hantwereken,
maecken aen fbmmighe oirten aerdige fehuyt-
kens uyt een boom, byna ghelijck de Veneet-
fche gondels, daer fy mede ter zee varen , en
meefterlijck weten om te gaen. Het landt van
Sierra Liona tot de Cabo de Palmas, genaemt
Cofta de Meleguette oft Manigette, de Greyn-
kuft, (om dat van daer uyt verfcheyde plaetfen
veel Manigette ofte greyn komt, een foort van
fpecery, fcherp van fmaec, byna als peper,doch
kleynder van zaedt,) is onder verfcheyde Co-
ningen verdeelt. Tuflehen Sierra Liona en Q
Mefurado is een Coninck, woonende aen Cabo
Monte: tuflehen Cabo Mefurado en Rio de
Celles een ander:en van daer tot Cabo de Pal-
ma noch verfcheyden andere. Die aen't landt
van Cabo Monte, fbo van de Portugefen,maer
van de inwoonders Vay genoemt,de machtig-
fte van die alle, hebbende aen Sierra Liona een
onder-Coninck ofte Gouverneur, ftaet onder
een ander meerder, woonende te landewaert
in, die fy noemen de Coninck vanFolgia, de-
welcke als de Coninck fterft, daer weder een
ander komt ftellen. Defe, met alle de andere
voorfz Coningen ftaen noch onder een groo¬
ter opper-Coninck, die fy Manoe noemen. De
mans nemen daer fb veel vrouwen als fy voeden
koenen,houdë die kort,en zijnder feer jalours
af, zijn daer over niet fbo ghemeenals op de
Goudkuil en ander quartieren van Guinea. Het
regent daer ordinaerlijck 6 maenden in't jaer,
beginnende ontrent in't midden van May, en
duyrt tot in O&ober, meeft in't begin en laet-
fte van die tijdt,fomtijdts met ftereke winden ;
die regen maeckt het landt vruchtbaer, en be-
quaem om fijn vruchten te geven .-d'andere fes
maenden is't fonder regen, geduyrigh met een
heldere klaren hemel. Daer waft weynigh meer
rijs, als fy tot haer onderhoudt noodigh heb¬
ben , 't welck afgefneden zijnde, zaeyenfe het
greyn ofte Maniget, foo dat het lant tweeder-
ley vrucht in't jaer geeft:hebben weynigh tam
vee, maer genoech wildt, en veelderley gevö¬
gelt; honden dieniet baflen,nocheenighghe-
luydt flaen, apen, meerkatten by duyfenden,
luypaerts, tygers zijn daer in menighte; twee-
derley foorten van verekens, buffels, crocodil-
len,fchildtpadden, al beeften die fy eten. Daer
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zijn oock veel olifanten in deboffchen, die iy
vangen, 't vleefch eten, en de tanden aen de
vreemdelingen verhandelen. Sommige ondethaer eten oock haer gevangen ofte verflagenevyanden uyt wraeck. Men vindt daer de dieren
die de Portugefen Salvages noemen, een boos
en fchalck gediert, bynae van fatfoen als men-
fchen,enfo groot als doggen,oockfo ftoutdaü
fy fich teghen de menfchen dorven verfetten,
oock fb fterck datfe een man können ter neder
werpen. Daer te lande is feer goede wijn de
palm, die in delicaetheyt die van andere plaet¬fen daer ontrent te boven gaet.

Van C. de Palmas ooflwaert,tot aen C. La- De 1dné-

hoe,zijn verfcheyde plaetfen daer veel olifants
tanden geruylt worden,en daerom deTantkuft
genoemt, oock veel fteerten van olifanten, die
na de goudtkuft ghevoert, en daer tot hooge
prijs verkocht worden: die gebruyeke de moo¬
ren, als fy ten ftryde gaen, gelijckmen hier de
pluymen , meynen daer mede feer verciert en

ontfichlijck te zijn. Het landt van daer tot aen
Cabo de Tres Puntas, wordt geheten de Cufte
van Quaqua, en het volck Quaquaes , om dat, De Cufiè
wanneer die met haer fchuytjens by de fchepen van
komen, altijt roepen 6)U(i qua, als haer verwille-
komende, fleken dan haer handen in't water,
en laten't in haer oogen druypen, daer mede fyals met eede willen verklaren, dat fy oprechte
vrome luyden,en geen bedriegers zijn.Dit volk
overmits daer weynig fchepen komen,is niet fb
fchalck noch geflepen als die van andere plaet¬fen daer ontrent,maken veel kottoene kleeden
die van daer na de goudtkuft vervoert worden.

De kuft van Cabo Tres Puntas tot aen de ri- De Göud*
viere de Benin, ofte Rio de Lagos, wordt ghe-
noemt de Goudkuft,om dat die rijck van gout
is,en alle koopmanfchappen die uyt Europa en
andere plaetfen daer gebrocht,tegen gout ver¬
mangelt worden. De Portugefen hebben, flijfhondert jaren geleden, daer een fterck kafteel
gebout, 18 mylen ooftwaert van de Cabo de
Tres Puntas, geheten S. George de Mina, en
daer mede veel jaren langh de Mooren langhsdie kuften feer infiibjed:iegehadt,en met haer
handelingh groot voordeel gedaen;dan is feer
vermindert,federt de Fran^oyfen daer hebben
komen handelen; maer aldermeeft, ja byna te
niet gegaen,met de komfte der Hollanders, die
daer oock, ontrent vijfmylen van't voorfz ka¬
fteel de Mina, een fterck fort, gheheten Naf-
fouw, gebout hebben, met guarnifben van de
Staten Generael der Vereenigde Nederlanden
befetjWaer door de Mooren de macht der Por¬
tugefen weynigh ofniet meer achten,uytgeno-
men eenige weynige, die onder der felver ghe¬
biedt noch ftaen. De voornaemfte plaetfen al¬
daer zijn, eerft At fijn, gelegen weynigh bewe-
flen de Cabo de Tres Puntas, Ante,Comendo,
die onder de Portugefen ftaen, en 't voorfz ka-
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fteel de Mina 5 voort Mouree, een der voor-
neemfte,ftaende onder de Coninck van Sabou,
daer 't Hollandts fort Naffau gelegen is, Cor-
mentijn, Berku, Ackara , en Cincko. Daer te
lande zijn geen olifanten, maer Cabriten,fom-
mige koey en, herten, hinden, veel hoenderen
van fatfoen als hier te lande,oock de alderbefte
civetkatten in de boffchen,diefe, jonck zijnde,
vangen, opbrengen, en cm het civet gebruyc¬
ken ofte verkoopen^menighte byen,die in hol¬
le boomen haer honigh en wasmaecken. Daer
waft geen rijs, maer mil lie, diele op een fteen
tot meel,gelijck de fchilders haer verwen,wry-
ven,en backen daer broot af j lïiyckerriet,Ban-
nanas, Annanaffen, Patattes, ïnjamos waffen
daer veel, en fehoonder alsyewers; overvloe-
digh veel limoenen en orangien, die daer in't
wilde waffen, en te landewaert menighte Pal-
mites boome, daerfe haren wiin en olie de palm
uyt krygen, die waffen met een rechte gladde
ftam 40, jo, en meer voeten hoogh , daer de
Mooren met een byfondere behendigheyt we¬
ten by op te klimmê,boren een gat,weynig be¬
neden daer de bladeren beginnen, Heken daer
een ftockjen in, en hangen een pot ofte kalbaft
aen't eynde van't ftockjen, lbo komt die wijn
dan leecken tot in die kalbaft. Sy is van co-
leur in't aenfien als wey , getapt zijnde, wordt
eerft als wijn ofte bier, maeckt den genen die'r
veel afdrinckt, heel droncken ,* verlch zijnde,
is loet en lieflijck van fmaeck,maer des anderen
daeghs foyrachtigh, en wort in korten tij t feer
goeden azijn: het volck te landewaert brengen
die neffens alderhandefruyten alle dage verlch
aen't fortNalfau,enaen de zeekant termanft.
Een boom geeft ontrent twee ftoopen nat des
daeghs , en niet tegenftaende, ly veel daer uyt
tappen, lbo worden evenwel de vruchten rijp,
dat zijn vijfof fes, meer ofmin groote trollen,
lbo Iwaer als een man opheffen kan, van voofe
lubftantïe, rondom met een groote menighte
belïen, wat grooter als olyven, befet, elck met
een harde fteen met een loete keern daer in: die
kappenfe van de tros , zieden en ftampenfe
kleyn,-ziedenfe daer na weder,dan komt de oly
boven dryven,diefe met fchelpen daer affchep-
pen, en in potten ofte kalbalfen bewaren, eten
en gebruycken die als boter en olie van olyven,
diefe daer niet en hebben, beftrijcken 00c daer
mede haer lichaem van boven tot benedë,ma¬
ken lbo de huyt glad en blinckende,dat ly voor
een fehoonheyt houden.Gevogelte is daer me-
nigerley, en van fchoone coleuren , infonder-
heyt pauwen, wilde hoenderen, grauwe pape-
gayen, die feer wel leeren lpreecken,perroquit-
jens,en veelderhande kleyn gevogelte, die haer
neftenfeer konftigh met Imalle draden aen de
tacken van de boomen hangen, om niet van de
Hangen , die daer veel en lommige feer groot
zijn,befchadigt te worde, boven dicht voor de
regen, met een lange neerhangende hals, daer
ly van onderen op inkomen. Daer is oock over-
vloet van feer goede vis, van menigerley aert,
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diefe met haer fchuytjens, uyt een ftuck hout
gemaeckt, daghelijcx uyt der Zee halen. De
drie maenden, Auguftus, September, enOdro-
ber,regent het hier bynae gheftadigh, ?t iffer
feer heet, onghetempert, en ongelbnt voor on-
fe luyden; inlonderheyt is de regen feer fchade-
lijck,groote vuylnis en wormen bybrengende,
om datfe vocht en warm, een moeder is van

verrottingh: hier door ontftaen vele lieckten,
bylbnder heete koortfen, buyckloop,root me-
lilben,en diergelijckequalen.

'tVolck aen de zeekant is kloeck, fo in hant-
wercken als in haer koopmanfchap,maken veel
aerdige dingen van gout, lbo fubtijlals yemant
hier te lande 5 ly hebben geen gelt noch munt,
maer koopen alle dingen cm gout,in groote en
kleyne ftucken, lommige in ringen,ketenen,en
anders ghemaeckt, lommigh in greyn, eenigh
grof,eenigh kleyn als lant byna als ftof,dat het
befte en hjnfte is,dragen haer fehaelkens altijt
by h'aerjdie ontrent de zeekant,wegen met ko¬
per gewicht 5 die te landewaert, met roode en
Iwarte boonen,weten daer lubtijl mede om te
gaen, en fcherp genoech haer reeckeningh te
maken. De mans houden lo veel vrouwen als ly
voeden können, gaen veel naeckt, doch de
fthaemte gedeckt, lommige van qualitey t met
een deecken als een mantel om 't lijf, met hoe¬
den van biefen,andere van vellen en ander ftof
gemaeckt,van veelderley fatloen: de vrouwen
dragen een linnen ofkottoenen kleet om 't lijf
van de navel tot op de knien. De kinderen loo-
pen heel naeckt,lo meysjens als knechtkens,tot
datfe beginnen groot te worden, en fchaemte
tekryghen, al onder malkanderen gelijck de
beeftjens in't wilde, dat by haer, lbo langhly
onghetrout zijn, geen oneer gherekent wordt.
Het vrouvolck trouwende, moet lich daernae
van andere mans onthouden: ly hebben wey-
nigh kennis van God, gantfeh niet van fijn ge-
bodt, zijn niettemin uytermatenluperftitieus,
hebben tegen alle quade die haer mogen over¬
komen , hare bylbndere, byna ontallijcke hey-
ligheytjens en belweeringen, diefe Fetifios noe-
më,met veel feltlame en vreemde ceremonien.

Ooftwaert van de Goutkuft, volght het lant
van Benin, hebbende een ftadt van de felBenin. '
naem,fe) groot,datmen van 't een eynde tot het
ander niet fien kan, niet tegenftaende de ftra-
ten heel recht zijn,vol huyfen van roodt leem
gemaeckt, dicht by een, gelijck hier te lande.
De Coninc, hebbende joo of 600 wyven,houd
daer fijn hof,met groote magnificentie,verftaet
na de maniere des landts.

De ftroomen langs defe kullen loopen altijt
ooftwaert, oock de vloeden, en veel uyt den
zuyden, over fulcx is't met fehepen lichtelijck
ooftwaert, maer niet wel mogelijck weftwaert
te komen: daerom moeten de fehepen die van
daer herwaert willen,eerft ooftwaert naCabo
Lopo Gonfalves, en van daer een goedt ftuck
zuydwaert over de andere zyde de middellijn,
buyten die ftroomen,haren wegh nemen.

Het Komncrijck
A B I S S I N E R

Biflinen machme met recht
Hellen onder de machtigh-
fte Monarchien der werelt,
nademael de limiten haer
ftrecken tulfchen beyde de
Tropicos, van de Rode zee
tot aen den yEthiopifehen:

Talen. In 't noorden paelt het aen ^Egypten ('t welck
nu onder den Turck hoort) in't ooften aen de
Roode zee,ende Sinus Barbaricus; in 't zuyden
is't als bewalt met de bergen Lunae , ende in 't
wellen heeft het de Coninckrijcken Congo,en
Nubia,ende de rivieren Niger en Nilus,*begry-
pende der ouden yEthiopiam, 't welck onder
Egypten placht gherekent te worden, ende
Trogloditica ,Cinnamomifera regio,dat is,'tkaneel-
dragend landt, met een gedeelte van't binnen-
fte Lybia.

Vrucht- j)jt geheele landt (ghelijck uyt de fehryvers
van defe tyden blijckt) is deurgaens vrucht-
baer. Men heeft daer 's j aers twee lomers, die
bynae gheduyrigh zijn, alloo datmen op een
tijdt lommige ackers befaeyt, ende andere af-
maeyt ,• in lommige plaetfen worden bynae alle
maent nieuwe vruchten,inlonderheyt die men
met de handt plnckt, ghelaeyt, ende hoewel
het weynigh tarwe voortbrenght, draeght het
nochtans garlle, heerfe, boonen, ende veel an¬
dere aerdtvruchten, in groote overvloet. He-
benum Perficum ende Siliquaftrum is daer feer
veel, als oock peper,canneel, gengber,enliiyc-
ker-rieten,welcke de inwoonders niet weten te
fieden ende reynigen. Hier zijn veel wijnftoc-
ken,doch wordt daer gheen wijn ghenuttight,
als in des Coninghs hof, ende des grooten Pa-
triarchs. De orangie-appelen, citroenen, ende
limoenen, waffen hier van felfs ,• oock is daer
veel honich, want de byen oock in de huyfen,
ende woningen gehouden worden; deshalven
daer lulcke menighte van was gemaeckt wort,
dat 't geheele Coninckrijck genoechlaem daer
mede verfien is, welck de inwoonders in plaets
van ongel,tot licht gebruycken. Hier wall oock
vlas, maer men weet dat niet te bereyden tot
lijnwaedt, want de meelle inwoonders maken
hare kleeden van cattoen, 't welck hier over-

vloedighis. Hier zijn oock mynen van gout,
filver,en koper, dan ly hebben de wetenfchap
niet, om 't felve te liiyveren. Alderley foorten
van ghedierten ende vogelen worden oock in
dit landt ghevonden, als, elephanten,leeuwen,
tygers, pantheren, lyncen , rhinoceroten, dafi
fen,apen,ende herten (hoewel de ouden meyn-
den,dat Africa geen herten voede) offen,Icha¬
pen,geyten, efels, kamelen, en paerden. De
Iprinckhanen zijn dit lant dickwils fchadelijck.

Africa.

In dit gantfehe rijck ende ghebiedt zijn féér Sïedè'k
weynigh Heden, want men daer meell in vlec-
ken ende dorpen woont. De voornaemfte Co- Rijckenön-
ninckrijcken die onder /Ethiopien hoeren,en- ä& ^thi~
de onder de gehoorlaemheyt des Keyfers van^s
Abiffinen ftaen, zijn hetConinckriickBamag-'
nes,het welcke van de riviere Abanthi,ende de
Roode zee bepaelt is: de hooftlladt daer van
is Beroe ofte Barnat,van Ptolemaeo Colone ge-
naemt,als Sanutuslchrijft: hier woont des Co¬
ninghs lladthouder,die jaerlijcx aen den Abife
finer Coninck voor tribuyt betalen moet 1 jo
paerden, met noch eenige ftucken zyden, ende
andere dingen meer,* ende aen den Turckfehen
Baffa 1000 oneen goudts.

Het Coninckrijck Tigremaon paelt aen de &
riviere Marabo,ende aen de roode zee,* het be- MUOna
taelt jaerlijcx aen fijnenKeyfer 200 Arabifehe
paerden.

Onder dit hoort oock het rijck Tigrai,in het A
welcke de ftadt Caxumo ofte Caffumo leght,
alwaer eertij dts de Coninginnen van Saba en¬
de Candaces, haer refidentie ghehouden heb¬
ben,na uytwij fen barer jaer-boecken.

In het Coninckrijck Angote is geen gemunt r.
gelt,maer in ftede van't felvige, gebruyektmén
daer ronde kogelen van fout ende yfei\

Het rijck Amara, heeft defen naem van dien A.
bergh,op wekken des Keyfers fonen met fterc-
ke wacht bewaert worden,om uyt de felve naê
des Keyfers overlijden, eenen erfghénaemté
kiefen.

Door dit zEthiopien loopen de twee ver-
maerde rivieren Abanhi, van Ptolomxo Afta-
pus geheten,ende Tacafli,wekken Ptolomaeus
Aftaboram noemt, in de welcke meer andere
wateren vallen. De oorlpronck van de riviere
Abanhi, is eygentlijck dat groote meyr Barce-
nx, gelegen onder de linie, in?t welcke veel ey-
landen zijn,* men meynt dat dit meyr is Pto-
lom^i Coloe Palus.

De inwoonders defes rijcx zijn Chriftenen,
hare voornaemfte articulen des geloofs zijn de¬
fe j Sy ghelooven in eenen God, Schepper des
hemels en der aerden, onderfcheyden in drié
perfoonen, te weten in God den vader, in God
den foon,van den vader van eeuwigheyt afge-
genereert, die om onfen wille het vleelch heeft
aengenomen,is geftorven,ende wederom van
den dooden opgheftaen ,* ende in Godt den EL
Geeft,van den vader ende den fone uytgaende.
Dit is 'tkort begrijp harer geheeler religie. Sy
vermengen 't oude teftament lbo onder 't nieu¬
we, datfe fommige Iodifehe ende eenige Chrh
ftelijcke ceremonien ghebruyeken. Alle hare
kinders, 't zy knechtkens oft meyskens, belnij-
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den fy den achtften dagh. Als de knechtjens keert zijnde, het regiment felfs by der hant ge-
40 dagen oudt zijn, en de meysjens 80,worden nomen ; ende lbo fy fegghen, de wet Godes,
fy gedoopt,ten zy door eenige fieète ende noot ende de hefnijdinge aldaer ingevoert. Dit zijn
fulcx eerder gelchiet. Alle jaren vernieuwen ly de beginlèlen geweeft der Ioodtfcher religie in
den doopjfo wel in de bedaeghde,als in de jon- Äthiopien. Men feyt oock, dat noch ten huy-
ghe kinders,met uytdruckinge defer woorden; digen dage daer niemant tot eenige hof-dien-
Ick doope u in den naem des Vaders, des Soons, Hen, ofte kerckelijcke bedieningen aengheno-
ende des H.Geefts.Defe maniere van haer voor- men wordt, als,die bewijlen datfe uyt de loodt-
ouders onderhouden ly heylighlijck,niet datfe fcheftamme gekomen zij n. Van defe isde leere
daer door den eerften doop willen krencken, van den eenigen waerachtigen God in Moren-
maerop datfe alle jaer de vergiffeniffe harer lant voort-gheplant,ende tot noch toe geduy-
fonden verkrijgen mogen. Sy deelen het nacht- righ verbleven. Wantby haer behouden zijn
mael uyt onder beyde fpecien, fo wel den leec- de Prophetifche boecken; en de Mooren heb-
ken, als den geeftelijcken. Het vormfel, ende ben oock ïerufalem befocht, ende den waren
laetlle falvinge, houden fy voor gheen Sacra- Godtvan Ifrael aldaer aenghebeden; ?t welck
ment, oft gebruycken die niet. Den Saterdagh klaerlijck blijckt uyt de hiftorie van den Eunu-

M Ll f vitfA. affCJCé v*eren we* alsdenSondagh. Sy houden chus der Coninginne Candacis, die oock Iudith
, i0 y f19c* ^ J Xt ket reckte ooghmerck van de wet te zijn, dat- gheheten wordt ,• want defe Eunuchus ontrent

pn r ie ons vertoont ende voor oogen ftelt de Ion- 10 jaren na den doodt ende verrijfenilfe onlès
den. Sy beminnen en eeren oock de heyligen, Heeren Iefu Chrifti,na ïerufalem vertrocken is,

'Lpr i nci pael Mana de moeder Chrifti. Den gee- welcke reylè 240 mijlen gherekent wort, ende
ftelijcken is het trouwen lbo wel toegelaten,als na dat hy daer fijnen behoorlijcken ende fchul¬
den wereltlijcken. Alle ontucht ende hoererije digen Godes-dienft verricht hadde, ende we-
wordt by haer gheftraft. Sy hebben eenen Pa- derom na huys meende te keeren, lelènde op
triarch,die de opperfte is van de Geeftelijcken, fijnen wagen den Propheet Ilaiam,is door Gods
die van een vroom ende oprecht leven moet bevel tot hem gelbnden Philippus, een dilcipel
zijn,wel geleert, ende van hoogen ouderdom, Chrifti ; dele beyde alloo voort-reylènde, ende
wekker ampt is,de geeftelijcken in goede een- komende ontrent de ftadt Bethzur, drie mijlen
dracht te houden, de kerckelijcke dilcipline van ïerufalem,heeft dele voorfz Eunuchus aen
voor te ftaen, ende de wederlpannigen in den den wortel eens bergs een fonteyn gefien, met
ban te doen. De Coninc heeft alleen de macht wekkers water Philippus hem gedoopt heeft,
ende autoritey t, van Bilfchoppen ende andere Als dele Eunuchus wederom in dEthiopien ge-
geeftelijcken te verkielen ende te ftellen. komen was, heeft hy de Coninginne, ende een

Over dit rijck heeft eertijdts gheregeert de groot deel van 't Conincklijcke hof ende 31 ge-
Coninginne van Saba, die tot den Coninck Sa- meynevolck,gedoopt. Van die tijdt af,hebben
lomon gekomen is,ontrent den jare der Ichep- de Moren het Chriften geloove aengenomen,
pinge der werelt 2954, om fijne uytnemende daer infy volharden tot op dele tegenwoordi-
wijsheydt te hooren. De naem van delc Co- ge tijdt.
ninginne was Maqueda. Ende gelooven de Co- De Mauri noemen den Prince der Abilïïnen,
ninghen van Äthiopien vaftelijck, dat fy uyt Aficlabalfi ,• in de zEthiopifche Iprake wort hy
Davids ftamme,ende uyt Salomons ghellachte Ioannes Belui geheten, (31 welck lo veel te feg-
voort gekomen zijn;daerom noemen en Ichry- gen is,als hoogh ende precieus) ende niet Pres-
ven fy haer oock, in hare titelen,lonen Davids byter ofte Priefter Ian, als lommige uytgeven:
ende Salomonis, eh der H.Patriarchen: Want Hare tij telen , waer van wy hier voren mentie
fy verlieren, dat dele Maqueda van Salomon gemaeckt hebben,zijn defe :
een loon ontfangen heeft,die fyMeilech noem- Ick N. N. de opperfte van myne Rtjcken, wan Godt
de,maer Wierde daernae David geheten. Defe finderlingen bemint,eenpylaer desgeloofi, afcomftigh uyt
(gelij ck fy uytgeven) als hy tot fijn 20 jaren ge- de flamme ïuda,eenfone Davids, eenfine Salomonis,een
komen was,is van fijn moeder tot fijnen vader fine despylaers wan Sion; een fine uyt den %ade lacobs,
Salomon gelbnden,om van hem in alle geleert- eenfine Van de hantMam ; eenfine Van Nabu nae den
heyt ende wijsheyt onderwelèn te worden,- en- vleefche; een fine der heyligen Petri ende Pauli na de gra-
de nae dat dele Meilich David nu ghenoech- tie,- Keyfirvan Hoogh ende LaeghMorenlant,ende ve-
laem onderricht was, heeft hy met conlent lerConinckrijcken, Heerlijckheden, ende Landen,Coninck
Salomonis, eenige priefters, ende veel adelijck Van Noa, ende derCaffaren, van Fatiger, Angola,Baru,
ghelèllchap uyt alle 12 flammen met fich ghe- Ba lingar,Ade<e,Vanguafijoyama, ahaer de Nilusfijn
ieydt, ende in't rijck van zEthiopien weder ge- oorfpronck heeft,&c.

Het Coninckrijck
c o n g o.

Grenfen,

Talen.

Lucht,

Vrucht-

haerhejdt.

Et Coninckrijck Congo of¬
te Manicongo , is groot,
rijck,ende machtigh, want
het fich ftreót van de Caep
van S. Catharina , nae het
zuyden, tot aen Cabo Le-
do ,* in 31 wéllen paelt het

aen de dEtlnopilche zee ,• in3t zuyden aen de
berghen Lunae, ende de volckeren Caffros ;
in \ ooften,aen den bergh,uyt welckén vloeyen
de rivieren, die fich in de fonteynen ende den
oorlpronck des Nijls begeven ; ende in 31 noor¬
den aen 3t Coninckrijck Benin.

Hier is een londeriinghe ghetempertheydt
ende Ibetigheydt des lochts , dé hitte en
koude lydelijck; ende het landt isovervloe-
digh aen kooren, te weten, tarwe, heerfe, rijs,
ende vruchtdragende boomen. Eïet heeft drie
lootten van palmboomen,een die dadels voort-
brenght, een die Indiaenlche noten draeght,
ende de derde , daer fy olie, wijn, azijn, ende
broot van maken. Wt delen boom,geboort of¬
te gekapt zijnde, druypt een vochtigheyt of lap
als melck, die eerft loet is, daer na metter tijdt
fiiyr wordt,-uyt het vleelch van devoorfeyde
vruchten,wort olie geperft,die onfe boter niet
ongelijck is,die fy tot fpijfe,falvinge, ende licht
gebruycken. Daer zijn oock veel Calfien ende
C eder-boomen. In de thuynen vintmen alder-
hande kruyden ende fruyten, als, Meloenen,
Concommers, ende dierghelijckemeer,behal-
ven andere vremde loorten, die wy hier te lan¬
de niet hebben.Dit lant is oock deurgaens rijck
in metallen, oock van filver-mij nen, inlonder-
heyt ontrent 5t eylant Loanba. Daer wort oock
een boom ghevonden, Enläda genaemt, wiens
tacken als dunne draden nederlchieten, welc¬
ke,de aerde raeckende, wortelen krijgen,ende
walfen tot boomen. Hier zijn oock meniger-
hande vreemde ghedierten, inlonderheyt veel
Elephanten,die fy op haer Iprake Manzoa noe¬
men, die groot zijn, wekkers tanden lomtijdts
200 ponden wegen. Daer wort oock een ghe-
dierte ghevonden , 7t welck fy Zebra noemen,
van groote ende ghedaente als een muyl-efel,
doch brenghtjongen voort, 'twelck demuy-
len niet doen: 5theeft een wonderbaerlijcke
huydt,van drie coleuren onder een vermenght,
wit,Iwart,ende geel. Dit beeft is lbo wildt, ende
Inel in t loopen,dathet in geenderley maniere
getemt kan worden 5 hierom is by den Portu-
gijleneen Ipreeckwoort: Hyis lbo ras als een
Zebra. Hier zijn oock Leeuwen, Tijgers,Buff

Africa.

fels,wilde Efels,Woiven,Voffen,Herten,Hafen,
Conijnen,Apen, Chameleonten, eh velerhan¬
de lerpenten: Verekens, Schapen,Geyten,&c.
Daer zijn gheen paerden noch offen, bequaem
tot 's menlchen ghebruyck, in ftede van welcke
fy houte paerden gebruycken, fo Mapheus ge-
tuyght, op duldanighe maniere: Sy bereyden
een leker hout van ontrent twee vingeren dick,
ende 8 voeten lanck; hier over treckenle een
buffels huydt, op de maniere van een zadel,- op
delen gaetde reyfende man Ichryelincks fit¬
ten j dit paerdt wort van twee mannen gedra¬
gen, ende indien de reylè lanck is, komen ande¬
re in haer ftede. Hier zijn oock veel Zibethen,
't welck beeilen zijn als onle huys-katten,doch
heel wildt, van welcke de welrieckende Zi-
beth komt. Daer is oock allerhande ghellacht
van vogelen, te weten, groene ende alchverwi-
ge papegayen, ftruylèn,pauwen,calcoenen,pa^
trijlèn,enden, failanen, diiyven,tortel-doyven,
ende menichte van kleyne vogelkens, die men
Beccafichi noemt ,• veel arenden, vakken, ha-
vicken,ende pelikanen; witte reygers,diemen
Conincklijcke voghelen heet,ende andere die
byna den kranen gelijckformigh zijn,die de in-
woonders Flemminges heten.

Het Coninckrijck Congo, wordt in lès Pro- Deelinge
vincien gedeelt,te weten Bamba,Songo,Sundi,
Pango,Batta,ende Pemba.

Bamba leyt aen den oever, ende ftreckt fich
van de riviere Ambrizi tot aen Coanza toe.De-
lè wordt van verfcheyden overften gheregeert,
die fyMani noemen. De hooftftadt is Panza,
gelegen op een effen plaetle, tuffchen de rivie¬
ren Lozo ende Ambrize.Hier refideert de Gou¬
verneur van dele Provincie,- Sy leydt ontrent
100 duyfent treden van de zee.

De Provincie Songo leyt by de riviere Zaire. Tr. Sm~
De hooftftadt is Songo, alwaer de Gouverneur^*
woont.

Sundi ftreckt haer van de ftadt Congo af tot Tr'
aen de riviere Zaire. Dele Provincie is over-

vloedigh in verlcheyden metallen. De inwoon¬
ders prijlen het ylèr boven andere metallen,
om dat daer van Iwaerden, wapenen, ende mefi
len ghemaeckt worden. In dele Provincie, als
oock in de andere, worden Sabels, Marters,en-
de andere diergelijeke beeilen gevonden.

Het lant Pango paelt in 't noorden äen Sun-
di; in't zuyden aen Batta, in't wellen aen Con¬
go ,- ende in ?t ooften aen de berghen Solis. De
hooftftadt, alwaer de Gouverneur woont, is
oock Pango genaemt.

G ,



C o N G O.
Pr.Batt,t. Batta, paelt in't noorden aen Pango, in't oo- foo overvloedigh zijn,datlè by winters tijdt opften aen de bergen Solis ende ean Salniter,en- den oever komen fpringen. Daer zijn noch an-

dein't zuyden aen den bergli Brufoiato. De dere delicate viflchen, als Steur, Mulli, ende
hooit(ladt wordt oock Batta geheten. diergelijcke,öock vele kreeften, fo dat de mee-

Fr.Fmba. Pemba,leght in het midden van't rijck Con- He inwoonders ontrent de zee, haren koft daer
go.In dele is de Conincklijcke ende voornaem- van hebben.
fte hooftilad van't geheele rijck,hedenfdaeghs Onder de berghen defes landts rekent men Bergt»:
draeghtfc den naem van S. Salvator, hoewel fy de hooghfte, die van de Portugijfen la Sierra
eertij dts Banza ghenoemt was, welck woorde- Complida wordt gheheten; 't welck te léggen is,ken fo veel beduydet,als een Conincklijck hof. Langen-bergh. De Criftal-bergh wordt 1b ge-
Sy leght ontrent doyfent en vijftighmijlen van noemt van weghen de groote menighte van
de zee,op eenen grooten hoogen bergh. criftal, dat daer gevonden wort; defe is hoogh

Rhkren. Dit lant wort met veel rivieren bevochtight, ende woeft. Daer zijn noch andere bergen,die
waer van de voornaemfte is Zaire, die haren men noemt Sierras de Sol, het welck lbo veel is,
ooripronck heeft uyt het meyr Zembre: en als Sonne-berghen , defe zijn boven maten
is op iommighe plaetfen vijfmijlen breedt,- fy hoogh ; andere, die ghehetenHort foo veel waters in den dEthiopifchen O- worden, om dat veel Salpeters van daer komt.
ceaen,datfe 10, ja fomtijts ió mijlen haren foe- De bergen van Cahambre hebben veelfilver-
tenfmaeck behoudt.Men kan maer y mijlen te- mijnen.
gen dele riviere opvaren,want daernae komen De inwoonders defes lants,byfonder die van immifc
de baren met groot gewelt,die van de hooghte Barnbis, zijn lanck van lichaem, ende fterck""*
vallen. In den mont van defe riviere liggen fom- van leden, fy draghen groote fwaerden als de
mige eylanden, welcke van des Conincks van Switfers,die ly van de Portugijfen koopen. Het
Congo fladthouders gheregeert worden j daer is by haer maer fpefmct eenen flagh een men-
zijn fchepen uyt den boom Luconde gemaeót, fohe midden deur te houwen, oft eenen os eens
die 200 mannen voeren. Sy vangen daer cro- flaeghs het hooft af te flaen. Daer zijnder ghe-
codillen, zee-paerden, ende een loorte van vift weeft, die een tonne met wijn, weghende 325fchen,diefe Ambize Angulo noemen, waer van pont, op hare armen ghedraghen hebben. Sv
fommige 500 pont wegen, en zijn uytnemende vlechten haer hals-vercierfolen met hayren van
goet van fmaeck. Als fy defe vangen,moetenfe elephants ftaerten. Als 't de noodt vereyfcht,
op lijfftraffe aen den Coninck leveren. Niet ah kanmen in defe provincie 40 duyfent mannenleen de rivieren defes lants zijn vifchrijck, maer op des Conincxgebodt in korten tijdt by eenoock alle de zeen ende inhammen ,* infonder- vergaderen,
heydt, van lardijnen ende anchioven, welc e

NEDE R-JE T H I O P I E N.
Et Neder-Äthiopien is een houdt. Onder dit rijck ftaethet Coninckrijck
deel van Africa, den ouden Butua, daer treffelijcke goudmijnen zijn, en dat
Latijuichen en Grieckfohen oude groote gebouw Simbae,in7t vierkant van
wereldt-befchryvers onbe- groote fteenen opgemaeckt.

Ontdec- K I3K!|3| [8 kent, daer van heeft Vafoo Het landt van de Cabo bona jfperanca ooft- Caffnsl
xr%h' 3 MM/ |É| de Gama een Portugees,in waert tot aen Mofambique, wordt geheten het •

den jare 1497,eerft de Zee- landt van de Caffres, en het volck Caffres, het
kutten ontded,als hy uyt Portugael daer langs welck in haer tale beduydt fonder wet, om dat
zeylende,eerft een wegh ter zee na ïndié heeft fy fonder wetten leven : dat is eén fterck,robuft

Geleimt- gevondë.Het begint aen t wetten by de groote volck,gaen meeft foo mannén als vrouwen ge-
heydt. rjviere Zaire, niet verre bezuyden de Middel- heel naeckt , zijn in't gemeen peck fivart, met

lijn,begrypende het deel van Africa zuydwaert gekrult, en gelijck als verfonght hayr,en baert
voorby den Tropicum Capricorni tot op de zuyder die weynigh is, hebben platte breede ttompe

Beelen, breette van 3 5 graden. Het wordt in vijfbefon- neufen, groote dicke lippen: fommige doorbo-
dere groote deelen afgefondert, te weten Con- ren hare lippen met gaten,foo boven als onder
go,Monomotapa, het lant van de Caffres, Zan- de mont,oockfomtijdts de wangen belijdende
guebar,en Aiana. mondt,daer fy beenkens in fteken voor een cie~

Cwgo. Congo is een groot en måchtigh rijck, afge- raedt. Sommige andere piekeren het geheele
deelt in fes voornaemfte Provinciën, die gehe- lijfén aenficht met heet yfer, en bemalen51 als
ten worden Bamba, Sogno,Sundi> Pango, Batta en ghefigureert fatijn ofte damaft, Maer mede fy
Pemba, hebbende onder haer vele heeren, die haer feer verciert houden , befpotten de witte
alle geheten worden Mani, dat is Coninck ofte menfohen, die achtende als monfteren en duy-
Heere, als Mani Bamba, Heere van Bamba, Mani velfohe figueren. Die te landewaert in, en na dé
Loanda, Heere van Loanda, ManiCoan^a, Hee- C. de bona fperan^a, leven gelijck de beeften
revanCoanza, &c. De provincie Bamba is op't velt,fonder eenige religie ofte Godsdienft,
de fchildt en befohermingh van het gheheele onderfoheyt van tyden, woonen niettemin met
Coninckrijck , want fy wederftaet alle over- vergaderingen by een als in dorpen, hebbende
laft van de omliggende plaetfen,is ftout krijghtt elck fijn eygen Coninck ofte Heer, dien fy om
volck. In tij t van noot mach de Coninck alleen derdanigh zijn, folcx dat mén gemeenlijck allé
uyt defo provincie by de vier hondert duyfont 10 ofte 12 myleh weeghs een fonderlingh Co-
na de maniere des landts wel gewapende man- ninck en regeeringh van volck heeft, die den
nen opbrengen. Veelderhande vee is hier in anderen foo in fpraeck, gebruyek, en manieren
overvloet,als buffels,offen,koeyen,herten,hin- in alles ongelijck zijn, waer door die meeft deti
den, verekens, boeken,conijnen,hafen, tygers, tijdt tegen malkander oorlogen; en die aen ee-
lupaerden, zivet en veelderhande meerkatten, nige van beyde zijden gevangen wordt, hou-
maer infondérheydt menighte olifanten, om den fy voor eygen flaven, verkoopen malkan-
de overvloedigheydt dér boffchen, weyden en der als beeften, fo dat men fomtijts te Mofam-
ftroomen. Menigerley vreemt gevogelte van bique een volwaffen man ofte vrouperfoon om
verfoheyde fohoone coleuren , oock pauwen, de waerde van twee ofdrie ducaten koopt, dié
patryfen,ganfen, en hoenderen in grooté abon- van daer met menighten na alle quartieren van
dantie. Indién, door de Portugefon, gebrocht worden»

Monomtb Monomotapa,ofte foo fommige dat noemen Sy onderhouden haer van de jacht,foo van oli-
tapa. Bonomotapa, is foo veel te foggen als een Key- fanten als anderé wilde beeften,welcker vleefoh

fèr, foo dat het Rijck den naem heeft van den fy eten, 't welck d'oorfaeck is dat fo groote me-
Coninck, 't welck in andere rij eken niet ghe- nighte van olifants tanden daer gevonden wor-
fchiedt. Het aerdrijck is daer goedt, luftigh en den; fy maecken daer van oock haer wapenen
vruchtbaer, heeft rivieren daer goudt in ghe- en geweer, in plaets van yfor en ftael dat haer
vonden wordt, en boffchen met menighte van ontbreeckt. Sommighe onder haer zijn oock
olifanten. De inwoonders zijn fwart,ruygh van menfcheneters. Die by Mofambique ende
hayr, ftrijdbaer en wacker,fy hebben geen ver- Zeekuften daer ontrent woonen, dooi* de con-
foheyden afgoden,maer eeren eenen God, dien verfatie die de felve hebben,foo met de Arabi-
ly Mczjma noemen. Tentyde vanSebaftianus fohe koopluyden die daer komen handelen, a!s
Coninck van Portugael, is de Keyfor van Mo- met de Portugefon, zij n fommige Mahumeta-
nomotapa Chriften gheworden en ghedoopt, nen, en fommige Chriftenen, en niet loo wildt»
maer korts daerna afgevallen, en heeft Gonfal- De mans daer ontrent bewinden het uyterfte
vum Silvam lefoit ghedoot. Dit Coninckrijck van haer fchamelheyt met een doecxken,en deftreckt tot Cabo de bona fperanca. De voor- vrouwen decken fich met een groven kottoe-
naemfle ftadt is Monomotapa, aen de rivier de nen doeck, van ten halven de borften tot halft
S. Spirito,daer de Keyfor ofte Coninck fijn hof wegen de dgien.

Africa, H Acn
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N E D E R-JE T
Aen defe kuft,omrent 120 mylen zuydwaer-t

Mofembique, hebben de Portugefen een For-
Sofätt. treffe, gheheten SofFala, daer de Capiteyn van

Mofambique een fabteur houdt; om het goudt
daer ontrent vallende, te verfameSen.Niet wijdt
van daer,te landewaert, is de myne vanMono-
motapa,daer veel goudt gevonden wordt, oock
een lbort dat de Portugefen ftofgout noemen,
dat is lbo kleyn als landt, maer van de befte
a!oy dat in gheheel Orienten gevonden wordt.
Twee ofte driemael des jaers lendt de Capiteyn
van Mofambique daer eenige fchuyten langhs
de kuft, genaemt Pangaios, (die van licht hout,
londer eenen yferen nagel gemaeckt,maer met
koorden tTamen gebonden zijn) om het veria-
melde goudt te Molambique te brengen.

Zanguebar. Zanguebar ftreót van Monomotapa noord-
waert tot aen de Riviere Quilimanci, begry-
pende de rijcke Molambique, Quiloa,Momba-
za,en Meiinde ; is tot veel plaetfen laegh moe-
ralachtigh landt, vol boflchen, 't volck is oock
fwart met gekrolt hayr, verlcheyden en luper-
ftitieus in haer GodlHienft, geneight tot waer-
feggen,en met fenijn haer vyanden om te bren-
gen.

Mofmti- Het landt Mofambique leyt geftreckt langs
%ue- de Zee. Aen die kuft, een kleyn halfmijl van't

vafte landt,in een inwijck,leyt een eylandeken,
eertijds Parlio,maer nu van de Portugefen Mo¬
fambique genaemt,is ontrent een half mijl in't
omgaen;aen de noordzijde van dat eylant,tuf
fchen dat ende het vafte landt,is goede diepte
en fchoone gront,makende een leer goeden en
bequamen haven voor Ichepen. Daer is't dat
de Portugeelche Caraquen, die na Indien wil¬
len, haer ordinaerlijck komen ververfchen. Op
dit eylant zijn Indiaenlche palm ofte noteboo-
men, oock lommige boomen van orangie ap¬
pelen, limoenen, citroenen, en Indiaenlche vy-
gen,maer kooren;rijs, en andere lijftochten en
koopmanlchappen, en kottoenen lijnwaet, en
diergelijck,moet al uyt Indien komen,die oock
overvloedigh daer gebracht, en tegen goudt,
yvoir, en Haven verhandelt worden: alderhan-
de vee, als olfen, Ichapen, geyten, verekens,
hoenderen, iffer in overvloet en goede koop.
Men vint daer lchapen,wèlcker fteerten 1b veel
aen te eten is, als aen een van de andere quar¬
tieren, leer vet: de hoenderen zijn niet alleen
fwart van vederen,maer oock van vleelch,bloet
ytonfen leite iu

och iiLjljoftfifotla tpffitrt.
n at 4& KöKtaf A/ ({nvctjlart

-'"tcL b Gebt Ctn cihdft CL m

H I O P I E N.
en been, 1b datfe, gekoockt zijnde,Ichynen van
inckt te zijn, doch leer goedt vanImaeck, ja
beter als andere. Het verekens vleyfch is daer
boven alle ander vleyfch delicaet en wellma-
kende, fidex dat wanneer den krancken alle an¬
der vleyfch verboden, dit hun om fijn goedt-
heyt toegelaten wordt. De Portugefen hebben
hier een goede ftereke fortrelfe, lbo tot haer
verfekeringe tegen de wilden , als tot befcher-
mingh van de Ichepen die daer komen. Op het
eylandt is geen verfch water, dat moet van't
vafte landt gehaelt, en op het Fort in cifternen,
ofte waterbacken daer toe gemaeckt, bewaeft
worden, waer van ly haer ordinaerlijck voor
een jaer ofte twee geproviandeert houden.

Quiloa is een treffelijcke ftadt, legghendefi^
oock op een eylant; en ofwel het omleggende
lant onvruchtbaer en ongelbnt is, 1b is die ftadt
nochtans volcrijck, om de goede gelegentheyt
des oirts; plach eertijts van Mahumetanen,den
tyran van Quilo onderworpen,bewoont te wor¬
den, maer is van den Portugefen genomen, aen
welckenly jaerlijcx 1 joo marek gouts moet op¬
brengen.

Mombaza heeft èen ftad van de felve naem, Mombrnt*
oock op een eylant, ontrent 90 myleft noord-
waert van Quiloa gelegen.

Het Coninckrijck Meiinde heeft een ftadt Ménk.
van de felve naem, leggende aen de zeeküft op
een bequame plaets, 15 mylen van Mombaza,
daer veel Ichepen,uyt Cambaja, Arabia,enhet
Roode meer, komen handelen. Dit was de eer-
fte ftadt en Coninck die de Portugefen, in haer
ontdeckingh van de vaert na Indien,met goede
vriendtfehap londer bedrogh ontfingh, en tot
noch toe daer in met hun continueert.

Ajana ftreckt van de rivier Quilimanci tolAjam.
aen den mont van de roode Zee, begrijpt twee
Coninckrijeken,Del en Ade. Del begint van de
voorfchreven engde der roode zee , en ftreckt
tot aen Cabo de Guardafü,het ooftelijckfte van
Africa, het welck Ptolemeus Aromata noemt.
De voornaemfte fteclen daer in zijn Zeyla en
Barbora, daer veel fchépen lo uyt Indien, Cam¬
baja , Arabien, en uyt de roode Zee met ver¬
lcheyden koopmanlchappen komen. Op dc
zeekuft na 2t zuyden leyt het Coninckrijck Ma- Magado.%%
gadoxo,na de hooftftad 1b geheten, een luftigh
vruchtbaer lant, met veel goede havenen.

A S I A.

Et is onfeker van waer Afia tarien is; het tweede, China; het derde, Indien
haren naem heeft. Sommi- met fijne eylanden; het vierde, 't Perfiaenfche
ghe meynen van't morafeh Rijck; ende het vijfde, 'tTurckfehe.
Afia; andere van Afia, de De eerfte Monarchen van heel Afien, fijn Mmar*
moeder van Prometheus en die van Alfyrien gheweeft, waer van de laetftechien eerfi
Iapeths vrouwe, eenighe Sardanapalus was, een onkuys ende ontbondenwAfia.
van den Heidt Afius, ghe- menfeh. Daernaer is't Rijck aen de Meden

lijck Hippia by Euftathius ghetuyght. ghekomen, en van defe op de Perfen , onder
£„ƒ, Dit deel des werelds is niet alleen grooter als welcke de Köninck Xerxes vijfjaren ghereet-

Africaen Europa, maer oock veel heerlijcker; fcfeap ghemaeckt heeft, om de oorloghe die
Want hier is het menlchelijck geflacht van niet fijn vader teghen de Griecken begonnen had-*
gefchapen;hier fijn bynae alle deHiftorien van de , uyt te voeren, ende heeft een brugh over
het Oude ende Nieuwe Teftament ghefchiet; den Hellelpont gheleydt, ende uyt Alien in
In dit landt heeft onfe Salighmaecker de men- Europa een leghervan 1000000 mannen ghe-
fchelijckenatuereaenghenomen,endefichfel- bracht, en menichte Ichepen, doch heeft met
ven vertoont;Hier heeft eerft deChriften kerc- fc> grooten macht, niet uytgherecht, maer ter
ke onder de duyfterniflen der Heydenen ghe- contrarien, naer dat fijn volck verdreven was, ^
bk>ncken,als de fterren in der nacht.Afia heeft en de brugh door ftorm ghebroken, is hy itiet
aldereerft de manieren , ceremonien, Godts- een vilfchers Ichuyt over de zee nae Afien ge-
dienft, talen, ende konften anderen volckeren varen. De laetfte van het Perfiaenfclie Rijck
gheleert. Hier fijn de eerfte Monarchien ghe- is Darius geweeft, die van Alexander de Groo-
weeft, te weten, van Aftyrien, Perfen, Babylo- te verwonnen is , en den wegh ghemaeckt
nien, ende Meden. Ten laetften ilfer by de heeft tot de Monarchie van Macedonien.Naer
kerckelijcke en wereldtlijcke Ichrijversgheen dat de Romeynen Macedonien bemachtight
deel des wereldts meer beroemt. hadden , ende een groot deel van Afien ver-

Talen. Jn5t noordë grenft het aen de Schytifche-zee, overt , hebben de Parthen, tevoren een
in't ooften aen de Chinefche, in't zuyden aen Hecht volck, een machtigh Rijck in Afien op-
de Indifehe-zee,in't wellen aen de Roode-zee, gerecht, en de Romeynen groote fchade ghe^
en den Ifthmus, die tulfchen den voorfchreven daen, tot ter tijdt datfe van de,Turcken ende
inham en de Middellantfche-zee light: voorts Saracenen gheplaecht wierden , en haer rijck
aen den Middellandtfche-zee de Archipelago, bedorven.Ten laetften is de naem ende macht
de Propontus,Pontus Euxinus ofte Mare Mag- der Perfianen wederom opgheftaen onder de
giore, het Meotifche meyr, de rivieren Tanais Sophi, en van haren Köninck Iimael verfterekt

Grootte, endeDwina. Degrootfte lenghte is tulïchen ende vermeerdert.
den Hellelpont ende deuyterfte grenfen van De voornaemfte rivieren van Afien fijn dz Rivieren*
China 1200 duytfche mijlen. De breedte tuf Tigris, Euphrates, Ganges ende Indus,
fchen Malacca, de uyterfte Caep van Indien,en De Tigris,nu van de inwoonderen Tgil ghe- 7^
de Caep Tabinis ftijf 1000 mijlen. Het is aen noemt, ontlpringhtin Groot-Armenien in een
Africa met den Ifthmus ghehecht, de refte vlack veldt; daer hy langhfaem vloeyt heethy
word van het water belpoelt. Diglito; ende daer hy Ihelder loopt Tigris, nae

emït™3 Eertijds wierdt Afia ghedeylt in Groot ende een pyl, dien de Meden loo noemen. AlshytJ s' Kleyn. Groot Afien begrijpt 1 Syrien, welck door't Arethufche meyr ghepalfcert is, ver¬
in Phamicien en Palaeftinen ghedeylt wordt; berght hy fich in een Ipeloncke van de bergh
2 Groot Armenien, dat onder den Turck, en Taurus, ende borrelt aen de andere lijde we-
Cleyn Armenien, dat onder de Perfianen ftaet; derom uyt. Daernaer loopt hy door het meyr
3 Chaldseen; 4 Arabien,31 welck driederley is, Tholpiten, ende valt weder in eenighe holen,
Petrea, dat is, 't Steenachtighe; Deferta, 3t Woe- ende komt naer 2yooo treden voor den dagh.
fle ; ende Pelix, het Gheluckighe; 5 Perfien; Hiernae vermeerdert met vele rivieren uyt Ar-
Voorts Tartarien,Hircanien,Ba6lria,Parthen, njenien en Alfyrien, fcheydt hy Melopotamieti
Indien, en de Indiaenlche eylanden. In Kleyn vän Alfyrien, ende ontrent Seleucien in twee
Afien fijn Phrygien, Myfien, Lydien, Carien, canalen verdeylt, loopt met de eene nae Saleu-
iEolien, Ionien , Dorien , ende het eylandt cien , met de andere nae Ctefiphonten, ende
Rhodus. maeckt een groot eylandt. Daer defe twee ar-

hJde'1™' ter wor<lt Afien in vijfprincipaelfte men weder in malkanderen komen, wordt hy
4C deelen ghefeheyden, waer van het eerfte Tar- Pafitigris ghenoemt, ende ftort fich korts daer

Afia. , A naer
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naer in de Chaldeeulche raeyren. Daer nae
Ipreyt hy hem wijdt uyt, ende valt door twee
monden in de Perfiaenfche zee.

Euphratcs. Euphrates,nuvan de inwoonderen Frat ghe-
noemt, ontfpringht oock in Groot-Armenien,
ende wordt in fijn begin Pyxirates gheheeten;
ende,daer hy in den berghTaurus loopt, Omi-
ra;maer,als hy daerdoorghebroken is,Euphra-
tes. Daernaer belpoelende Melopotamien aen
de flincker, ende Syrien, Arabien, en Babylo-
nien aen de rechter-handt, verdeylt fich in ve¬
le kleyne rivieren , met een van de lèlve loopt
hy nae Seleucien en den Tiger;met de andere,
Regio ghenoemt, voorby Babylonien in de
Chaldeulche moraffen , van waer hy in de zee
placht te Horte; daer naer, als de boeren delen
wegh gheftopt hadden om haer ackers te be¬
wateren , is hy door den Tiger in de zee ghe-
loopen. Hy vloeyt op lekere daghen over ghe-
lijck de Nilus, en bedeckt Meibpotamien met
fijne wateren.

hdtu. De Indus , eertijdts van de inwoonderen
Sandus genoemt, heeft nu by verfcheydë volc-
keren verlcheyden namen,als Synd,Duil,Inder
ende Caercede. Hy ontlpringht op den bergh
Parapamilus,uytwekken negentien rivieren in
hem loopen,waer van de voornaemfte fijn Hy-
dalpes ende Hypafis, die de palen gheweeft is
van Alexanders voyagie. Hy valt met leven
uytloopenin delndiaenfche zee.

Gangsl De Ganges is een van de vermaertfte rivie¬
ren van de wereldt, fijn begin is onbekent,niet

I A

alleen aen den Europers en andere natiën,maer
felfsaen vele volckeren door wekker landt hy
komt vlieten, en oock aen die van Bengala in
welck rijck hy in zee valt. Hy wordt van alle
de Indianen voor een Heyligh water ghehou-
den; en vele ghelooven, dat hem,wie fich eens
daer in wall, fijne londen vergheven fijn, ende
wie fich daer in niet wall, niet laligh kan
worden. Vyt welcke oorlaecke daer groote
toeloop is van alle Orientaelfche ghewelten.

De rivieren die in de Swarte-zee loopen fijn Andere
Thermodoon ende Iris: van Pamphilien, Ha-wvw^*
lys, van Galatien, Parthenius ende Sangarus:
van Bithynien, Rhindacus ; van Phrygien, Si-
mois en Seamander, van Lydien, Caycus ende
Hermus. Cayllrus en Mailänder van Carien:
Xanthus van Lycien. De Cataracten oft Sluy-
len van Pamphilien oft Caramanien: Cydnus
van Cilicien,die voorby Tarlus,het vaderlandt
van den Apollel Paulus,loopt: Orantes van Sy¬
rien : Iordanes van Paleftinen. Alphaltes is een
groot meyr, daer fich de lordaen in Hort.

Taurus is de grootfte,ende als een vader van $er^jeHt
alle berghen in Afien,die Ibmtijdtslmaus, lom-
wijl anders gheheeten wordt, nae de plaetfen
en volckeren daer hy aengrenll.

Hier is oock de Calpilche-zee, nu ter tijdt de Mym
Zee van Sala, Bachri,en Chualensko genoemt,
rondtom met vaft landt omringht, lbo dat de
oude Ichryvers haer te onrecht voor een Bay
van de Noodt-zee ghehouden hebben..

INDIEN.

Talen.

Naem.

N D ï a , het edellle en be- wort groote menighte kottoenen lijnwaet ge¬
ile deel des werelds, foo alle maeckt van alle loorten, het lommige foo fijn,
Ichryvers eendrachtelijc be- dat het alle hollandts lijnwaedt in fijnheydt te
tuygen, en het grootlle on- boven gaet. De kollelijcke verwe Anijl ofte In-
der eenen naem begrepen, digo wall alleen in dit landt, wort daer bereyt,
leyt bepaelt met de Rivier ende van daer aen alle plaetfen der Aerde ver-
Indus (daer het de naem af voert. Van daer komt oock veelderley edel ge-

draeght) en de Arabifehe Zee aen't well, met fteente, als Elpinellen, Granaden, Iacinten,A-
het gheberghte Taurus aen't noord, de groo- matillen,ende veelderley medicinale droguen;
te oofterfche Zee aen't ooft , en met de Indi- aen't uyterfte na 't zuyden leyt de vermaerde

Vrucht-

\

"•.'f

fche Zee aen't zuyd. De riviere Ganges deelt fortrelfe Diu, van de Portugefen gebout en be¬
llet in twee, waer van de Oude het oollerlche, woont.
India buyten den Gangem; het weftelijcfte, In- Decam paelt in't zuyden aen Malabar, in't Vecaml
dia bignen den Gangem,nu Indoftan geheten, ooft aen Bifnagar en Orixa , in't noorden aen
hebben genoemt. Het en is niet alleen boven Cambaja, in't well wordt het met de Zee be-
alle andere landen rijck van ontallijcke volcke- Ipoelt: is gedeelt in Cuncam, Canara,en Balla¬
ren, menighte van lieden en vlecken, maer guate, welck zijn de hooge bergen tegen O-
oock byna van allerhande dingen, wat de aer- rixa, die niet gelijck andere boven op onge-
de, lbo tot noodtdruft als tot luft en vermaeck lijck, maer vlack en als Ichoone weyden zijn,

khkren. der menlchen,voortbrenght. Het wordt met daer over by de Indianen lbo genoemt, want
menighte van groote en kleyne rivieren door- Balie boven,en guate bergen beteeckent.De Por-
watert,welcke, te lamen met de nabykomende tugelbn noemen het heele lant Decam, 't volck
kracht der Sonne,het lant alle dingen in over- Decanijns en Canaras. Beder is de hooftftadt,
vloet doen voortbrengen. Van allerhande ko- daer de Coninck fijn hofhoudt. Goa de voor- gm.
ftelijcke Ipecerijen, welrieckende gommen, en naemfte koopftadt,niet alleen van dit quartier,
droguen, dierbare peerlen, edele gefteenten, maer van geheel Indien; daer woont de Vice-
fehoone zyde, en ontelbare koftelheden meer, roy van Portugael, de Aertsbilfchop, des Co-
deelt het aen alle andere landen des gheheelen nincx Raedt en Cancellery, en van daer wor-
aerdrijcxmildelijck inovervloet mede. den alle plaetfen in Indien, onder 't gebiedt

Indien is in verlcheyden Coninckrijcken en des Conincx van Portugael, geregeert. Hier is
Lantlchappen verdeelt, daer van zijn de voor- de ftapel van alle koopmanfehappen en Orien-
naemfte,het landt der Mogolen,Decam,Mala- taelfche waren, daer over is daer groote t'fa-
bar,Narfinga,Orixa,Pegu,Siam, en Cambodja: menkomfte van koopluyden, uyt Arabia, Per-
daer benevens zijn fixlck een menighte,lo groo- fia, Armenien, Cambaja, Bengala, Pegu,Siam,
te als kleyne, eylanden in de Zee alomme en Malacca,lava,Moluccen,China,&c.Daer woo-
daer by verlpreydt,dat men het met recht een nen onder malkanderen Indianen, Heydenen,
wereldt van eylanden loude moghen noemen,- Moren, loden, Armeniers, Gularaten, Banja-
daer van zijn de voornaemfte,die van Maldiva, nen,en alle Indiaenlche natiën, houdende elck
Zeylon,Sumatra,lava,Borneo,Celebes,Minda- fijn wet en geloofvry en vranck, uytgenomen
naOjLulfon, Banda, Amboina,en de Molucken. alleen dat haer verboden is de ceremonien van

SLm van Het noordelijckfte deel van Indien, (daer de dooden te verbranden,en eenige fchandaleufe
de Groote groote Mogol, eene der madhtighfte Princen heydenlcliöluperftitien in't openbaer te doen.Mo^°l der aerde,over heerlcht,onder wien,lb Boterus De andere fteden zijn Cintapor, Dabul,Balhin,

Ichrijft, ftaen leven en veertigh Coninckrijc- Chaul,Damaon,aen de zeekant gelegë. Chaulch
ken) heeft aen't ooften en noorden Tartarien, heeft een goede haven , menighte fchepen,
en 't geberghte Taurus,aen't wellen de rivierf ^machtige rijeke koopluyden , en een grooten
Indus, aen't zuyden Decam en Orixa, begry- handel naer Ormus, Cambaja, Sinde, Bengala,
pende aen't zuyden de Conincrijcken Cam- &c. Niet verre van daer is de oudeftadt, hc-
baya en Bengala. woont van de naturelen des landts, daer veel-

Cambaja. Cambaya, gelegen aen den uytganck van de derley Ichoon verlackt werek gemaeckt,en al-
riviere Indus, een van de vruchtbaerfte landen lerhande zydewerek geweven wordt, als Grof-
van heel Indien, provideert byna alle de omlig- greynen, Satynen,Taffetanen, Armofijnen, en
gende plaetlen van granen, als tarwe,rijs,erwe- dierghelijeke Hoffen, in fulcke menighte, dat
ten,oock boter,olie,en andere lijftochten,heeft heel Indien en de omlegghende plaetfen daer
een groote ftadt van de lèlve naem. d'Inwoon- mede gerieft worden, mlcx dat die van Chaul
ders des landts,genoemt Gufaratten en Bania- daer door een grooten handel hebben, die de
nen,zijn lubtijle en geflepen koopluyden: daer ongelponnen zyde uyt China halen, daer doen

Afia. B Ipin-
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Spinnen en weven, en gewrocht zijnde, overal
diftribueren. Defe landen zijn vruchtbaer van
rijs, erweten, boonen, Indiaenfche noten,daer
ny t veel olie gemaeckt wordt ,* daer waft oock
overvloedigh veel gengber, dan wordt om de
menighte weynigh geacht.

In dit landt, achter Ballaguate, en in twee
ofte drie bergen by Bifnagar, groeyen de dia¬
manten 5 waer van de Coninck van Bifnagar
groot profijt treckt l want alle die 25 mange-
lijns en daer boven wegen,moeten hem op lijf-
ftraffe gebracht worden. ïn't landt Decamis
een hergh geheten Rocca Velha,daer de alder-
befte gevonden worden, welcke de ervaren lu-
weiiers uyt de andere weten te onderfeheyden.
Men graeftfe uyt de mynen gelijck het goudt;
daer men het eene jaer graeft de diepte van
eens mans lengde,op de felve plaets vindt men
binnen drie ofte vier jaren weder diamanten
die van nieuszijn aengegroeyt.

Malabar. Malabar, beginnende by C. de Rama, gele¬
gen 10 mylen zuydwaert van Goa , ftreckt na
't zuyden tot de Cabo de Comori, de uyterfte
punt van't vafte landt. Aen de zeekant leggen
dele navolgende fteden, Onor, Barfalor, Man-
galor, Cananor, Cranganor, Cochin,en Cou-
lam, daer de Portugefen hare fterckten en be-
fèttingen hebben.Calicut was eertijts de voor-
naemfïe ftadt, en de woonplaets vande Samo-
rijn ofte Keyfer, gelijck oock noch, die daer
breed t en wijdt over de omleggende plaetfen
plagh te heerfchen,maer is,federt de aenkom-
fte der Portugefen aldaer, feer vermindert, en
byna te niet geworden. Aen alle de voorfchre-
ven plaetfen waft veel peper, en ontrent Co-
chijn flechte kaneel, die fy noemen Caneïïa de
matte,dat is,woefte kaneel. De fehepen uyt Por-
tugael komen ordinaerlijck eerft te Goa, daer
fy loflen, en .daernae langhs defe kuft aen de
voorfchreven plaetfen gaen laden, maermeeft
te Cochijn, dat is een groote volckrijcke ftadt,
weynigh minder als Goa, hebbende een goede
haven. Weynigh van daer te landewaert, in een
plaets geheten Cochijn Dacima, in de jurifdi-
étie der Malabaren, woont haren Coninck. De
Malabaren zijn van coleur piek fivart, hebben
't hayr gladt en feer fwart,doch van aengeficht,
lijf en leden, geproportioneert als die van Eu¬
ropa- is wreedt, ftout, opgeb!afèn,en het befte
krijghfvolck van heel Indien , groote vyanden
van de Portugefen, in afgodery en fuperftitien
ghelijck de andere Indianen. Zijn ghedeelt in
tweederley foorten van volck, Nairos en Polias:
de Nairos zijn edelen en fbldaten,die alleen de
wapenen mogen handelen f doorboren de lel¬
len van hare ooren, met groote gaten, die fy
recken datfêop defchouderen hangen, hou¬
den dat voor een fchoonheydt, hoe langer hoe
fehoonder : Polias,zijn deboeren,viffchers,en
handtwerekers, by de Nairos een flecht ver¬
acht volck.

I E N.
OoftwaertvandeC. de Comori, van Nega¬

patan tot Mufilapatan, leyt het Coninckrijck
Narfinga, wiens Coninck genoemt wordt van
Bifnagar, na de hooftftadt des landts, te lande¬
waert in gelegen, daer hy fich onthoudt. Aen
die kuft leyt de ftadt S. Thomas, van Portuge¬
fen bewoont, was eertijdts een machtige ftadt
geheten Maliapor. De Indianen leggen dat de
Apoftel S. Thomas daer het Euangelie gepre-
dickt,en met mirakelen 't volck bekeert heeft,
van wekkers Chriftenen afcomft de Portuge¬
fen t'haerder aenkomft daer noch vonden.

Orixa leyt noordwaert van Narfinga, ftrec-O»
kende ooftwaert tot aen de riviere Ganges: al
defe kuften van Narfinga, Bifnagar, en Orixa,
van Negapatan tot aen de Ganges ofte Benga¬
la , worden t'iamen met eenen name genoemt
de kufte van Coromandel, is een gefbndt landt,
en van goede lucht, uytnemende rijeken over-
vloedigh van allerhande lijftocht , daer alle
vreemde natiën beter als in eenighe andere
quartieren van Indien aerden moghen. Daer
wort, befonder te Negapatan, S. Thomas, en
Mufilapatan, groote menighte Indiaenfe klee-
den,en fèer fchoone kottoene lijnwaet van alle
fborten gemaeckt,oock fèer fijn,met diverfche
coleuren, lofen figuerwerc, fommigh met gout
en filverdraet doortogen , leer konftigh, tot
verwonderens toe, fbo dat het om fijn fijnheyt
en fchoonheydt boven zyde ghe-eftimeert en
dierder verkocht wordt, die worden daer met
groote menighte verhandelt en in alle quartie¬
ren van Indien, ja tot in Europa vervoert.

Bengala heeft de Ganges aen 't ooft,het
ninckrijck Pegu aen't weft. De Ganges is eene
der grootfte rivieren der Aerde. De Indianen
houden die voor heyligh, en wie fich daer in
wafcht, dat hem fijn fonden vergeven zijn, en
wie fich daer in niet en wafcht, niet faligh kan
worden, waer over daer een groote toeloop van
volck met fuperftitieufe ceremonien te fien is 1
die rivier heeft veel cocodrilen, gelijck deNijt
in ^Egypten.

De hooftftadt des landts is Chatigam. Dit
landt is uytnemende vruchtbaer van al dat tot
des menfehen leven noodigh is, byfbnder van
rijs, dat daer in meerder menighte waft als in
eenigh landt van Indien : hoe veel fchepen fy
daer mede afladen,die van alle quartieren daer
komen,fbo en iffer nimmermeer gebreck; vee
en vogelenis daer oock in groote abondantie,
fulcks dat men een os, om een Larijn, dat is de
waerde van ontrent thien ftuyvers, en een can-
dil rijs, groot veerthien hollandtfche fchepels,
om anderhalve Larijn koopt: fchapen , hoen¬
deren,fuyeker, boter, en andere eetbare waren,
na advenant. Daer wordt oock menighte van
kottoenen lijnwaet gemaeckt, en van daer al¬
omme door Indien vervoert. Sy fpinnen daer
garen van fèecker geelachtigh kruyt, genaemt
kruyt van Bengalen, daer van fy lijnwaet ma¬

ken
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indien.
ken dat de zyde in fchoonheyt overtreft. Daer fïjtelijckfte plaetfen van geheel Indien. Däetis
te lande zijn vele van die beeften die men Ri- oock een Biffchop gelijck te Cochin, maer zijn
noceroten noemt, erfvyanden van de olifan- beydè Suffraganen vaii de Aertzbiffchop té
ten, wiens hoorn, tanden, vleefch, bloedt ende Goa. Hier is de ftapel byna van geheel Indien*klauwen,feer gheeftimeert worden teghen fe^ want een groote menighte fchepen uyt alle
nijn. quartieren daer gaen en komen hare koopman¬

er*«» » Be Coninckrijcken Aïracam en Pegu, heb- fchappen loffen, laden, verkoopen en verman-
Tegfi. bende Bengala aen't weft, en Siam aen't ooft, gelen, foo van China, Molucken, Banda, lava,

zijn rijck van goudt ende edel gefteent, als van Borneo,Sumatra,en andere omliggende eylan-
robynen, elpinellen, faffyren, jacinten, grana- den,als van Siam, Pegu,Bengala, Coromandel,
den, endiergelijcke: het zegellack wordt hier en alle andere quartieren van Indien. De Portu-
ge maeckt, en van daer aen alle deelen der aer- gefen die met haer vrouwen ende familien daer
de verfbnden. Olifanten zijn daer in groote me- woonen, zijn niet fèer veel, om dat het een on-

nighte,foo men gelooft, meer als op eenige an- gefbnde plaets, van fware lucht, en onvrucht-
dere plaets. Wanneer daer een vreèmdelingh baer is j alle lijftochten,en wat tot onderhoudt
komt om te handelen, wordt hem gevraeght van't leven dient, moet meeft van buyten daer
hoe langh hy meynt te blyven , dat verftaen ghebracht worden, niettemin is daer groote
hebbende, worden hem verfcheyde dochters verkeeringh van velerhande volcken , die met
aengebodén, daer hy een uyt kielt, en daer fchepen daer komen om hare reyfèn te vol-
over met de vrienden accordeert, haeltfè dan brengen, en dickwils op de Monfops moeten
t'huys, die dient hem daeghs en's nachts als wachten,dat zijn de winde,die daer bygetyden
fijn flavin en huyfvrouw; vertreckende, betaelt waeyen,te weten het eene halfjaer na den 00-
hy aen de vrienden den geaccordeerden prijs, ften,het ander na den weften. Alle jaren komt
en fy keert met deught en eer weder by haer hier een fchip uyt Portugael, dat daer geladen
vrienden. Soo fy komt te trouwen, al was het en afgeveerdight wordt ,• dat is altijdt wel foo
met eenigh perfoon van aenfien, en de felfde koftelijck als twee andere, die in andere plaet-
vreemdelinck wederkomt, hy eyfcht haer we- fèn van Indien gheladen worden. De tael die
der;fy komt,en dient hem den tijdt fijnder re- men daer fpreeckt, heet Maleys, wordt gehou^
fidentie als te voren, fonder tegenfèggen van den voor de befte en gefchickfte van alle talen
de man, en keert daerna weder tot hem fonder van Orienten, en in alle omleggende landen en
eenige fchande. Te Martavan,een ftadt aen't eylanden, byna als een ghemeene tale ghe-
zuydelijckfte van Pegu, worden aerde potten bruyekt, gelijck by ons de Franfche.
gemaeckt van alderhande grootte, die men
Martavanas noemt, en in alle plaetfen van In- ^ „ T ^ _
dien, oock tot in Spangien vervoert ,• die wor- 1 JN JJIoC^xlxS
den in huyfèn en op fchepen in plaets van va- t? v t a xt t\ -c at
ten gebruyekt: fbmmige zijn fbo groot datter ^ aLANDLN.
twee pypen nat in gaen mach,en fèer goet, om
water,oly,en wijn in te bewaren. Ntrent tfeventigh mylen van de C. de

u d • 1 - i c t • 5 n Comori,na t zaydwelt, leggen de eylan-Het Coninckrijck Siam paclt in t weft aen /6*1 denvanMaldival meteenffialle ftreeck,
I egu , int ooft aen Cambodja. De Coninck is hondert vyftigh mylen lanck, men fèyt
fèer machtigh , maer plach veel machtiger te datter wel elf duyfent zijn, dan is on-
zijn, ja eene van de machtighfte van Orien- feecker, want zijn ontelbaer. De inwoon-
ten , had onder fijn gebiedt niet alleen Siam, ders is een volck die van Malabar ghelijck. Sommige

i- i n i i van dele eylanden worden bewoont, lommige niet;zitnei ^ an§en uytftekendenarm van Pegu foegh,gelijck het landt ontrent Cranganor en Cochijn,tot aen Malacca,en den hoeck Sincapura ^ dan fGO datfommige dickwils met de Zee overloopen eri
isfèer vermindert met oorlogen tegen den Co- bedeckt worden. Geen befondere waren zijn daer,dan vi««y
ninck van Pegu, dien hy jaerlijcx tribuyt moet Indiaenfche Coquos noten,en Cairo de bolfter vän dié l +<? i /
betalen. Aen de voorfevde arm,in verfcheyde noten,dat de kennip van Indien is daer van fy haer tou-

- i •• i i i; i ini ^ r werek en kabels maecken. Siilcke noteboomen ziin
o inckrijcken verdeelt, leyt de ftadt Tanaf- jaerin foo groote menighte ,datlè daer geheel Indien

lerijn, daer de Portugefen grooten vaert heb- en alle Orientaelfche landen mede voorfien. Èerifaeck
ben, en grooten handel dryven met waren die is daer aenmerekens waerdigh: fy maecken haré fche-
daer komen uyt Pegu en Siam Wat meer zuyd- Pen met maften, en al dat daer toe behoort, uyt hout
waert leyt het Coninckrijck en ftadt Queda, deferboomen.fondereenen yferennagefmaer naeyen

i n _ J , . orte binden die met koorden, Van de bonter der noten
•

a V C PePer waft. Bynae aen t uyterfte, niet gemaeckt,te famen; de zeylen vaii de bladen, de ladingWijdt van den uyterften hoeck genaemt C. de der fchepen, oock haer proviande, eten endrincken
Sincapura,leyt de vermaerde ftadt Malacca,die zijn die noten. Somma, het fchip met al datter aen en
is bewoont, benevens de naturelen van't landt, in is > is altemael van dien eenighen palmboom, en die
van Portugefen, die daer een ftereke fortereffe ^ten het eeniSh onderhoud daer die ganders vanhebben, yoor de Capiteynen een van de pro- Zeylon3een van de befte eylanden die men weet, is Zcykn.
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INDISCHE EYLANDEN.
feer ck van volckj die haer Singales noemen, zijn van Orienten komen, als Portugefen uyt Malaccä en ande*
wefen en manieren de Malabaren feer gelijck,oock met re plaetfen van Indien, Chinefen, Arabiers, Perfianen
lange opene ooren, maer niet fo fwart, zijn feer vernuf- uyt Pegu , Siarn , en meer andere quartieren, die daer
tigfoen groote konltenaers cm in goudt, filver, yvoor, grooten handel doen met allerley Indifche waren. On-
yfer, en andere metalen te wereken. Het is verdeelt in trent ic mylen van daer, te lacatra, hebben de Hollant-
verfcheyden Coninckrij eken en Coningen , van welcke fche Ooftindifche Compagnie een rojal fbrt gemaedr,
de grootfte en machtighfte is de Coninck van Candij, en Batavia genaemt »daer haren Gouverneur generaèt
een groot vyandt der Portugefen, die daer een ftereke en Raedt van Indien, refideerty en van daer over alle
forterefle hebben,genaemt Colombo, en geftadig oor- plaetfen en fchepen haer fubjeét commandeert. Voor
logen tegen de voorfchreve Coninck van Candij: het is weyhigft ^ de groote Mataran gheaffifteert
een berghachtigh landt, onder anderen ifler een bergh, met meer als tachtigh duyfent mannen van den Coninc
genaemt Pico de Adam,die men houdt de hooghfte te te Bantam, dele plaetfe belegeren, om te winnen, maer
zijn van gantfeh Indien. De Indianen gelooven dat daer moeft met verlies van veel volck vertrecken, en de
het Paradijs is geweeft, enfeggen, dat op dien bergh de plaetfe verlaten. Het volck aen de Zeekant zijn veel
voetftappenvan Adam,in de fteen gedruckt,daer noch Mahumetiften, te landewaert in en aen de zuydzyde
te fien zijn. Alderhande vee en gevogelte iffèr in groote heydenen.
menighte: Indifche vruchten,Coques,orangien,limoe- Borneo, gelegen onder den Equinodiael, ftreckt nae Bormb
nen, citroenen, en meer andere,zijn daer overvloedigh 't noorden tot byna op de acht graden breedte , is het p , * 0 .
en fchoonder als yewers.Daer waffen oock eenige note- grootfte van alle Indifche eylanden, dan tot noch toe va*** fatt
mufcaten, folie, en planten van peper, maer de alder- niet ten vollen bekent: het brenght voort, behalven u^jU)tz
befte kaneel waft daer met gheheele groote boflchen al wat tot onderhondt des levens nocdigh is verfchey-

1
*7 lioi en wilderniffèn, die van daer aen alle oirten der wereld t den foorten van edel gefteenten, oock eenige diaman- Li

f**, 1 vervoert wordt. De kaneel waft aen boomen van groo- ten ,kleyne paerden,Agaricus,en groote meni ghte Can> J^ï * • ^/A?
te ajs olijfboomen, meibladen als laurier bladen, pher den alderbeften van geheel Orienten, die waft aen df ß

£PoJi cm hebben witte bloefemen, en een vrucht van groote ge- Tóomeffïocfgroot als noteboomen, is een gom die int *ƒ' ,°p * ^j f) ƒ
XulhIlijck de fwarte olyven , de boom heeft twee baften, de binnenfte van de ftam ofte boom groeyt,en als fweeten-

tweede is de kaneel, die afgefneden en aen vierkante J~ J 1 1 n * 1 1 ' ' 1
*

/C&. «/ ftuexkens in de Sonne te droegen wort geleyt, is eerft
s*, au ru. afverwigh, dan door de warmte der Sonne rolt fichin

o*j fy ^ ^ ' een, en wort roodt, ghelijck wyfe hier te lande fien: de
^ UM- lÄ7 T boom foo ftaende, heeft over driejaren weder andere tien: voort Sombas,Succadano,Bandarmaflin,en meer

jj JkoJ?* «p -•ƒ baften als voren. Daer worden oock eenige diaman- andere. De Coninck van Borneo is Mahumetaens, mét
. y, y ■' , ^ a^ w*,*,ten gegraven, en menighte van ander gefteente gevon- de welcke niemant als door een tolck ipreecken mach,

JoZjeJ/J*- tn**xJ J 5envalsfaffyren. robynen, topafen, fpinellen,granaden. het volck is witachtigh,fcherp van vernuft,niet foo be-
y/o ^ de befte van heel Indien. Daer is oock een groote vif- drieghlijck als die van de andere eylanden,niettemin af-

(J » ïchery van fchoone paerlen , oock mynen van goudt, godendienaers.
'yf 'J~ ' ;j filver, en andere metallen \ byfonder groote menighte Het eylandt Lufion , datmen met vele andere te fa- Luffon.

van olifanten, die men houdt dat in verftandt en vernuft men daer't mede omcingelt is,de Luffbns heet,is in den
dleTanalIe andere landgn overtreffen, en dat de olifan- jare 15-64 van de Spangiaerden,komende uyt nieu Span¬
ten van andere plaetfen by defe komende, die eeren en gien,eerft ontdecktidie worden oock geheten Las Ma- Mamlhot.
reverentie bewyfen. nilhas, nae de ftadt Manilha 5 oock de Philippinas na PMippiw.

Sumatra. Het eylandt Sumatrajs verdeelt onder verfcheyden dennaemvan de Coninck van Spangien Philippus de
Coninghen, daer van die van Achem aen het noorde- tweede. Defe eylanden hebben eertijdts behoort onder
lijekfte van't eylant de machtighfte en een groot vyant de kroon van China, dan zijn nu onder de Caftilianen.
van de Portugefen is , heeft de ftadt Malacca dickwils Sy hebben overvloet van kooren,en jacht van meniger-benaut, en groot leedt ghedaen. 't Heeft rijeke mynen ley wilt,alderhande vee,als offen,koeyen, geyten, vere¬
van edel^gefteente, goudt, filver, en ander metael,daer kens,&c. De Chinefen brenghen daer uyt haer landt
fy treffelijck groot gefchiit afweten te gieten,oock wel groote menighte zyde , kottoen, porfeleynen, bufi-
ghebruyeken. Veelderhande fpecerijen, welrieckende kruydt, fulphur, falpeter, yfer, ftael, quicfilver, koper,
houten,wortelen en medicinale kruyden zijn daer over- meel, en ontallijcke curieusheden, het welck de Span-
vloedigh 3 befonder waft daer menighte feer goede pe- giaerden van daer voeren naer Mexico en Nieu Span-
perjheeft oock veel zyden,en een fwevelbergh daer een giënr~— —*
fonteyn aen leyt, daer, foo men feyt,loutere balfem uyt "" Banda is een eylandt veel kleynder als eene van de Banda.
yloeyt: wilde olifanten zijn daer met groote menighte voorfchreven, maer niet min vermaert, om de grootein de boffchen en wilderniflen, oock veel tamme die de menighte notemufcatecuen folie,die daer alleen waflèn,
Coninck houdt voor fijn dienft en vermaeck. In de ftad en alle andere landen der werelt mede gedeelt worden. ^ , 'j >
Manancabo,aen de weftzyde van het eylandt, worden De boomen daer die aen waffen, zijn de peerboomen ikdc gheylamde Pongiaerden Crifes geheten gemaeckt, niet ongelijck,doch korter en ronder van bladeren. De ^ yluwelcke in de omleggende contreyen hoogh en voor 't mufcaten zijn met drie baften bedeckt, de eerfte is ge- 'a* on%U'befte geweyr gheacht worden. De Portugefen hebben lijck de groene bolfter van ockernoten, die rijp wor- W'rJdickwils getracht dit eylandt een voordeel af te fien, dende,open fpout 5 dan fiet men de tweede, de folie,als TXjdan hebben tot ncch toe niet kennen opdoen. een netjen en fcharlaecken roodt,om de derde,dat een f v,—Jaxaieeft overvloedt van ri js en allerhande iijftoch- houten baft en bruyn van coleur is; a!s de folie rijp flï'U'/j,
ten van vee, als fchapen, verekens,hoenderen,&c. daer wordt, fcheurt die oock, en krijght een orangie verwe: ~jjtfi"waft oock menighte van goede peper. Het landt is on- binnen die houten baftleyt de note. Men maeckt dele f-'1 *
der verfcheyden Coninghen verdeelt, als daer zijn die gehet le fruyt ofte appelen veel in gefuyekerde conler-j
van oantam,lacatra,Tuban, Pala;nbuam,en andere. De ven, die is leer lieffelijck, en gaet alle andere confituren ^ j < ''
grootfte en machtighfte van allen is de groote Mata- in delicaetheyt te boven. Ulv „j f
ran, foo fy hem noemen , woonende te landewaert, by- Van de Molucken fiet de befchryvinghe neffens de fy "1 ,'!<•-
na acn de zuydzyde van't eylandt. De voornaemfte byfonderekaerte van die eylanden.
koopftadt aldaer is Bantam,daer alderhande natiën van JJ

lava«

E Moluclche eylanden zijn
Van wc Wk van de Caftilianen eerft ge-
ont ct. I LÄåll

vonden, ende nae groot ge-
fchil om der fèlver bellt tut
fchen de Caftilianen ende
Portugefen ontftaen, zijnfe
den Coninck van Portugael

als verpandt, ende daernae met het Coninck-
rijck Portugael aen de Caftilianen ghekomen.

Onder we De voornaemfte van die,zijn van de Vereenig-
die nu zijv0 Je Nederlanden voor fommige jaren ingeno¬

men , ende ten minften met neghen kafteelen
verfterekt. 't Eylandt Banda hebben de voor¬
noemde Nederlanders oock bekomen, ende
daer een fterekkafteel geleght. De felvezijn
oockmeefter geworden van't eylandt Amboi-
na, ende hebben den Portugefen allen koop¬
handel in defe eylanden benomen.Sy handelen
mede foo fterek met de Chinefen als de Portu¬
gefen, aen welcke Portugefen ly defe kuften on-
veyl maken: foo dat de Hollanders nu veel ja¬
ren meer fohepen met alderhande fpecerijen,
behalven kaneel, geladen uyt Ooft-Indien ge¬
kregen hebben, als de Portugefen, ende den
koophandel van Indien meeft na haer getroc-
ken ,° vele van hare fchepen met Indiaenfche
waren gheladen genomen, ofte doen fincken:
daerenboven hebben de Portugefen de vorige
jaren groote fehade geleden,door dien vele ka-
raquen in de Zee vergaen ofte geftrandt zijn.

Onder deMolucfche eylanden zijn defe vijf
de voornaemfte, Ternata, Tidora, Motir, Machiany
ende Bachian, waer van Ternata het noorde-
lijekfte is. Ontrent Ternata aen de noordzyde
leght een kleyn eylandeken ghenaemt.
Ternata en Tidora leggen fo na by malkande-
ren, datmen met een grof gefchuts kogel van
d'een kuft den ander kan bereycken.Tuflchen
defe twee leght het eylandt Miterra. Machian
en Bachian zijn de zuydëlijckfte. De inwoon-
ders van Ternata zijn groote vyanden der Por¬
tugefen, die het meefte deel van Tidore befit-
ten. Defe eylanden leggen geftreckt langs de
weftkufte van Gifoio. Sy hebben vele hooge
bergen,byfonder Ternate, daer een folferberg
is, die met een noorde windt vuyr fpouwt. Het
grootfte heeft qualijck dooo fcbreden in den
omloop. De omganck van allet'famen is on-
trent 16 mylen. Het aerdtrijck is dor als een

, fpongie, ende treckt al den regen, eerfe in de

heydt der aerde. De kruvtnagelen vindt men

meefTin Machian en Ternate,in Bachian wey- Jio-Kufiui - Qhdsn ''^nu
nighjin Tidora ende Motir pafleli j ck. Sy waffen y^aefuicui^ y&aJ, JoJl
ophoo'ge boomen, die op't geberghte onder „Z,,', UcJj* fßl/.ri ffyandere ftaen,ontrent een half myle van de zee- / t'rJj-, " Ln en L'A
1 /1 r\ 1 1 1 •• t 1 • V ; fa en Ust*kuit. De_bladerenzijn als van laurieren, doch « , ^ /V oeiCi />,lArrfr
wat dunder, en met fcharper fpitfen: de bloe- TA '
men komen voorts als een ront fehildeken,en- ^'Hntar^ u*
de gelijcken de bloemen van orangie appelen,1 V y ,/ aA^'
zijn eerft wit, daerna groen, ten laetften roodt
en hardachtigh,• groen zijnde,gaen inlieflijck-
heyt van reuck alle ghebloemte ter wereldt te m&^i

ommu-n

boven. Als de bloem valt, fietmen de vruchten a / feyt feia>i jfi« fd-din Åon,
voortkomen als nagelen, daer van fy oock den }nOL^aÅ Hfl tn fycKivii cJltKyJoniu j /Kt.CL 1 c/i v
naem by de Nederlanders hebben. De blade- . ....ÅkJUs.
ten geknout,hebben den felven fmaèck als de^ ' u', r r f f
vruchten. De boomen hebben maer eensin^
jaer rype vruchten, hoewel datmen altijt daer ^
bloemen, onrype ofte rype vruchten op vindt. a'1 nJ ^
De tijdt datmenfe pluckt,is AuguftuSjSeptem^^11^7"^8

heydt.

fterek vele dagen naer malkanderen, niet fon-
der groote fehade der bloemen, want ly de/CK/ta.v„ mmui

vochtigheydt ende koude winden niet können
verdraghen: nochtans zijn de vruchten niet onJbHw
weyniger,want als de regen ophoudt, en 'taerd- ^ ï 'tta+ Jtlfjemedk*e^
rijck weder verwarmt wordt,bréngen de bloe-
men nieuwe vruchten voort. Men plucktfe ge- ^ jg ßV
meynlijck de vierde maent naer datfe gebloeyt / . t rr^~
hebben. Alsfy die willen plucken,maken fy het^?onder de boomen fchoon en effen, en latenlè j, •'vbit¬
tet plucken neder vallen, vergaderenfe dan,en ^/"T' ,
brengenle by den anderen; in't ghemeen zijn AJ' * 'J'J'" 'Ufy'ZC '
op de boomen de nagelen meerder als de bla-^^^ J
deren. Het gaet met dele nagelboomen anders
als met de boomen hierte lande, die dickwils/^^7
vol bloeyen,en weynig vruchten krygen, maer Ij'S'r/; '
aen defe worden alle bloemen nagelen. De JU<nj«njßMJ/ß,jy

V, 06 Ca il
^(fl*, thJi lejlsf urv clt-\ Jla.deA

LJ . o TIjsq
lv weder nagelen voort. Defe boomen können, fM. odffCfo/^ Udan.i 9 i i ...... i.. ^ a* <x/*. ,

gelen die onder de boomen vallen en blyven, ry/<^
waffen feer haeft op,en eer acht jaren brengen Å. m*n n c

ölc iort

AJ/i

"■y/^y.t^/A^aloë, ende läntalhput, maer beionder groote
rh ÏÏhldZ' men'gbte hagelen, die alleen daer waffen,ende
-.t in't eylandt Amboina, daer alle landen

*—cLa^r yj-cvJtG^ j ocl foai/fjQ
J. U J

O vyJLauUL T\JLIlUUlUa , Ciik~ 1a1.1v4w.JLi
A9er aerde mede voorfien wprjden^Ri js,koo ren,

tnycjlx 'dj eV »^) <lp Cl
/. /'z U. v,h 1 fi }}

J.J \y "wULL ^3 , v/v,. w. „ JJ J f{, /p
foo men feydt, hondert jaren oudt worden. Sy üj C40 4,10
zijn foo vruchtbaer, dat men van eenen twee\ bedjM ^ JzcK tx^
baren pluckt,dat is, 12 jo Hollantfche ponden, r y /»t^t
want een Bar weeght 625 ponden. Als men dié <*j oLok /< lp
eerft aftreckt, zijnfe wat root, maer in de Son- me/1LJA\ «iu ^
ne gedrooght,wordenfe fwart. Somwijl moet-c^yltdlov .

vy y tu -—

menlè,om den gheftadigen regen, by het vuyr^iL .A «',,<)« fy
droogen, foo datfe van de roock fwart worden,Jjß*fn"f7"
ende by de Nederlanders meer geacht, hoe-yey, au*. J

^ '
, Lm ^VvaJKSL |üo <xn. «'< "» /" 7y ldIju /2Sü

<èj adïM. "T

U ü J J / . ß UMn*. Ufo/Wz

iA/mUs Jom ryxctn

^f 1\ CchcLïcl. "/vccJUeV/ /y
"

/, " ■ • ^
U r i ^ y

ht£ttv cvl ln\)tA.lUA\.tiU V-Cv l

y/M. tic/ia. lU jVlitvytJIUixj no4U>ij(i
ytn^nicfnAit it tn<Zt,

od

,1 Jcten,Jo/Jr
Mwi J ld- /tlncLj lanife JkJe, JL km vil Men,J1 H: J J.».<. A.,,„
od W« leJoV v'Jl UJ.J 0f

<rUiad lAtixr-cutOi., lom ulVa./ialn<J>
J ,Vo J.J dJji 2Vxaj y,vcuc^,j,
jXjJnxdlofjJ JlnomtU til fait.
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DE M O L

wél die in kracht en deught niet beter zijn als
de andere. De boomen groeyen (bo geweldigh
om de vruchtbaerheyt der aerden, datter hee-
le boffchen van komen : defe deylen de in»
woonderen,ende bewaren de vruchten,om op
gelegen tijdt te verkoopen.

inmonde- De inwoonders var defe eylanden zijn ma-
ren mdten tigh langh, van goedt fat(oen, ende bruyn co-
manieren. jeun Haer kleedinge is fchoon ende eerlijck,te

weten, eenen rock tot de knijentoe vanfraey
zyden laecken, hoewel fy oock byfonder laec«
ken hebben, datfe van fehorffen der boomen
konftigh maecken. De vryers ende jonge man»
nen dragen kottoenen ringen op 't hooft, diefe
op feeftdagen met verfcheyden bloemen cie-
ren. Haerbovenfte kleedt ontrent de borft is
open, ende heeft wyde mouwen, diefe können
vouwen ende na de fchouderen ftooten,foo dat
fygemeynlijck met de armen bloot gaen. Op
feeftdaghen beroocken fy haer kleederen met
een liefelijckenreuck. Die ontrent de Zeekant
woonen, houden de wet vanMahumet,van de
Arabifehe koopluyden,die eertijds daer plegen
te komen, daer toe gebracht ; binnen in't lant
zijn noch veel Heydenen, diefe Alfoures heten.
Van natuer zijnfe beleeft ende gefjpraecldaem,
niet hoovaerdighofte (pytigh, (bo dat de bür¬
geren van een ftadtende gemeynte, vriende-
lijck ende geruft met malkanderen leven. Met
haer nabueren ende volckeren van andere ey¬
landen hebbenfe dickmael oorlogh. Sy gaen
heel behendigh ende dapper met de wapenen
om, ende wij eken geen volck van gantfeh In¬
dien in ftrijdtbaerheyt,principael die van Ter-
nata: houden't voor groote fchande in den ftrijt
te vluchten, al is de vyant machtiger. Haer wa»
penen zijn een (waert en fchilt, met een heimet
op 't hooft: de (waerden zijn als meffen daer
de punt afghebroken is, ontrent 't geveft dun,
beneden breedt ende (waer: de fchilden van
licht hout,fonder yfer,twee (pannen breet,en-
de vier voeten langh,daer fy 't geheele lichaem
mede befehermen. Defe wapenen gebruyeken
fy (bo voorfichtigh ende handigh, datfe haer
geheel leven daer in geoeffent (chynen te heb¬
ben. Sy oorloghen meeft ter Zee met galeyen
ende fcheepkens,die fy Corcoras noemen .Voorts
zijnfe liefhebbers van ledigheyt, ende fchou-
wen den arbeydt, behalven de knechten ende
(laven. Sy hebben geenen huyfraedt als eenen
pot,ende een oft twee aerde fchotelen tot noo-
digh ghebruyck, een ofte twee matraffen van
fchorlfen der boomen gevlochten,daer de ede¬
len en de gemeynen man op fit,ende (laept. Sy
hebben geen geldt, beminnen nochtans 't fil»

V C C E N.
ver, alleen om daer eenige beeckers ofte vaten
van te maken. Sy hebben een eygen tael, die
niet gemeyns heeft met de andere Indiaenfehe
(praecken ; (chryven met Arabifehe letteren. Sy
mogen (o vele vrouwen trouwen als't haer luft,
maer de koftftelt haer demaet. Sy zijn heel
jaloursvan haer vrouwen ende dochters, (o dat
fy niemandt in haer huys laten komen om de
felve te befoecken ; maer wil yemant haer (pre¬
ken , die moet in't portael ofte de deur blyven
ftaen.

m

Voor defen tijdt heeft elckvan defe éylan- 0lide re^
den fynen eygen Coninck gehad. In'tjaer 1604^.
waren Machian en Motir onder den Coninck
van Tematen ; Tidora ende Bachian hadden
haer eygen Coningen. Defe haddén altemael
haer afcomfte uyt een gheflacht, lbo langh de
onderdanen können gedencken. De Portuge- ftmta
fen zijn eerft tot Ternata gekomen, ende van mderpjien>
de Coninck Chajanirus vriendelijck onthaelt,
die haer toeghelaten heeft daer een kafteel té
maecken: maer,nae datfe qualijck met de in¬
woonders handelden, en den Coninck omghe-
bracht hadden* zijnfe van dé Térnatanen vooir
vyanden gehouden, (o datfe, door gebreck van
vi<ftualie,het kafteel moeften verlaten, welck
de inwoonders bemachtight hebben.

Nu ter tijdt hebben de Spangiaerden een
fehans in Ternata, Gdmalamme ghenoémt, aen
de zuydzyde. De kafteelen Dangil ende S. Lucia
leggen op de frontieren tégen de Hollanders.
In't felve eylandt befitten de Hollanders 't fort
Malayo,aen de ooftzyde, welck nu de hooftftad
en de Conincklijcke refidentie is,de principael¬
fte colonie der Hollanderen in dele contreye.
Hier zijn oock 't kafteel Tokcco,ende de redout
Tacumma aen de noordfijde.

Heel Tidora is onder de Spangiaerden,ende %döu\
heeft geduerige oorlogh met die van Ternata.
Hier leght het kafteel Marieco, 't welck de Hol¬
landers eenigen tijdt gehadfhebben, maer,van
de vyandt benaut, zijn genootlaeckt geweeft
't felfde te verlaten.

Het eylandt Motiris van niemantnoch be-^otlï'
fet,maer yegelijck even nae. Maer ghemerekt
daer niet veel profijt van te verwachten is,wort
het van de Hollanders ende Spangiaerden wey-
nigh geacht.

Machian is heel onder de Hollandefs, die^to'
daer twee kafteelen gemaeckt hebben, Gnoffa«
quid ende Taffafoa.

Bachian is mede Hollandts,in wiens hoeck,tó^.
Labouo genoemt, leyt het kafteel Bamfteldt, ge¬
heten na den advocaet Barneveldt.

Het Conincrijck
CHINA.

»«uuwuwwu ciiu^ ui^igcnjcKc geaierten,welG*
Nacm- ders Tame gheheten, ende ker vellen tot vele dingen gebruyekt worden;riMl» haer felven noemen fy Tan- de jacht hier van is feer genoechlijck ende pro-

gis. Ptolomams (als Ortelins, fijtelijck.Daer isfelcke menighte van vogelen,
Mercator, en andere mey- infonderheyt water-vogelen,dat in de ftadt van
nen) noemt defe volckeren, Canton (een van de kleynfte fteden defes lants)ofte de naeft-gelegene, Ca- dickwils tien ende twaelfduyfent eyndvoghelsthaiers,ende Sinas. op eenen dagh gegeten worden. Ende hoewel

Grenfen. De ^es 'ants zi)n *n ?t °often,de Gro- dit lant van (ich felfs genoechfaem vruchtbaer
te zuyd-zee ,• in't zuyden Cauchinchina,- in?t is in't voort-teelen van alderhande ghedierten,weften de Brachmanners -3 ende in't noorden nochtans vermeerderenfe defen overvloet opde Tartaren, van welcke het met bergen, ende defe maniere: In de Lente begraven (y twee of
een langhe muyre afghefeheyden wordt. Defe drie duyfent eyeren in den mes , door welckers
muyr met de bergen ftrecken vijfhondert my- hitte de jonghe endtvogels uytgebroeyt wor-len weeghs. Dehiftorien der Chinefen getuy- den. In de winter legghen (y de eyeren in korf-
gen,dat defe muyr voor zoo jaren van den Co- kens van riet, daer fy een kleyn vuyrken onder
ninck Tzintzoo ghebouwt is, nae dat hy de in- ftoken, ende worden (b in weynige dagen uyt»woonders defes lants, van het jock ende tyran- gebroeyt.
nije der Tartaren (die fy 93 jaren verdraghen Daer zijn 250 vermaerde fteden , welckers
hadden) door fyne groote voorfienigheyt ver- namen alle met de fyllabe Fu eyndigen, ?twelckJoft hadde. s (bo veel te feggen is,als een ftadt,als, Cantunfu,

Zucht. Dit landt is door de getempertheyt des aert- Panquinfu. De kleyne fteden eyndigen met de Ste^
rijeksende lochts, oock door't vernuft ende laetftefyllabe inCheu,Daer zijn ontallijckedor»^ '

Vrucht ^er inwoonderen, van alles vruchtbaeig pen,die alle bewoont zijn,om dat 't landt deur-
baerheydt. want de lieden aldaer naerftigh zijn, ende ghe- gaens bebout wordt; bynae alle de fteden leg-

went tot arbeyden, geenfins tot ledigheyt ghe- gen aen de kant van eenige fehiprijeke rivieren,
neghen, want het groote fehande is, (onder met breede ende diepe graften ende muyren
werek te gaen. Hierom is't, datter geen hoeck wel bewaert.
in 't gantiche landt ghevonden wort, ofte hy Onder de meyren, welcke veel zijn ende ge-
brenght yetwes voort. De drooghe landen be- neuchlijck, is een vermaerde in de Provincie
(aeyen fy met tarwe ende garfte; de vochte en- Sancii, door een hoogen vloedt in 't jaer 1557
de laghe, met rijs, wekken fy viermael 's jaers gemaeckt, in welcke (even fteden verdroncken Mejrm.
zaeyen. De berghen ende heuvelen zijn vol leggen,behalven andere vlecken ende dorpen,
pijnboomen,tuffchen welcke fy boeckweyt en- met veel menfehen,(oo datter maer een jongende andere vruchten , diemen met de handt op de romp van een boom ontkomen is.
pluckt,zaeyen, (oo datter geen ackerofeenige De zeen ende rivieren defes lants zijn vifch- Rivieren.
plaetfe (onder vruchten gevonden wort. Over rijck Ende nademael dat landt langhs de zeeal zijnder thuynen vol rofen, alderhande bloe- uytgeftreckt leyt, ende met veel fehip-dragen-
men ende vruchten daer waft oock veel vlas; de rivieren belproeyt ende doorloopen wordt,
moerbefie-boomen zij nder met hoopen, daer (o is het geen wonder, datter niet min volex opmede fy de zijd-wormen voeden. Daer is oock de fehepen als op het landt woont,
groote overvloet van gout, filver, koper, yfer, Onder de heerlijcke ghebouwen in China, Gèoumru
ende andere metalen, gefteenten, paeden,muf zijn de poorten der fteden tot verwonderens
cus, (uyeker, ende infonderheyt veel rhabar- toe koftelick: de ftraten zijn recht als ofte langsbers, die feer goedt is, 't welck van daer door een linie gemaeckt waren, en fc ruym, dat ge-
Perfien te lande tot ons ghebracht wort, want mackelijck 10 ofte ij ruyteren neffens mal¬
men meynt, dat de zee aen de felvige de kracht kanderen daer door koenen ryden ,• defe wor-foude benemen. Hier waft oock een medici- den alle met eer-poorten onderfeheyden, tot
nael hout, 't welcke de Chinefen Lampalam,zn~ groote vercieringe der fteden. Sommige Por¬de wy Radix China noemen: Dit wordt door tugijfen verhalen,datfe in de ftadFucheu eenen
gantfeh Indien veel ghebruyekt,tegens apoftu- toren gefien hebben, op 40 marmoren colum»
matien, gicht,en Spaenfche pocken; de wortel nen ftaende,welcke 40 hout-voeten hoogh wa»daer van is hardt, (waer, ende wit van couleur, ren, ende 12 in de ronde, foo koftelijck ende
Op de bergen ende velden is groote menighte treflijck een werek,'dat hetfoa haer feggen,alle
van vee; de boffchenende beemden zijn vol de voornaemfte gebouwen van gantfeh Euro-wilde (wynen, voffen, hafen, conynen, (abe- pa verre te boven gaet.Hare kereken zijn in de

Afia- D fteden,
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CHINA.
Heden, ende oock op 't platte landt leer heer- den, ofte bynae nimmermeer reylèn fy buy tenlijck. haer landt, fy laten oock gheen vreemdelinghDit gheheele landt gehoorläemt eenen Co- tot haer komen, inlbnderheydt in't binnenfteninck als een Monarch alleen, dien fy een Heer van 't Rijck,dan met goet geleyde van den Co-der werelt, ende een lone des Hemels noemen, ninck verkregen. In hare gelagen met flempen

Regemage. De Coninck heeft onder hem een Gouver- ende goede cier te maken, wijckenfe de Duyt-neur ofte Vice-Roy,die fy Tutan noemen. De- Ichen ende Nederlanders in't minfte niet.
fe Verhandeltalle landt-laken, ende is als een Sy gelooven dat alle dingen gefchapen zijn,Richter. In de adminiftratie vanjuftitieghe- ende dat alle aerdtfche dingen, mitlgaders derbruyckt hy groote ftrengigheydt; de ffraet- felver regeringe, dependeert van den Hemel,Ichenders ende moordenaers worden in eeuwi- den welcken fy houden voor den grootften van
ge gevanckenilfe bewaert, tot datfe door geel- alle Goden, den felven uytdruckende met denlelinge,honger,ofte koude, fterven; want hoe- eerften charader ofte letter van haer Alpha-wel datfe tot de uyterlte ftraffe (die meeft in 't beth. Sy aenbidden den fonne, maen, endegeeffelen beftaet) ver wefen worden, lbo wordt Herren,oock den Duyvel (dien fy Ichilderen opnochtans het vonnilfeloo traeghlijcken uyt- lodanige wijle,als wy in Europa) op dat hy hun,ghevoert,datfe meefl in de gevanckenilfe Her- als fy leggen, niet befchadighe.
ven: Hierom is 't getal der gevangenen over al De Chinefen zijn in allerley hantwercken lblbo groot,dat dickwils in de fladt Canton duy- verflandigh,konfligh,ende net, dat haer werckfenden ghevangenen zijn. Dieverije (overmits meer fchijnt van denatuyr,als menfchen han-

naden geftraft,op defe maniere: Sy leggen den daer fo lange geweeft, datfe niet en weten wam
mifdadigen op fijn buyck, met de handen op neerlè gevonden zijn. De Portugefen Ichrij venfijn rugge ghebonden, dan geelfelen offlaenfe wonder van de behendigheyt ende fiibtijlheythem met een riet op de kuy ten van fijn beenen deler natie, ende dat boven al te verwonderen
lbfirengelijck,dat flracxmet den eerflenllagh is,datfe oockfeylende waghens »hebruycken,het bloedt daernae volght ,• met den twee- daerfe mede in leer korten tij dt,over het landtden llagh wordt hy lbo onthaelt,dat hy op fijn varen. Het Porceleyn wnrr op dele wijfe aldaer A« <w-beenen niet Haen kan: Over yeder been is een gemaeckt: Sy mengen fekere zee-moflelen ofte W*bylbnderbeulgeftelt,diemetlulckehevigheyt Hecken met eyer-fchalen, ende noch eenighe "daer op Haen, dat veel met den vijftighflen of dingen daer by, die kneden fy onder een, endetfeftighften llagh daer van flerven, doordien maken een deegh daer af, dat begraven fy on¬alle de fenuwen barflen. De Portugijlèn vertel- der de aerde,ende laten't daer weycken,tot 80len, dat jaerlijcx vanfulck geeffelen wel 2000 ofte 100 jaren, 't felvige hare erfgenamen na-mifdadige Herven. Defegeeffel oft riet is vijf latende voor een koftelijcken fchat; ende fyvinger breet, ende een dick, 't welck fy Heedts ghebruycken fodanige, als hare voorouders in-in't water Heken, om dat het te gebuyghfamer geleyt ende gefpaert hebben ; houdende defeloude zijn,ende beter treffen. maniere van oudts af, dat die het oude deeghHet is den mannen gheoorloft veel vrouwen uyt neemt, wederom nieuwe in de plaetfe leyt.tetrouwen, van welcke fy een t'huys houden, Door dit gheheele landt wordt een grootende andere op verfcheyden plaetfen. Sy Hraffen koop-handel gedreven,lbo in Ipecerie als zijde;^'de overlpeelders met de uyterffe ftraffe, ende want van Malacca, Bengala, ende andere plaet-laten geen lichte vrouwen in hare Heden woo- fen, wordt aldaer niet fonder leer groot gewinnen, maer in de voorheden. Haer bruyloften gebracht, peper, faffraen, noten mufcaten, caf-houden fy met de nieuwe maen, meefiendeels zye,ende diergelijcke fpecerien meer. Doch isin Martio, (opwekkers eerffendaghfy haer de zijde der Chinefen bylbndere handel. Wantjaer beginnen)feermagnifijck, wantfy gant- Ioannes Bariusin fijne Afiatifche verhalino-en,-■ fche dagen aen malkanderen gaffen ende braf- fchrijfc, dat van Ibmmige Portugefen weobfer-ien,ende ghebruycken alderley mufijck, oock veert is, dat uyt de ftadt Nimpo (die van ande-worden daer dan comedien gelpeelt. ' re Liampo ghenoemt wordt) in de tijdt vanïttwQonds- De Chinefen zijn breet van aengeficht, dun drie maenden, 1 o óo oo ponden zijde te fche—rmaerè. vanbaert, hebben de neufe camuys.ende kley- pe wech ghevoert zijn. Antonius Pigafettane oogen, hoewel eenige wel gefatfoneert ende verhaelt oock, dat van hier de Mufcus de gant-fchoon van ghedaente zijn; haer couleur komt fche wereldtdoor vervoert wordt, 'tlelvighcwel over een met de Europifche; doch die on- fchrijft oock Andreas Corfalis van den Rha-
trcnt Canton woonen, zijn wat bruynder. Sel- barber ende paeden.

ALem,

Lipon,

Ximo. -

Xicoc,

Tden.

Lucht.

Mjnen,

Beeßen.
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Leneerime.
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Aponia oft Iapan, wort van
Marcus Paulus Zipangu , van
Maginus Chryfe genoemt, en¬
de van Mercator voor Au¬
rea Cherfonefus ghehouden.
Daer zijn drie principale ey~
landen, als Petrus Maffeius

ghetuyght, ende andere kleynedaer tuffchen
ligghende. Heteerfte ende grootfte eylant Ia¬
pan,wort in j 3 Vorftendommen ofte Coninck-
rijeken ghedeelt, onder welcke Meacoende
Amagunci de machtighftezijn. Het tweede,
wordt Ximo ghenaemt, ende heeft negen Co-
ninekrijeken ,• van welcke Bungi ende Figer de
voornaemfte zijn. Het derde is Xicoc, ende
begrijpt vier Coninckrijcken. ïn het ooften
light daer tegen over California en Nova Hifi-
pania; teghens het noorden heeft het de Scy¬
then ofte Tartars, ende andere onbekende
wreede volckeren; in't werten, de Chinefen ,* in
het zuyden,de woefte zee.

De locht is hier gelbnt, het landt koudt, de
fheeu onderworpen, ende niet leer vruchtbaer.
In de maent van September maeyen fy den rijs,
ende op ibmmighe plaetfen in de Mey-maendt
den tarwe ; fy maken daer geen broot af, ghe-
lijck by bns gefchiet, maer eenfeker fborte van
bry.

Wt der aerden graven de inwoonders ver¬
fcheyden metalen,waer mede ly veel uy theem-
fche kooplieden ende natiën aenlocken : ende
is dit lant fo goudt-rijck,gelijck Marcus Paulus
Venetus ghetuyght, dat by lijnen tijden het
Conincklijck Paleys met gouden platen ghe-
deckt was, niet anders, dan ghelijckby ons de
groote gebouwen met loot ofkoper.

De boomen aldaer, lbo wel de vrucht-dra¬
gende,als andere,zijn de onfe niet feer onghe-
lijck. Op veel plaetfen waflen de Ceder-boo-
men lbo hoogh ende dick, dat men daer afpy-
laren in de kereken, ja oock groote maft-boo-
men maeckt.

De ïaponefèn voeden in hare huyfen gheen
fchapen, ftvijnen,hoenders, ganfen,ofte dierge¬
lijcke vuyle dieren,* op de velden weyden fy
offen, ende heele kudden paerden ten oorlogh.
In de boflehen is alderhande wildt-vanck, als,
wolven, wilde (wijnen, herten, &c. Daer zijn
oock phalanten,entvogels,hout-duyven,tortel-
duyven,ende wilde hoenders.

Heel Iapanftont eertijts onder eenen Key-
fer, (wiens titel ofte naem was Vb ofte Ddir) tot
dat hy, na langhduerige rufte, door welluftenende traegheyt, by fijne Gouverneurs of Cubis
(want lbo wierden de twee voornaemfte ftadt-
houders ghenoemt, van welck de eene den an¬
deren om \ leven ghebracht heeft) in verach-
tinge is ghekomen.

Afia,

Die Meacum, met dé omligghende landen
(welcken ftreeck men ghemeenlijck den naem
van Tenfa geeft) met wapenen ende kafteelen
in-houdt, wort de hooghfte ende machtighfte
onder haer gerekent. Voor eenige jaren hadde
de tyran Nobununga die plaetfen in fijnghe-
welt, in wiens ftede gekomen is Faxiba,een van
de voornaemfte Heeren aldaer,na dat de voor¬
noemde tyran door een fadie was omgheko^
men, en fijne kinderen verdreven ofte gedoot.
Nae hem heeft daer geheerfchet als Monarch
van geheel ïapon,Taicofama ofTaico.

De hooftftadt is Meaco,een feer groote ftad, Meacè*
welcke eertijdts 20 mijlen in de ronde plachte
te hebben, maer is nu door inlandtfche oorlo¬
ghen wel het derden deel vermindert. Hier
woont de Opper-Magiftraet van Japan, be-
ftaende uyt drie mannen. Daer is oock Offa- OJfarajd,
raja,een heerlijcke machtige ende vrye ftadt,
die van fommige voor de rijekfte van gantfch
Orienten gehouden wort; Hier is grooten toe^
loop van kooplieden.

Bungum, op een bequame plaetfe gelegenes Bunmm
de voornaemfte ftadt van het gewefte daer fy
in leyt; in de felve zijn veel Chriftenen. Coja Cop
is eenen Bonzi oft Priefter, dien fy Combadaffi
noemen,toegeeygent. Alle de Vorften worden
in defe ftadt begraven, offb men die elders be-
graeft, fenden fy hier een tant om begraven te
worden, fulcken eerbiedingh draghen fy defe
plaetfe.

De ftadt Fiongo is achtien mijlen van Mea- F^ói
co; ten tijden van Nobununga is fy meeft ver¬
woed, ende in het jaer 1 ypó door aertbevinge
meeft ter neder gheflaghen, ende niet langne
daernae een goedt deel daer van verbrandt.

Amangafaque,eenfraeje ftad,leght 5 mijlen
van de zee,tegen over Sacai. Daer zijn noch def%**
treffelijckefteden, Vofbquin, Funajum,die ick,
om kortte zijn,voor-by gae.

Hier zijn veel zee-havenen,onder de welcke Zee ham
Ochmafamanus de voornaemfte is, daer groote nen-
vaert is. Bergena

In lapoü zijn oock veel hooghe fteile ber-
ghen,onder andere twee vermaerde, de eene,
die gheduerigh brant; de andere Figenoioma
geheten,is uytnemende hoogh. De koftelijcke
ghebouwen, paleyfen, kloofteren, dcc, zijn by
M. Paulus Venetus verhaelt; hedenfHaeghs
zijnfe niet min prachtigh in hare tinimeragien. cehcmm,

Taico ofte Taicofama, heeft een hof doen
bouwen', 7t welck verwonderens waerdighis,
daer in hangen duyfent koftelijcke matten ofte
tapeten,met boorden van damaft,fluweel,ende
goudt. Het is van koftelijck hout ghebout,en-
de van binnen met louter goudt hekleet.Voor
dit Paleys, op een fchoon effen plein, heeft hy
doen oprichten een fchou-tonneel, daermen
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comedien fyeelt, enaen de zijden van't felve,
eenBuck weeghs daer van af,tweetorens^yder
drie ofte vier folders hoogh. De huyièn zijn
meeft van hout, van wegen de rnenighvoudige
aerdtbevingen,doch zij nderfommige van Hee-
nen,die net ende fraey gebout zijn.

Regeennge. j^e regerjnge Jefos lants, als gefeyt is,beftaet
in drie mannen, die te Meaco refideren ; defo
zijn de voornaemfte van't Rijck, ende hebben
51 hooghfte ghefegh ; De eerfte, diemen Zazo
noemt, is als eenHooghe-prieBer , ende heeft
het bewindt over de Geeftelijcke; de tweede,
Voo ghenaemt, flaet over de ampten,officien,
ende digniteyten; de derde, Cubacama ghe-
heeten,heeft het ghefegh over den vrede ende
oorlogh.ö _ /*

Het volck wordt in vijfBenden afgefondert;
Inden eerflen Handt zijn die regeeren, dele
noemtmen Tonos, hoewel dat onder defèlvige
noch eenige trappen van hoogheyt zijn, ghe-
lijck by ons van Coningen,Hertogen,Marqui-
len, ende Graven: De andere Handt begrijpt
de Gheeflelijcken ; defe hebben het hooft
ende den baerdt gantfch glat gefchoren, blij¬
ven altoos onghetrout, ende hebben vele ende
roenigerley feéten onder haer ,• fommighe van
van defe laten haer oock in den oorlogh ghe-
bruycken,gelijck de Ridders van Malta,ahhoe-
wel fy gheeHelijck zijn, doch worden alle met
eenen naem Bonzii gheheten : De derde be¬
haet uyt de borgers,ende de reHe van den edel-
dom.Den vierden maken de ambachts-lieden,
ende alderley hantwerckers. De laetHe beHaet
uyt de huyflieden.

De mildadighers, van wat conditie die zijn,
worden ten alderminften oock 0111 een geringh
deliót, gebannen, ofte om het leven gebracht,
eh gemeenlijck onverflens met een degen door
het lijfgheHooten, doch op fommige plaetfen
fettenfe de roovers ende moordenaers op een
wagen,varende daer mede tot een fpot,door de
Hadt,ende nagelen die daernae buyten de Had

Religie, aen een kruys. Hare Leeraers in de religie,zijn
de Bonzii,gelijck hier boven verhaelt is.Onder
hare Goden zijn Amida ende Xaca, die fy oot-
moedigh aenbidden 5 Daer zijn noch andere,
die fy Fotoquos noemen, van welche fy het toe¬
komende leven verwachten. Behalven defe,
hebbenfè byfondere kleyne Goden,diefe Camis
heeten, defe bidden fy aen om huys-faecken,
goede ghefontheyt,rijckdom, ende kinderen te
ferijghen. Sy hebben op verfcheyden plaetfen
hooge fcholen. In de Hadt Banoum is een fcho-

A N.
Ie van de Bonziis,alwaer, met fdnderlinge cere¬
monien, de promotien in de gheleertheyt ghe-
fchieden. Te Bungi is een Seminarium ofte fcho-
le der lefuiten, alwaer de Iaponefèn de Portu-
gijfchefprake,endede Europeifche, de Iapan-
fche leeren. De konHe der boeck-druckerie is

by haer oock in 't ghebruyck.
Het volck in't gemeen is vernuftigh, fcherp- ^woonde-

finnigh, leerfaem, van goede memorie, enderen mdt'
goeden verHandt; de armoede wordt niemant
tot fchande gerekent ; fcheldt-woorden,dieve¬
rije,lichtvaerdigh fweeren,ende teerlingh-fpel,
wordt van haer verfoeyt. Die lanck ende fraey
vanlichaem zijn, achten fy veel. Sy komen tot
hoogen ouderdom,ende zijn flerck van krach¬
ten,ja tot haer 60 jaren toe bequaemter oor-
loghe. Den baerdt laten fy redelijck waffen,
in het fcheeren van 't hayr zijnfe verfcheyden;
den kinderen plucktmen met een tanghsken
het hayr uyt 't voorhooft; het gemeyne volck
en de boeren, fcheren het halve hooft 5 de ede¬
len maken bynae het geheele hooft hayrloos,
alleen weynighe hayren in den neck latende,
welcke niemant aenroeren mach, want zy het
voor een fchande houden. Hare vloeren verde-
renfè met dicke matten,even als matraflfen ge-
maeckt,daer flapen zy op,met een Heen onder
het hooft. Sy eten op hare knijen, Heunende
ende fittende op de beenen, fy zijn alfoo pun-
telijcken als de Chinefen moghen wefèn. In het
eten wetenfè haer met twee Hocxkens fo te be¬
helpen, datfè niet en laten vallen, noch oock
hare vingeren behoeven te wiffchen. Voor en-
de al eer fy gaen eten, treckenfe hare fchoenen
uyt, om de matten niet vuyl te maecken. Die
kleyn van middelen zijn, namelijck, die by de
zee woonen, eten kruyden,rijs,vifch;derijcke
weten haer tafel koHelijck genoech toe te Hel¬
len tot een yegelijck gerecht,wort den gaHen
elck een befonder tafel (doch fonder tafel-la¬
ken of fervietten) voor-gefet, van cederen ofte
dennen hout, ontrent een hant breet hoogh.
Hare confituren brengen fy op de tafel anfor¬
me van een pyramide ghemaeckt,de felve ver¬
guldende, ende met cypres-tacxkens verderen-
de ,• de fnebben ende voeten der voghels ver-o

guldenfè oock, alffe die op den difch brenghen.
Der Portugijfèn handel is hier groot, want daer
wordt grooten overvloet van peerlen ghevon-
den, die rondt ende dick zijn , maer root van
coleur: daer zijn oock andere koHelijcke Bee¬
nen, die dit eylant rijck maken.

TARTARIEN,
Ofte

Het Rijck van de Groote Cham.

Et R ij ck van Tartaria, ofte Tata- Den eerften Tartarifchen Keyfer, die dit Rij ck ver- Veypfiai
ria ( als Leunclavius meynt dat- kreghen, ende aen 't felve goede wetten ghegheven
menfeggen moet) is grootwant, heeft , feydtmen gheweeft te fijn changim Cam ofte
behalven een goedt ghedeelte Chamus, Paulus Venetus noemt hem Cinchls, hy leefde
van Europa, bellaet het oock ge- ontrent hetjaer onfes Heeren 1202. Voor hem was dit
heel Sarmatia Afiatica met Scy- volck woeft van leven, fonder goede feden, wetten,
thia ende Serica, 't welckmen nu ende borgherlijcken omganck, onder de Scyten woq-
Cathaja noemt. Het heeft den nende, den naebueren tinsbaer, van weghen het vee,
naem van de riviere Tartar, die daer fy mede omginghen. Van defen Changio hebben

dat deel befproeyt, dat van 011s Magog, ende van de alle de andere Vorften des Rijcks haren oorfproncki.
inwoonders Nongul ghenaemt wordt. Defe heeft in korte tijdt fijn Rij ck uytghebreydt, van

Tatert, in't ooften paelt het aen 't Rijck China ; in't zuyden China afende de groote zee, tot aen de Cafpifche zee*
aen Indien, de rivieren Ganges, ende Oxum, in't we- Sijn fone was Iococham , die ghegenereert heeft Zain-*
ften aen de Cafpifche zee , Polen, enMofcovien, ende cham den derden Keyfer , die van andere Bathi ghe-
in't noorden aen de ys-zee, alwaer 't gantfch onbe- naemt wordt; defe heeft Ruflandt, Polen, Slelien, Mo-
kendt is. ravien ende Elongarien verwoeft. Sijn fone Temir Cu-

Zucht. De locht is hier onghematight ende wonderbaer; tlu is de vierde inde fucceflie gheweeft, ende is die
want desfömers dondert ende blixemt het daer foo Tamerlanes (indehiftorien, van weghen fijne fonder-
vreefièlijck, dat de menfchen vanangft ende vreefe linghe tyrannyen, vermaert) die gantfch Afien ver-
fterven; fomwijlen iffer groote hitte ; ftracks wederom woeft heeft, ende tot in Egypten doorghedronghen
groote koude,ende fneeuw. Daer waeyen menighmael is, hy heeft den Turckfchen Keyfer Bajazeth verwon-
foo ftercke winden , datfe de ghene die te paerde rij- nen, ende met gouden kluyfters ghebonden, en in een
den, ophouden, jae de menfchen ter aerden worpen, yferen kevi, door Afien met fich ghefleypt. De vijfde
de boomen omkeren,ende veel fchade doen. Des win- was Temir Czar,die teghen de Cruys-Heeren in Pruyf
tersreghent het daer nimmermeer , des fomers dick- fen kloeckelijck vechtende, door 't fweert (foomeii
wils, maer t'elcker reyfe foo weynigh , dat de aerde feydt) is om-ghekomen. De fefte was Macmet Czar,
daer van qualijck nat wordt; nochtans feytmen dat het fone van Temir Czar; defes fone Arrnet Czar, was de

Vrucht- een vrtichtbaer landt is van tarwe, rijs, ende dierghe- fevende ; defen heeft ghegenereert Sziachmet den
baerhejt. Jijcke vruchten;ende oock overvloedigh in fijde,geng- achtften Keyfer, &c.

ber, kaneel, peper, naghelen,rhabarbar, fuycker, muf« Tartarien wordt in veel deelen ghefcheyden , als in Bedinge.
cus ende pick; en op fommighe plaetfen oock in goudt Kleyn Tartarien,'t welcke fich tot in Europam ftreckt,
ende filver. Daer waft weynigh wijn , ende in heel Ca- ende leydt befloten tuffchen den Borifthenem ende
thaja gheenen. Daer fijn oock fwarte fteenen, diemen Tanain,begrijpende Tauricam Cherfonefum,in't welc-
uytde berghen graeft ,defe ghebruyckenfe by ghe- ke woonen de Precopenferen. In Woeft-Tartaryen, in
breek van hout, tot brandt. Hier is oock overvloet welck veel horden ofte ghemeyne vergaderingen fijn.
van ofïen,geyten, boeken,ende verekens. De peerden In Zagatarft welcke eyghentlijck Scythien is, tuffchen
fijnder in groote menighte , ghelijck oock de vefa* den bergh Imaum befloten. Cathay, ende het Rijck
nen, kranen, ende dierghelijcke voghelen. van Tangut ('t welck is der ouden Scythien, buyten den

In dat deel van Tartarien, daer de Zavolhenfche Imaum , ende het landtfehap Serica ) is oock een ghe-
Tartaren woonen, feydtmen, dat een faedt is, het me- deelte daer van; ende eyndelijcken het oude Tarta-
loen-faedt ghelijck, doch kleynder ende lanckwerpigh, ryen, Ptolomseo onbekent.
van welck een plante waft drie voeten hoogh, die fy De Hooft-ftadt vanTartaryen is Cumbulu, by de Cmnbuh
Tonaret& noemen , 't welck een lam te fegghen is, om riviere Polifangi gheleghen, den omloop der felver be- ^ Hoofi*
dat het de ghedaente van een lam heeft, met voeten* grijpt 24 ïtaliaenfche mijlen; daer fijn twaelf poorten,klauwen, ooren,ende't gheheele hooft, uytghefondert buyten welcke oock foo veel voor-fteden fijn. Dit isde hoornen , het is met een dunne fchors overtoghen, een treffelijcke ende rij eke koop-ftadt,van ghefteen-daer vande inwoonders mutfen maecken. Menfeght ten, goudt, filver, ende fij den. Men feydt datter alledat t binnenfte van defe plante oft kruydt, vleefch daghe duyfendt waghens met ftjde gheladen,boven an-heeft als een kreeft, ende uyt de wonde bloedt vloe- dere waren, uyt China ghebracht worden.
yet;oock dat het fonderlingh foet is, en de wortel Behalven defe, fijnder andere treffelijcke fteden, als hindert
uyt der aerden fchietende, tot aen den navel toe op- Samarcanda , van Tamerlane ghebouwt; Caindo,
gaet, t leeft (ghelij ck een lam in een vette weyde) foo vermaerde koop-ftadt in de uyterfte deelen van Tarta-
fangh het met de omwaflende kruyden befet is; ende rien, met veel andere meer, die wy kortheydts wille naals de felve ontbreken , teert het uyt en vergaet. Men laten.
leght oock, dat fulcks niet alleen ghefchiedt by ghe- In Tartarien fijn veele meyren, waer van wy hier de Meyren,\alof verloop des tij dts, maer oock,alsmen de omwaf- twee principaelfte fullen verhalen. In de Provincielende kruyden met willens affnijdt, oft van daer neemt; Caniclu is een rneyr, in't welcke fulcken overvloet vanende dat meer te verwonderen ftaet, is, dat 't oock van peerlen is, dat de waerde daer vanfoude verminde-e wolven ende andere verflindende beeften ghefocht ren, indien yeder foo veel wegh draghen mocht, als hy
en^e begheert wordt. In de ftadt Qu.elinfu fijn hennen begeerde;daeromheeft de Groote Cham op lijf-ftraffeg ïevonden, die in ftee van veeren, hayr als fwarte kat- verboden , dat niemandt, fonder fijn confent, peerlenten nebben, ende legghen goede eyeren. in dit meyr mach viffchen. Het felfde meyr is oock
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T'ART ARIEN.

vifchrijck. In de Provincie Caraim is oock een meyr, De quaetdoenders worden by de Tartaren aldus ge*
dat overvloedigh is in viffchen, 't welck ioo mijlen in ftraft: So yemandt een kleyne 'dieverye begaen heeft,
fijnen omloop begrijpt. fonder 't leven te verbeuren , die wordt fevenmael met

Rivieren. Dit landt wordt met veel rivieren befproeyt, onder een ftock gheflaghen , ontfanghende 17 ofte 27, ende
welcke de groote riviere Pulifachnis is , die haer in de oock wel 47 jflaghen, to 1100 toe, naer de grootheydt
groote zee ontlaft, in de felve können vele gheladen der mifdaet; ende worden altijdt thien flaghen daer by-
fchepen opwaerts varen. De riviere Caromoram , is ghevoeght 5 fo dat fommighe van defe flaghen fterven.
met gheen brugghe beleydt , overmits hare groote Als yemand een paerdt, ofte yets anders,dat den doodt
breete ende diepte; fy valt oock in den Oceaen. Qui- weerdigh is, gheftolen heeft, die wordt met een fweert
antu is een halve mijle breedt, diep, ende vifch-rijck. door het lijfende inghewant ghefteken: die fijn leven
Quiam,wordt na Pauli Veneti fchryven,voor de groot- vry wil koopen , moet neghen-dubbelt weder gheven.
fte riviere der wereldt gheacht; want fy op fommighe De overfpeelders, fo wel man als vrouw, worden naer
plaetfen thien , op fommighe acht, ende op eenighe de wet ghedoodt.
oock fes mijlen breet is 5 maer de lenghte ftreckt haer De Tartaren worden in Plorden of ghemeyne ver¬
ontrent hondert dagh-reyfen. gaderinghen af-ghedeylt,doch ghelijckfe verfcheyden

Gebouwen* de ftadt Ganda is het groote ende voortrefFehjc- Provinciën , ende verre van malkanderen gheleghen,
ke Paleys des Grooten Chams Cublai, met marmor bewoonen , foo fijnfe oock verfcheyden van feden
ende goudt rijckeüj eken verciert. In de ftad van Cam- ende leven.
balu is een ander, dat feer konftigh ghebouwt is, ende Het is een vierfchotigh volck, breet ende vet van immd
wel vier mijlen in de ronde heeft; waer van yeder fijde, aenficht, met verdraeyde ende holle ooghen, van we- renaert.
ofte vierkant, een mijle beflaet: daer is een feer dicke ghen den baert fijnfe vreeflelijck, anders kael ende
muer, thien treden hoogh, die aen de buytenfte fijde glat; fterck van lichaem,ftout van ghemoet, ende kon-
wit ende roodt is. In alle de vier hoecken van defe nen den hongher ende arbeydt wei verdraghen. So fy
muer, ftaet een groot ende fchoon Paleys, als een Ca- hongher ofte dorft krijghen, alffe ryden,openen fy den
fteel, ghelij ck oock in't midden van yeghehj ck defer peerden een ader,ende drincken het bloedt. Het is een

mueren,foodanigh Paleys is, foo dat der felvigher acht godloofe ende barbarifche natie. Haer recht beftaet
in't ghetal fijn. In yeder van defe Paleyfen worden be- in hare wapenen. Veel hebben gheen huyfen, maer in
waert alderhande wapenen , inftrumenten, ghefchut, ftede der felver ghebruyeken karren. Ende door dien
boghen, pijlen, pijl-kokers, fporen, toornen, lancen, datfe gheen feeckere woonplaetfen hebben , maer
vuyft-hamers, pefericken, ofte fwepen, ende dierghe- fteets heen ende weder fwerven , nemen fy de fterren,
lijeke meer, ten oorlogh dienende. In't midden van infonderheydt Tolum ariïicum ofte Noord-fter, tot haer
het binnenfte Hof, ftaet het Paleys des Könincks, baeck oft leydtfman. Sy blyven niet langhe op een
daer de felve refideert. Dit heeft van binnen gheen ftede, want fy 't voor ongheluck achten. Syghebruyc-
folders; de vloer is thien palmen hoogher, als de gront ken gheen ghelt, maer wiffelen waer om waer. Sy feg-
van buyten; het dack hoogh, ende fchoon ghefchil- ghen datfe Ifmaeliten fijn, ende willen oock daer voor
dertjde mueren van alle de falen ende ghemacken, ghehouden wefen. In'tjaer 1246,hebbenfe Mahomeths
blincken van gout ende filver; over al fietmen fchoone leere aenghenomen. De Tartaren ghebruyeken gro-
fchilderyen ende verfcheyden oorloghs ghefchiede- ve fpijfe, voor al vleefch, rauw ofte&halfgaer ; melck
niffen, alles van levende couleuren ende glinfterend ende kaefe , onthouden haer van verekens vleefch,
goudt blincken. drinck en melck van merrye peerden, 't welck fy weten

RegeerInge. De Groote Cham heeft onder hem twaelf Baroe- te bereyden, dat het witte wijn fchijnt, doch is een 011-
nen, die over vierendertigh Provinciën gheftelt fijn; fmakeiijeken dranck. Sy fijn morfich in haer koft,want
haer ampt is, over een yeder Provincie twee Gouver- fy met gheen tafel-laken hare tafels decken,ghebruyc-
neurs te ftellen, en de Konincklijcke heyr-leghers, in ken oock gheen fervetten, ofte handt-dweylen, naer
de plaetfen daer fy vertoeven, alle nootwendigheydt ,dienfenoch handen, noch'tlichaem, ofte de kleede-
te beftellen: Wat fy befluyten, dat ghevenfe den Ko- ren waffchen. Sy drincken water,melck, ende bier van
ninck te kennen; die 't met fijne authoriteyt bekrach- heerfe ghebrouwen.

E O C TK 5 1
Oft

Het Rijck van de Sophi,

Naer».

hejdt.

Talen.

Elijck't Perfifche Rijck vande
Sophi , eertijdts wijt vermaert
was, alfoo is 't oock noch he-
denfdaeghs.

De Perfianen, worden oock
Ajamt ofte Aza-mii, nae 't Rijck
Azamia,ghenaemt,'t welcke naer
fommige gevoelen eertijds Affy-
ria gheheeten wierde.

Denaem Perfiakomt van Perfide; Chefelbas wor¬
den fy ghenoemt,van weghen een roodenTulbant ofte
hoet die fy op haer hooft dragen; ende nae haren Priri-
ce Sophi, worden fy Sophianen gheheeten.

Gelernt' ^et Ry ck van Eerfen is gelegen tulïchen het Turck-
fche Rijck,de Tartaros Zagatheos,'t Rijcke van Cam-
baja, de Hircanifche ofte Cafpifche zee3ende Sinus Ter-
ficus ofte Golfo di Perfia.

In het ooften paelt het aen Indien ende 't Köninck-
rijck Cambaja,van 't welcke het met berghen ende
woeftynen ghefcheyden wordt: In't noorden fijn de
Tarters ,by de riviere Abiano ofOxus;het overighe
wordt van de Cafpifche zee befloten; in't weften fijn de
Turcken , by de riviere Tigris ende het meyr Ciocho;
ende in'tzuyden wordt het van de Perfifche ende In-
diaenfche zee befpoelt. Welck begrijp verre ftreckt;
want het ontrent 38 graden van 't ooften nae 't weften
beflaet, ende ontrent 20 van 't zuyden nae 't noorden.

Lucht. Van de locht fchrijft QjCurtius in fijn vijfde bqeck,
op defe wijfe. Daer en is gheen ghefonder landtichap
in gheheel Afia 5 want het heeft een getemperde locht;
van d'eene fijde is het doorgaens berghachtigh en vol
bofchen, welcker fchaduwen de hitte verlichten; van
d'ander fijde heeftet de zee tot een ghebuer, die met
een matighe lauwigheydt de aerde' verwarmt. Doch
is het in alle gheweftenniet even ghelij ck van natue-
ren; want, daer '£ fich ftreckt naer de Perfifche ende
oock na de Cafpifche zee, is 't van wegen de bequaem-
heydt der rivieren, matigheydt des lochts, ende foete

' koele winden, gantfeh gheluckigh en wel ghefeghent;
ende gheeft, als een milde voetfter, grooten overvloet
van vruchten, ende ghedierten, menighte tarwe, gar-
fte, heerfe, ende dierghelijcke ghewaflën, oock meta¬
len ende ghefteenten; daer waft oock veel v/ijn ende
alderley fruyten,als Paulus Venetus ghetuyght; de refte
leght van wegen de hitte ende droothte meeftendeels
woeft.

Oorfpronck. De Perfianen fijnlanghen tijdtonbekent gheweeft,
ende hebben eerft van de Köninck Cyrus,'t begin haers
naems ende vermaertheydts ghekregen; die,als hy den
Meden ende Lydiers het Rijck ontweldight hadde, de
monarchie eerft in Perfien gebracht heeft; naelatende,
een groot ende bloeyend Rijck, welck te voren kleyn
en ongeacht was, infonderheyt naer dat hy Afien ende
heel Orienten onder fijn ghewelt ghebracht hadde.
Cambyfes is fijnen vader in't Rijck ghevolght, ende
heeft iEgypten noch daer by ghevoeght i van heni
af is defe regeringhe ftaende gebleven tot op Darium3
ende heeft gheduert 230 jaren, foo QJSurtius feer
nau ende vaft rekent; waer mede oock de H. Hiero¬
nymus over het 9 capittel Danielis, over een komt.
Darius daernaervan Alexander de Groote overwon¬
nen lijnde,heeft 't Rijck met het leven verlooren, en is
de monarchie op de Griecken gekomen 1 doch Perfen

Afia.

in fijn wefen ende weerde gebleven; en wordt noch op
heden van de Sophis gheregeert, ende onder de mach-
tighfte Rij eken van heel Orienten ghetekent; ende
hoewel 't felve een rijdt lanck , dan van de Saracenen,
dan van de Tartaren is onderdruckt geweeft,is 't noch¬
tans onder de regeringh van Köninck Ifmael weder¬
om opghekomen.

De iandtfehappen die onder 't Rijck van Perfien
ftaen , fijn Meden, AfTyrien, Sufiana , Mefopotamien,
Perfis, Parthia, Hyrcania , Margiana, Badriana , Pa-
ropamifiiis, Aria, Drangiana, Gedrofia, ende Car-

'db

mama.

Meden wordt hedenfdaeghs Servan gheheeten, en is Meden.
tuffchen Perfien en de Hyrcanifche zee gheleghen; in't
ooften heeft het tot frontiere, tlyrcanien ende Par-
thien; in't weften Groot Armenien ende Aflyrien. Het
wordt in Groot ofzuyd Meden, ende in Atropatiam of
noofder Meden ghedeylt; Het deel in't noorden is van
weghen de koude weynigher bewoont; de voornaem-
fteftadtis Sumachia,de andere fijnDerbenti, Eres,
Sechi ende Giavot. Het andere deel is beter bewoont
ende bebouwt; de voornaemfte ftadt is Tatiris, ghele¬
ghen aen den voet des berghs Orontis , ontrent acht
dagh reyfens van de Cafpifche zee. Defë contreye
fchijnt der ouden Ecbatana gheweeft te fijn; alwaer de
Koninghen van Perfien des fomers haer hofhielden.
By nae in de felvighe ftreke fijn, Turcoman, Sara, Sul¬
tan, Nafliaum, Ardovifende Mararit*

Aflyria, hedenfdaeghs Arzertim ghenoemt,paelt in't1 AffjrAL
ooften aen Medien, in't weften äen Mefopotamien, in't
noorden aen Armenien, ende in't zuyden aen Sufiana;
eertijdts was het verdeelt in de Provinciën, Arrapachi-
tes, Adiabena, ende Sittacena, en 't ghebiedt van de
ftadt Ninive, aen den Tigris, welches ftådts önivangh
60000 treden begreep, fo fommighe fchryven.

Sufiana wordt hedenfdaeghs Chus ofte Cafiftan gbé- Sufianfc
noemt, ende heeft den naem van haer Hooft-ftadt Su-
fis, die in den om-loop ï yooo treden heeft. Athenasus
feght datfe foo nae de bloemen ghenoemt is, want Su-
fan in de Perfifche tale foo veel te fegghen is als een
lelie.

Mefopotamia wordt in de H. Schrift Padan Aram, Mefipfe
ende hedenfdaeghs Diarbecha ghenoemt. Dit Landt tamiem
is tuffchen den Euphrat ende Tyger gheleghen, waer
van het oock den naem heeft.

Dit landt is niet over al even vruchtbaer, want een
deel wordt van de rivieren vet gheiiiaeckt, een deel is
gants dor. De voornaemfte fteden fijn , Orfa; ende
Caramit, de Hooft-ftadt van gheheel Mefopotamien^
welcke de Turckfche Keyfer Selymus den Sophi afge¬
nomen heeft. Merdin is de woon-plaetfe van den Pa¬
triarch der Chaldeers, ende tot Mofus onthoudt fich
de Patriarch van de Neftorianen, wiens autoriteyt tot
in Indien ende Cathaj a ftreckt.

De Hooft-ftadt van Perfis (welck landt nu ter rijdt Terfih
Earfi ofte Farfiftum ghenoemt wordt) is Seräs, eertijds
Perfepolis ghenoemt. In dit ghewefte woonden in vo-
righe rijden de Magi. Defe ftad noemt Plinius 't hooft
van 't Perfifche Rijck, ende Curtius den Konincklijc-
ken ftoel van gantfeh Orienten.

Hyrcania wordt nu Girgiam, Corcam, ofte Dargu- BpcmU-,
ment genoemt. Het leydt dicht aen de Cafpifche zee;
waer* vanfe oock de Hyrcanifche zee geheecen wordt.

G " De
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P Ê R S I E N.
De lieden aldaer fijn Hyrcana, van de Scythen Cari- den, welck flot, als Caffiodoras ghetuyght, van Men-

zath gheheeten, Befta ende Malandra. none met een wönderlijcke kooit ghebouwt was , want
"Mamma. Margiana, nu Ifelbus ghenoemt; is in't noorden met de fteenen daer van in t goud t ghevat waren: welck

de riviere Oxus bepaelt.De voornaemfte ftadt aldaer is werck van den felvighen autlieur onder de leven won-
lodion, van de ouden Antiochia ghenoemt. der-wercken der wereldt is gherekent.

■'BaBmm. Ba&riana wordt hedenfdaeghs Batter ofte Charaf- Sy kofen eertijdts hare Koninghen uyt een geflacht. Zeden.
faa sheheeten, ende is een ghedeelte van Tartaria Za- Wie den Köninck niet ghehoorfaemde, v ierde t hooft
gath£ea5 de fteden fijn Ba<ftra,nu ter tijdt Bochara,énde ende armen afghehouwen, ende foo onbegraven wegh
ïftipias. gheworpen. Voor den Köninck te lachen of te fpou-

Taropa* Paropamiflus is een ghedeelte van Ba&riana 5 aen wenjiieldenfe voor een groote mifdaet. Een yeder van
mjTfu.' den bergh Paropamifium. Teghenwoordigh wordt dit haer trouwde veel vrouwen om kinderen te winnen, fy

landtfehap Candahar of Ambieftum ghenoemt. Can- hadden oock veel concubinen. Van groote ende ghe-
dahar is de Hooft-ftadt 5 ende een vermaerde koop- wichtighe faken beraetllaeghden fy alleen by den

dronck,meynende dat de raetflaginge vafter ende bon-
Am. Aria heeft den naem van haer Hooft-ftadt Eri,welc- digher foude wefen, dan dien fy nüchteren?deden. De

ke in haren omloop 13000 treden begrijpt. bekende vrienden, ende die van een ftaet waren,kuften
Carmania. Carmania, Circam, ofte Chermain, ftreckt fich tot malkanderen in't ontmoeten,maer dievan minder ftaet

aen den ïndifchen zee toe, en tot aen Gedrofium,heeft aenbaden de andere. Sy begroeven de doode licha-
veel fteden ende havenen. De Hooft-ftadt aldaer is men in de aerde, die van te voren met was beklevende.
Chirmain. Doch fommighë fchryven , datfe de afgheftorvene

ïn Carmania fijn oock de Rijeken, Macran, Eracan, buyten de fteden opeen fekervelt plachten te dra-
Guadel ende Patan. ghen, de felve daer naeckt legghende , om van de vo-

Gcdroßa. Gedrofia wordt van fommighë voor Guzarate ghe- gelen ende honden verhouden te worden; jae,dat noch
houden,doch tonrecht, nademael Guzarate het Rij ck meer is, fy en mochten gantfeh niet lijden, dat de doo-
van Cambaja felfs is. de beenderen begraven of wegh gheiloten wierden.

Babylon. Babylonien is tuffchen de Perfiaenfche zee ende Me- Ende als een lichaem niet terftondt verflonden wierde,
fopotamien gheleghen,ende wordt ter rechter ende ter achten fy voor een quaet teecken, oordeelende fuper-
flincker fijde met Sufiana ende woeft Arabien beflo- ftitieufelijck , dat die afgheftorven moftevan onreyn
ten, ende heeft den naem van de Hooft-ftadt Babyion. lichaem ende ghemoet gheweeft fijn, ende over fulcks
Chaldtea hanght aen het felvighe. In Chaldeen was Vr, de helle waerdigh was ; daerom hy van fijne vrienden
van lofepho Vra ghenoemt, van waer dat Abraham beklaeght wierdt, als die naer dit leven gheen gheluck-
door Godts bevel, naer Haran in Mefopotamien ghe- faligheydt te verwachten hadde: Maer foo yemandt
trocken is. haeftigh verflonden wierde , dien hielden fy voor ghe-

Rhieren. Dit Perfiaenfche Rijck heeft veel rivieren i als Car- luck-faligh. Hedenfdaeghs fijn de feden der Perfianen
nac, Araxes, ende Cyrus, in't noorder deel van Meden; veel ghefchickter ende beleefder als derTurcken,Tar-
In Aflyrien is de Tyger; in Sufiana Enteleus; in Mefo- taren,ende Saracenen; want fy van natueren liberael en
potamia de Euphrates; in Margiana, Oxus, Arius ende courtoys fijn, de gheleertheydt ende vrye konften feer
Margis; in Baótriana Ochus, die fchip-rijck is, ende an- beminnende , voor al de Åftrologie, Medicine, ende
dere meer. In Aria, Arius, Toncletus, Arapenis, ende Poefye. De Perfianen eeren hare ouders, beminnen
andere. haer broeders, ende achten feer de edele gheflach-

Berghen. Daer ontbreken oock gheen berghen, onder welcke ten; waer in fy van de Tureken verfchillen, die gheen
de voornaemfte fijn, in Meden, Orontes; in Hyrcania, onderfcheydt van gheilachten maken. De vreemde- '
Coronus, ende Taurus, die dwers door Perfien loopt, linghen ontfanghen fy vriendelijck , ende traderen
ende naer de bywoonende volckeren verfcheyden na- die wel; maer fy fijn feer jalours; derhalven fy hare
men krijght. vrouwen in de teghenwoordigheydt der vreemden niet

Bojfchen. Daer fijn oock veel boflehen , principalijck in Par- te voorfchijn laten komen, niet teghenftaende fy die in
then, ende in't noorder-quartier van Hyrcania, alwaer waerden houden, daer ter contrarie de Tureken , de
groote boflehen fijn, vol eyeken, pijn ende maft-boo- hare anders niet achten als flaven. De Perfiaenfche
men. In defe onthouden haer veel wreede wilde dieren, vrouwen,fijn fchoon van ghedaénte; alderhande hand¬
als tygers, luyparden, ende panther-dieren. Aria is wereken fijn by haer inghebruyck,ende infonderheydt
oock gheheel met boflehen ende berghen befet, als 't weven ende bereyden van fijde lakens, die door ghe-
oock heel Perfis. heel Syrien ende andere Orientaelfche landen verfon-

Gebomen. In dit Rijck ende byfonder in Babylonien, fijn veel den worden. Eertijdts aten fy de vruchten van de tere-
koftelijeke ende treflijcke ghebouwen gheweeft. Van binthus,eyckelen, ende wilde peeren: hare daghelijck-
de heerlij cke brugghe die de Coninginne Semiramis fchefpijfe,nae'tloopen ende verfcheyden oeffeningen
over den Euphrat ghemaeckt heeft, machmen lefen des lichaems,was hart broodt,daer toe dronckenfe wa-
Munfterum in fijn vijfde boeck; die oock befchrijft in't ter. Tegenwoordigh wordt daer groote handel gedre-
felve boeck, den hangenden ofte hoogh op ghemetfel- ven met peerlen, fpecerien, maer voor al met fijde, die
den Hofvan Semiramis. In Sufiana, in de ftadt Sufis, is daer overvloedigh is,
een flot gheweeft,daer de Koningen van Meden woon»

Het Keyferrijck
TVRCKYEN.

Naem,

Ottoman-

In Europa,

1 Omponius Mela vermaent
van de Turcken in fijn eer-
fte boeck$ Plinius in 't felle
boeck, in't levende capittel,
fehrijft oock van de felve,
derhalven men niet behoeft
tetwijffelen, ofde Turcken

(die hedenfdaeghs wijdt ende zijdt heerlchen,
door onfe flappigheydt ende tweedracht) heb¬
ben haren name ende af-komfte van dele. Po-
ftellus meent datfe vande HebreenTogarma
genoemt worden ,* waer mede oock ftemt Ben¬
jamin Tudelenfis. Defe Turcken noemen haer
felfs MefuImanSy dat is, belhedene, ofte, (00 het
andere uytlegghen, recht-gheloovige; want fy
geen Turcken willen geheeten wefen, houden¬
de dien naem als finadigh, alfoo die in de He-
breeufche tale, ballinghen beteeckent, oft, als
andere willen,verdervers.

Dit Ottommanmfehe ofOfinannifehe rijck,
ifcb Rijck t welck feer groot ende machtigh is, begrijpt

in fich veel landtfehappen van Europa, Afnca,
endeAfia.

In Europa ftreckt het fich langhs de zee-
kufte, ende den Golfo van Venetien , van de
frontieren van Ragufaaf, omvarende voorts
den gantfchen Archipelago ende den Propon-
tidem, met een goedt deel van de Swarce-zee,
tot aen de ftadt Theodofiam, die men nu Caf-
fa noemt, ghelegen inTaurica Cherfcnnefo,
welck begrijpt ontrent 800 mylen , binnen
landts ftreckt het fich van de ftadt Kab in
HungaHjen tot aen Conftantinopolen, de uy-
terfte palen van Europa.

in Africa, In Africa heeft de Turck den gantfchen zee-
kuft, van de ftadt Bellisde Gomera af, tot aen Si¬
nus Arabiens oft de Roode-zee,weynigh plaetfen
uytghelondert, die onder den Coninck van
Spaengien hooren.

In Afia verlpreydt het fich oock wijdt ende
breedt,tot aen Perfen, ende den ïndifchen zee.

Dit Turckfehe rijck is overvloedigh in alder¬
hande vafte zaden,als tarwe,garfte, häver,rog-
fe,boonen, heerfe,ende diergelijcke j rijs,vlas,attoenjdaer zijn oock wijnftocken,ende groo¬
te menighte van meloenen, pompoenen, con-
commers,noten,appelen, peren,granaet-appe-
len, orangie-appelen, kaftanien, vygen,kerflen,
ende meer andere fruyten: doch niet door het
gantfehe rijck, want daer zijneenighe plaet¬
fen, als doorgaens in Cappadocien ende Heyn
Armenien, daer gheen van alle defe vruchten
Waffen, van weghen de groote koude aldaer.
Daer zijn mynen van goudt, zilver,yfer,koper,
ende aluyn 5 oock groote verfcheydenheydt

Afisi

van ghediertèti, infbnderheyt veel kamelëti3
muylen, ende vee. De Turckfehe paerden, en-
de genereufe wreede honden van Turckijen
worden feer gheprefen.

Het deel van het Coninckrijck Hungarien, Deelen udh
en de landen benoorden Griechen legghende^ THrcty£n>
Kleyn Afien, Cyprus, Marocco ende Fez, zijn
neffens hare byiondere kaerten befchreven;
Van Griecken,Arabien,y£gypten,ende Barba¬
rijen , feilen wy hier een weynigh fègghen, foo
veel dekortheyt toelaet.

Grieckenlandt wort in't weiten met de loni- Griechen-

In Afia.

Vrucht-
baerheyt.

fohe zee, in't zuyden met de Lybifche, in't 00- Undt-
Iten met dezEgefeheoft Archipelagus befpoelt,
ende in't noorden, met de berghen van Th ra¬
den, Myfien, en Dalmatien ghefoheyden. Dit
lant was eertijdts de moeder en fonteyne vaii
wellprekentheyt, geleertheyt, en alle konften.
Daerom noemt Diodorus Siculus Athenen een

gemeene fchole des menfohelijckengeflachts0
Cicero noem tIe de edelfte van de heele werelt.
Van defe hebben niet alleen de Romeynen,
maer by-na alle de natiën van gheheel Europa
de wetenfehappegekregen. Haer voornaemfte
geleerde mannen zijn geweeft Mufieus, Solon>
Socrates, Xenophon, Plato,Ariltoteles,Ifccra-
tes,Demofthenes,Thucydides,en meer andere,

In vorige tijden was't een vry laut, maer om
dat het over de nabuerighe heerfchen wilde^
is het felver van Cyrus,Xerxes, en andere Co-
ningen van Perfen ghequelt, ende daernae on¬
der de macht van Philippus, Alexander, en dè
volgende Coninghen van Macedonien geko¬
men, tot dat het met Perfen van de Romeynen
bemachtight is. Doen het Roomfche Rijck
tuffchen de fonen vän Conftantinus de Groote

ghedeelt wierde, is't den Keyfer van Conftan¬
tinopolen ten deele ghevallen, ende daernaer
van de Gothen, Bulgaren, en Saracenen be¬
rooft en verwoeft, tot dat het ten laetften on¬
der de flavernije der Turcken gekomen is.

De principaelfte fteden waren eertijts Athe-
üen, Lacsedemon, Delphis, Argos, Mycenen,
ende Corinthén.

De voornaemfte rivieren zijn Strymon,Cha- Rii)ieréti'a
brius, Echodorus, Axius,Erigon,Lydius3Aliac-
mon,erlde andere, tot 32 toe.

Hier zijn oock de vermaerde berge,Offa,Pe- Eerghóii
lion, Olympus, Parnaflus, Helicon, Cytheron,
Hymettus,Pindus,Oëta,Taygetus, en andere.

zEgypten is een oudt landt,daer de kinderen tEgypten.
van Iffael langhe jaren ghewoont hebben, foo
men in de boecken Moyfis fien kan. Het grenft
in't wellen aen den Nijl, de woeftijnenvan
Barcha,Lybien,Numidien,en het Conincrijck

H Nubien^
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T V R C K Y E N,
Nubien , in't zuyden aen de velden van Bu- ghekomen : naderhant hebben de Wenden,
gien,en den Nijl.Leo Africanns fchrijft dat het oft Yandali, Saracenen, en de volckeren van
in drien ghedeèlt is , te weten Sapid, 't welck is Arabien 't felve verovert: hedenfdaeghs is't
het bovenfte deel oft Thebais, beginnende eenfdeels onder denTurck, eenftleels onder
aen de frontieren van Bugia, ende ftreckende fijnen eyghen Heer , dienfe Serifnoemen. De
totXairortoe: Erifia, dat het weftlijckfte deel Coninck van Spaengien befit oock eenige ka-
is, ende ftreckt van Cairo tot Rofetto: Ma- fteelen.
remma,het oofterfche deel. Barbarijen begrijpt, behalven de Coninck-Deelen.

Steden. Hier waren eertijdts vele Reden, onder an- rijcken Marocco ende Fez, oock dat van Te-
dere Syene, Thebe, Tentyra, Helipolis,Mem- leufinum ende Tunes.
phis, Babylon, Alexandria,ende Pelufium,waer Teleufinum, oft 't Coninckrijck Tremifen, Tremifen.
van noch fommighe overigh zijn. eyghentlijck Mauritania Ufarienfis ghenoemt, is

Eertijdts heeft dit landt op verfcheyden tij- meeft onbewoont, rouw, ende droogh,befon-
den verfcheyden Coningen gehadt,als de Pha- der daer 't fich nae 't zuyden ftreckt; ontrent
raones, en de Ptolomaeos, die lange tijdt ghe- de zee-kufte is71 tamelijck vruchtbaer.
regeert hebben. Daernae is't aen de Romeynen Hier zijn weynigh fteden ende kafteelen. De Steden.
ghekomen, totdat haer rijck verfwackte , hooftftadt is Teleufina, eertijdts groot, maer
wanneer de Saracenen, inwoonderen van 't ge- nu vervallen. Algier leyt oock in defe ftreeck,
luckigh Arabien, /Egypten vermeeftert heb- vermaert door de fcheep-breuck van Keyfer
ben onder haren Overften Sultan, nae wekken Carel de v, ghevangheniffe en flavernije der
alle de andere defen naem behouden, die vele Chriftenen, ende zee-rooverije der Turcken.
jaren gheregeert hebben , tot datfe van de Nu ter tijdt iffe foofterck, datfe voor onwin-
Turcken overwonnen zijn. baer ghehouden wordt. In dit Coninckrijck

Vrucht- Niet tegenftaende dat het hier nimmermeer zijn oock twee goede havens , Ho ram ofte
baerhejdt. oft felden regent,nochtans is't een vruchtbaer Oran, met een fterck kafteel,ende Marca Elia-

landt van tarwe,rogghe, garfte,haver,boonen, bari, die nu beyde onder den Coninck van
en diergelijcke zaden.De oorfaecke hier van is Spaengien ftaen, ende van de Spaenfe küop-
de Nijl,die midden doorliet landt vloeyt, jaer- lieden veel befbcht worden,
lijcx overloopt, het aerdtrijck bedeckt, en met Het Coninckrijck Tunes begrijpt kleyn Afri- Ä«.
flijm ende flijck vet maeckt: Soo dat Iuftinus in ca, ende een groot deel van Numidien.Dit lant
fijn hiftorie getuyght,datter geen lant vrucht- is na het ooften heel onvruchtbaer, ende heeft
baerder is van voetfel tot des menfchen onder- groot ghebreck van water: van de riviere Ma-
houdt noodigh.Plinius feyt mede,dat de groot- jori,tot aen de rivier van het landt Meftata is't
heydt des Roomfehen rijcks fonder de vrucht- tamelijck vruchtbaer van kooren, vee, en me-
baerheydt van ^Egypten niet langhe fcude ge- nighte van boomen,befbnder nae't weiten,
duert hebben. Vele oude fehrijvers hebben dit Hier legghen de fteden, Bugia, groot ende Steden.
landt een ghemeene fchuere ende fpijs-kamer volckrijck; Conftantina rijck ende luftigh,met
van de gantfehe werelt ghenoemt. Hier zijn, hooghe mueren omringht; Hippona oft Bona,
oock vette weyden ende veel vee,als buffels, of- van de Romeynen ghebout, daer de H. Augu-
fen,lchapen,geyten,kamelen, paerden,efels,en ftinus Biffchop gheweeft is,- Tumtum oftTunifi>
andere. was eertijdts een kleyn ftedeken, maer heeft

Barbarijen. Barbarijen ftreckt {ich van /Egypten af tot feer toeglienomen door de ruine van Cartha-
aen de enghte van Gibraltar, ende begrijpt de go. Aen de enghte van het naeft-gheleghen
twee Mauritanien,te weten,Tingitanam,ende meyr,laghdatftercke kafteel Goletta,'twelck
Caffarienfem, eyghentlijck Africa gheheeten, Keyfer Carel de V inghenomen had, maer is
daer-en-boven Cyrenaicam,Marmaricam,met naderhandt van Vchali Baffaghewonnen,ende
het buytenfte Lybien. gerafeert.Carthago is van de Phoeniciers langh

Taient De hiftori-fchrijvers van onfen tijdt bepalen voor de ftadt Roomen ghebout Sy was groot,
dit landt in't ooften met de woeftijne van Mar- rijck, ende fb machtign, datfe met de Romey-
marica, nu Barcha ghenoemt, tot aen dat deel nen om de heerfehappije des wereldts ftreedt:
van den bergh Atlas, welck nu ter tijdt Mej es Hier is Tertullianus, en de H. Cyprianus ghe-
gheheeten wordt: in't weften met de Atlanti- boren,
fehe zee ; in't zuyden met den voorfehreven Arabien is indrijen ghedeelt, te Weten, in jatten*
Atlas; in't noorden met dekniddelandtfche Petrea,datis,hetfteenachtigh, Defirta,datis,het
zee. " woeft ende onbewoont, ende Felix, dat is, het

imvomde- He volckeren van Phoenicien hebben eerft gheluckigh. In Arabien leght Pabfftina, dat-nrnon e

^ janc[t bewoont, met eenighe andere , die men oock het landt van beloften heet, om dat
hier uyt Aften ende ^Egypten ghekomen wa-* het de loden belooft was,ende dat
verv; daernaer is't van de Romeynen bemach- is,het heyligh landt, om dat Chriftus onfe Sa-
tight^ende van haer op de Grieckfche Keyfers lighmaker hier geboren, ende geftorven is,het

H.Euan-

*

T V R C K Y E N-
H. Euangelium verkondight,fijn kercke op-ge- van te voren in eenen ftrijdt gevangen hadde)
richt, en de Sacramenten in-gheftelt heeft, meteenpoingiaertftoorftgken.Hyliet tweefo~
See. De principaelfte ftadt is Ierufalem,die met nen nae, te weten,Solyman ende Baiazeth: De- M
hare kercke wijdtloopigh befchreven is van fe fijnen broeder gedoot hebbende, is aen het
Flavius lofephus, ende in onfe tijden van Chri- Rijck ghekomen, ende heeft terftont crefccht ^
ftianus Adrichomius, die de curieufen lefèr be- gheheel Thracien onder hem te brengen. Hyfien kan. was een man van feherpen verftande, begee-

Begin der Men leeft dathet Rijck der Turcken aldus righ naegrooten ftaet,vaerdigh om yets te be-Tmken. fyne^aenvangh heeft ghenomen: Haer eerfte ginnen,ende vlytigh in fyne adminiftratie , on-
Keyfer Ottomannus was een Tartar, ende fol- vermoeyt in den arbeyt,verre-fiende om jfynen' daet van den Grooten Cham,ftout van gemoe- flagh waer te nemen, ende ftantvaftigh omfij-

AX-M00, de,ende boven andere fterck van lichaem:defe, ne faken uyt te voeren. Als hy gantfeh Thra-
onder fchijn van eenigh onrecht hem aenghe- cien in ftjn ghewelt hadde, wierp hy ftracx fijti
daen,is van de Tartaren afgeweken,ende heeft ooghe op Conftantinopolen,doch vond goet,

M ^ ♦-%. é-% /% J~\. /■» 4 /1 /^1 iOi It T fêh /Q S~X k /~% 4« /V h if M /~x *« /X h ^ f-TL In/-* *4 li M x. J — ! _ TP\ 1 f 1 4
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maer veertigh ruyteren^doch zijnder hem veel Myfiers (die hedenfdaeghs Servii ghenoemt
toe-gevallen,op hope van buyt,a!s oock eenige worden) ende van de Illyriers,(nu Bofniers ghe-
van wegen begane fchelm-ftucken, door welc- heeten) ende van deTriballis (die men nu ter
ker hulpe hy Cappadocien, Ponto, Bithynia, tijt Bulgaren noemtjheeft hy fich oock meefter
Pamphylia,eh Cilicia, alle feer machtige lant- gemaeót, doodende den Prince van Bulgarien»
fchappen, inghenomen heeft, ontrent het jaer Ende na dat hy Conftantinopolen acht gehee-

0 feines. Cfirifti13°°- Hem is ghevolght fijn loon Or- le jaren beleghert hadde, is hy op-ghebroken,
Shanesj defe heeft het rijck, dat hy van fijnen vreefende den aenkomfte der Hongaren ende
vader verkreegh, metdefelvige praólijcken, Fran^oyfen (van de Keyfer derwaerts tot ont-
dochmet meerder rijckdom ende macht, be- fet ghefbnden) ende is haer tot aen Nicopo-
houden, ende verbreydt, daer toe hem diende lim in 't ghemoet getrocken, heeft haer aenge-
de tweedracht onder de Chriftenen; waer door vallen en overwonnen, alfc dat het meefte deel
hy Myfiam, Lycaoniam, Phrygiam, ende Ca- van de Franfehe Overften daer doot bleven of
riam ghetemt, Nicaeam inghenomen,ende fijn ghevangen wierden. Rajazeth, door defe over-

rijck tot aen den Hellefpontum toe verbreydt winninghe moedigh gheworden, heeft Con-
heeft. Doen ter tijdt twiften de Pateologi met ftantinopolen wederom belegert,en twee jaren
de Cantacuzeno dies liet hy fich voorftaen, fo benaut,dat,ten ware Tamerknes de Groote

" ontboden worden, gelijck niet langh daernaer fteden innemende, en alles tot roof makende,
ghebeurde. Hy is dan over ghefcheept, ende het met de belegerde ghedaen hadde geweeft:
heeft fijne nakomelingen den wegh ghebaent Door dit geruchte verbaeft,is hy met fijn heyr-
om Europam te plagen. In het eynde fijns le- legher in de palen van Galatien ende Bithinien
vens ongheluckelijck met de Tartaren vech- getrocken 3 alwaer ftrengelijck tot heel laet in
tende, is hy omghekomen,nae dat hy 3 r jaren der nacht ghevochten Wierde, ende Bajazeth
geregeert hadde. Nae hem is fijn fone Amura- de nederlage kreegh, en ghevapgen1 Weef: men
thes gevolght; defe was een fonderlingETkon- dede hem goudFBoeyen aen fijn beenen, ende
ftenaer van veynfen, in kloeckheydt van ghe- Wierde alfoo in een yfere kouwe door gantfeh
moedt, lijdtfaemheydt in arbeydt, in goede Afien,ontrent drie jaren langh, gevoert: Daer-
krij gs-difcipline,niet minder als fijn voorlaten 5 nae, verftaende dat hy in Tartarien foude ghe-
want hy de twiften, ghelijck verhaelt is, onder bracht worden, heeft fijn hooit tegen de yfe-
de_Gneckëh met veynfen gevoedt heeft; welc- reykouwe aen ftucken geftooten, en is foo ghe-
keals fy nu door deoorloghe vermoeyt ende ftorven. Hy heeft geregeert dertien jaren ende
uytgeput waren, is hy in de gehuerde fchepen lesinaënden,nalatende vier fbnen, Calapinum,

^0303, der Genouefen uyt Aften over den Hellefpon- Moyfen, Mahomet, ende Muftapham.
tum in Thracien gevaren. In 't jaer 1363, heeft Calapinus is fehielijcken geftorven; fijn fbnè
Ky^iHipoInn^e^ gheleghen, ghe- Orchanus wierde van fijn oom Moyfes om-ge¬
wonnen , waer mede hy een groot deel van bracht,die daernae van fijn broeder Mahomet //Thracien gekregenbeeft; daerna overwan hy oock gedoot is. Defe Mahomet heeft de gänt- - L/b&hcmedt.
Myfien, de Beffos,ende Triballos: Eyndelijc- fehe Walachie en Macedonien ingenomen,de
ken, als hy Hadrianopoli inghenomen hadde, Turckfche Standaerts tot aen den lonifchen
ende fich meende meefter te maken van Servia zee geplant. Hy nam fijn refidentie te Hadria-
ende Bulgaria, is hy van een onderdaen van nopoli; ende,nae dat hyfeventien gheregeert^ r i/±9 V"Lazarus, Heer ofDefpota van Servia, (diehy hadde, is hy in't jaer 1421 geftorven. U.lh.H

Afia• ""Tl z Daer^
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T V R C K Y E N.

'Amura- Daernae heeft Amurathes de ii, het Rijck endegewont, was gedwongen te vertrecken,
(3. theslJT verkreghen : defe, door hulpeTlêr Genoue- daernae heeft hy Bulgariam, Dalmatiam,ende

fen, in Thracien over-ghefcheept, heeft fynen Croatiam, met Rafcia ingenomen. Trapezun-
oora Muftapham, die van de Griecken meeft tien, ende het eylant Metelino, mitfgadersfbm-
bemint was, overwonnen; Theffalonicam, die mighe andere eylanden van den Archipelago,
leer oude,machtige,groote,genoeghlijcke,en- hebben haer oock moeten overgheven. Eu-
de wel-ghelegene ftaat,doen ter tijdt onder de boeam heeft hy mede gewonnen,met Theodo-
Venetianen ftaende,ghedeftrueert y Cyprum, fiam,een ftadt der Genouefën, nu ter tijdt Ca-
Epirum,ende dßtoliam fich oock onderdanigh pha gheheten.
gemaeckt. Ende merckende dat de vrientfchap Bajazethes de 11, heeft met de Yenetianen Bajawhei %
van Georgius Prince van Servia, hem dienftigh gheoorloght, ende haer Naupaótum, Metho« 77-
Ibude zijn,om fyne heerfchappijete veften,en- nam, ënde Dyrrachium afgenomen, ende ghe-
de der Chriftenen ftant te fwacken, heeft hy de heel Da!ma tien verwoeft, en is ten laetften van
fèlve op alderhande wijfe gefocht,en fijn doch- fenijn gheftorven.
terghetrout. Op defe vrientfchap dan ende fy- Sijn jfone Selymus, heeft fich meefter van't Selymm Qt
ne krachten betrouwende,heeft hy Belgradum Rijck ghemaeckt; ende na dat hy de ftercke
beleghert, daerfeven duyfent Turcken voor ftadt Alcairo in ^Egypten gewonnen hadde, en-
gebleven zijn. Door defe viétorie hebben de de den Soldaen ghedoot, heeft hy voorts Ale-
Chrifteneneenenmoet ghekregen, endeden xandrien,ende geheel ./Egypten,onder fijn ge-
Turck het hooft geboden. Vladiflaus Coninck biedt ghebracht, endeDamalcum in-gheno-
van Polen en Hungaren, haddeloannes Hun- men.
niades om fyne kloecke daden Vaböda, dat is, Solymannus de eenighe föne van Selymus, Soiynm.
YorlFvarTTranfilvanien ghemaecktTDefe is in is in fijns vaders ftede ghekomen. Hy heeft Bel- nus*
Servia glievallen, en heeft de Turcken daer gradum, een fterckte, niet alleen van Hunga-
uyt gheflaghen , ende noch daernae alffe in rijen, maeroock van heel Chriftenrijck, ghe-
Tranfilvanien gheruckt waren, vele verflagen. wonnen.Het eyiandt Rhodus, met Gran, Buda
Naderhandt heeft hy in Bulgarien fes-mael op ofte Offen, en meer andere fteden, verovert,
eenen dagh den Turck flagh gh'eïevért^jënde^^ Ooften-rijck heeft hy belegert, en-
t elekens"de viótone beKöüidênYYiëF^iiyïènt deiseynddijeken, in 147 ]aë7fijnsR]^ks7 by
Turckenjènde dértien Ca^piteynên^érlanitfe- Zigeth gheftorven.
renghevangen. AmuratEsbynae uytfinnigh Hem is ghevolght Selymus de 11. Defe heeft 'séjmm ,,door foo vee! verlies, ende vergrämt om dat acht jaren beftandt met den Keyfer Maximi-77-
Vladiflaus 't beftandt, met hem gemaeckt,niet liano de 11 gemaeckt, ende den Venetianen het
hielde,heeft al fijn krijghs-volckbyeen verga- eyiandt Cyprum af~ghenomen; hy heeft oock
dert. Doen ter tij at was het leger der Chrifle- Tunis ende Golettam verovert, ende is in't^*.
nen by het Vamenfer meyr. De Turck heeft jaer 1575 geftorven. Mr
de fpions omgekoft,^ende Genouefen iooooo Na hem is Amurathes de in gevolght 5 ende -Amumksducaten gheghevenjdatfè hem beneden Galli- na defen, Mahomet de in: dele heeft fijne re-IIL rZ

^pöITTlïyt AfielfttietterT^^ geeringhe begonnen met denjnoordt fijnerkomen. Van bevde fijden heeftmen drie heele broederen,die achtien in31 getal waren.
daghen achter malkanderen gevochten, ende Naer dêfenlieeft AcÊmetes geregeert,daer- Achmetei 13,Amurathes denïïnjt behouden, die met recht nae Muftapha broeder van Achmetes; ende

onlangs Ofmannus,die om-gebracht is,om dat
fchuldighden. De Coninck Vladiflaus is hier hy teghen de Polen ongheluckigh gevochtengheblevenT Hunniades ter nauwer noodt ont- hadde. Nae defen is Muftapha voorfchreven,komen ,• de Cardinael lulianus, die, fb men feyt, wederom Keyfer gheworden, ende naer hem
geraden hadde den ticfves te breken, van fijn Amurathes deiy, broeder van de voornoem-
paert ghevallen,endein een bofch gheftorven. de Ofmannus.
Hier mede is t hert van Amurath verheven, De Turck heeft in alle fijne heerlijckheden,die den muei op den Corinthifchen ïfthmus vier rijeke ende machtighe fteden, te weten,gemaeckt, dede af-werpen ende is daerna ge- Conftantinopolen, Alcairo,Aleppo, ende Tau-jfloryen in Prufia, een ftadt van Bithynien, daer ris. Van Conftantinopolen, eertijts Bizantium,

oen ter tijdt deTTurckfche Keyfershaer hof is elders gefproken. Aleppo,is de grootfteftadtie dein van Syrien , een vermaerde koopftadt, ja als
y Mahomet Hem is gevoigh_tMahomeiuiejLiJ3efe heeft, een middel-punót, daer alle waren van Alien

door den mooi t fijns broeders, fijn Rijck beve- ghebracht worden. Taurifium ofTauris, was
ArtnjOjM. J j' Cnci<:,ConftantiDOPolen »"-5-1"aer IA13l>eertijdts de grootfte ftadt van 't Rijck van Per-_dendeitighjtenMey,vechtenderhantingeno- fien, ahvaerlè by onfetijdt af-gefcheurtis. Al-

men. Twee jaren daernae,is hy voor Belgrado cairum of Cairo, is de hooftftadt van alle de
ghekomen, doch veel volex daer voor latende, fteden van Africa,

De
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cM. De Turcken maken groote Mofqueen ofte en Sergius een Propheet verklaert. Defe wetj
. Kercken, treffelijcke Cavaffenjen ofte Gaft- leert, datter een onlichamelijckeGodt is;

huyfen, badt-ftoven,water-leydingen,bruggen, Chriftus gheen God,maer een groot Propheet^ ^ TT
ende andere ghemeene koftelijeke ende heer- is, maer Mahumet grooter, ende van Godfel,f-JnaöG
lijeke wereken. Onder welcke, de kereke van gefonden Datfe in 't Paradijs fullen komen,die^,L fa oJiitKU-
S. Sophia,binnen Conftantinopolen,is wel het hem ghelooven, welck naeenige duyfent jaren
fchoonfte ghebouw darmen met ooghen be- geopent fal worden; daer vier rivieren vloeyen'^
fchouwen mach. Defeisnochin wefen, als Beb van melck,wijn,honigh,ende water: daeroock^^/^ f
lonius ghetuyght, ende overtreft verre het ge- paleylèn en huyfen van goudt en paerlen zijn:rt^Äu„
bouw van het Pantheon te Roomen. Kort- loer vleyfch van voghelen, en aldciiey fruyten^yTjf^ etnjtt,rciataj6iiio!xu
heyts halven gaeick voor-by,hetConincklijc- diefe al ligghende onder de fchaduwe van dejt,„LuncUr vaLL.
1 T* 1.RI« r. D/il oïrr -T r ./> I Q1T r? Pnrln fTP_ KnrtfYIPfl /iiIIah Afon I-Ttt 1/iof /4/=» »vi A ...'r... ^ *- f7 . / *

isK, ^^.mghe is gantfeh binen alffe können onderhouden. Hy feyt
tyrannifchjwant deTürckfcheKeyfer io abio- de Son ende de Maen op paerden rijden,
luyt regeert, dat fijne onderdanen haer niet dat de Son fich s avondtsin warm water wa
anders,als fijnejlaven dorven noemen; ja dat ende 's morgens vroegh op ftaet: dat de fteryj{^i^.GlceL Tm ti*
meer isj^niemandt isdaer een Heer van zich ren in de locht aen gouden ketenen hanghen: i ß> da
felfs, noch van fijn huys dat hy bewoont, oft dat de menfehen van een echel ofbloet-fuyger fn,

TanTFlahdt dat hy bouwt ende havent ; be- komen,en diergelijcke raferijen meer. Het is te Sfr&K&tyJom lt**
halyeneenighcweyoigh familjen binnen Con- verwonderen en te beklagen, dat foo vele men-

Reaerinlh.
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rHeraclius. Defe Mahomet, foo men feydt,is landt van de groote Cham, oft Tartarien, dé

^ryrJC> Cyrenen geboren,van een waerfegger,ende Perfianen, en fbmmighe volckeren van Indien
Ifmaelitifche vrou. Hy was argh en loos,fterck gelooven meeft defe droomen. De feiveTurc-^/T^ U^Åltér

tinopolen verjaeght,ende in Arabien gevlucht reycken. Somtijdts koopenfö oock vogelen,
So° hY ^an een nieuwe ketterij e ge- laten de felve door medelijden ende barmher hlfdeiuvc^

uyt de loodtfche wet,en het ghevoelen tigheydt vry wech vlieghen. Sy achten'tnes H w, 1
>Yan ^efl.orjus? vvelcken die van Arabien, en de groote fonde het pampier wech te werpen,oftatOlL&j

ige landen aenvaert hebben. Ende om daer op te treden; foo fy een ftuck op de aerda£cU*nays:
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hadde,feyde hy dat de Engel Gabriel methem tulkhen. Augcrius Busbequius verhaelt,in den;„ i
I.vavTTn/%racl- Hy hadde een duyve gewent uyt fijn briefdien hy vanfijnlegaetfchapghefchreveny^^Xu4^vy.}A«^y^v>

''" Ta ,.„,-oore te eten j ende feyde, dat dit de H. Gheeft heeft,dat de Ianitzers, die hy tot leyts-mannei, e^.
*
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ocJjvncrenZtf}ein,Artukatv
ny^ofrtycUrt*fèn.Hy deed den Alcoran tuflchen de hoornen om dat de wet van Mahumet daer in gefchre-T^T/t Qf&e4rl>&f^p£/dt4o'
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der verbrant fouden worden. SctAM&nexTn {a^orne&tn&fi
Nae dat Mahumet fijn wet gemaeckt, ende oßcdxifolQ /1le^/hor^

faßt;^t.aendeed,en wiert terftont Coninck gemaeckt, heel Arabien verwonnen hadde, is hy ten laet- \una oc/^atjZ
t " /1 I i A /A* mJ It ^ ///l
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Ly«a&.JcCfCa.uJ>zpierkë openende,las het in't openbaer, ende
ta-3ii, ^Ä>P>raght het jock , welck Mahumet den ftier

ftaxtun, W' f/1 Oxe, tTVT cLauia. Oxe tit
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ften met venijn omgebracht,oudt 40 jarenou¬
dere fegghen 60 jaren. Sijn graft is, ghelijck
Vartomanus fchrijft , te Medina , een ftadt
van Arabia Petrea, ende wort van de Saracenen
en Mahumetiften met grooter eerbiedigheyt
dickmaels befocht. Hy verhaelt oock,dat doen
hy te Medina was, fcecker Capiteyn, vier duy-
lent feraphen, welck een fcorte van geldt
is, aen den priefter gheboden heeft, om het
lichaem van Nabi, dat is, den Propheet te mo-
ghen fien: wien de Mahumetifche priefter ant-
woorde ,* Sult ghy met uwe oogen,die fco dick¬
maels ghefcndight hebben, derven aenfchou-
wen den genen, om wiens wille Godt almach-
tigh hemel ende aerde ghefchapen heeft ? De
Capiteyn fcyde wederom : Ick bekenne dat
ghy de waerheydt Ipreeckt, maer laet my toe
dat ick Nabi mach fien, ende ick lal terftondt
daernaer,ter liefde van hem, mijne oogen uyt-
krabben. -

Gajlhayfen. De gafthuyfcn van de Tureken,feyt de voor-
fchreve Busbequius, zijn gheriefelijck ende be-
quaem,wel gebout, ende in verfcheyden kame-
ren ghedeelt. Wt dele wordt niemant gheflo-
ten,oft hy Chriften oft Ioodts is,rijck oft arm.
Hier logeren oockde Singiacci,als ly op de rey-
fe zijn. Haer maniere is, datfe een yeder die
daer logeert,den koft gheven. Als't etens tijdt
is, komt een van de dienaers met een houten
fchijve, bynae lbo groot als een tafel; in't mid¬
den van de felve is een fchotel vol ghekoockte
geril,met een ftuck vleyfch j rondtom de fcho¬
tel legghen fommighe brooden,en fcmwijl wat
honighs. Is't datter yemant van qualiteyt is, die
lixlcx weygert,en feght dat hy felver koft heeft,
lbo bidden ly datmen haer armoede niet fou-
de verfmaden,dat den Baffen oock 't felve ghe-
gheven wordt, en de maniere van de plaetfc
lulex mede brenght. Defen bry houdt Gale-
nus voor ghefcndtjdaer-en-boven heeft hy ee-

K Y E N.
nen liefelijcken fmaeck.De reyfende man mach
drie daghen langh in defe gafthuyfcn blijven,
ende eten: maer men vindtfe over al niet. De
Turcken noemenfe ïmaret.

De ghemeene herberghen heetenCe Caravan-Herberg
faraijdie daer veel ghebruyekt worden.Het zijn
groote ghebouwen, wat langher als breedt;
in't midden van de felve is een plaetfc daermen
de kemels, muylen, karren, ende bagagie fet j
rondtom defe plaets is een muer, ontrent drie
voeten hoogh,dicht aen den wand,daer 'tgant-
fche gebouw mede belloten wordt. Defc muer
is boven vlack ende effen, ende tuffchen de
drie ende vier voeten breedt. Hier flapenfc,
etenfe, ende koockenfc, alleen door den voor-

fchreven muer vande kemels, paerden, en an¬
dere beeilen af-gefcheyden, die onder aen den
muer vaft ghemaeckt zijn,ende met het hooft
over den lèlven kijeken, ende by hare heeren
ftaen als ly haer warmen oft eten, fomtijdts een
ftuck broodts,een appel,oft dierghelijcke ghe-
nietende.

Wy hebben oock in Servia,feyt Busbequius, Begratfwf
ghefien de maniere van de dooden te begra-%
ven. Het doode lichaem ftonde in de kerek
met het aenficht ongedeckt ,• daer neffens was
broodt,vleyfch, ende een kanne wijn gheftelt: \
de huylvrouwe ende dochter Honden daer by '
met haer befte kleederen verciert. Des doch- - v"
ters hoedt was van pauwen pluymen; de laet- *
fte gifte daer de vrouwe haren dooden man ' * -

mede vereerde, was een purpuren hoedt, ghe¬
lijck de houbare dochtersin dat landt dragen.
Hier naer hebben wy het droevigh beklagh en-
de lijck-langh gehoort, daer mede ly den doo¬
den vraeghden, wat goed t en trooft hem ghe- *
broken hadde, enwaer mede ly aen hem ver- -

dienden,dat hyfe alleen ende bedruckt liet: en

dierghelijcke meer. De Priefters waren van de' * -

Grieckfche religie.

»' •#

Het Eylandt
c Y P R v

Nüsm.

Grootte.

Vrucht-
bmheydt.

Deelen.

Sdnmirut.

Yprus,ghelegen in den in¬
ham Ilïicus, tuffchen Cili-
cien ende Syrien, is een van
de grootfte eylandén der
Middelandtfche zee, daer
eertijdts, lbo de oude hifto-
rien ghetuygén , fcven Co-

ninckrijcken in waren. De lucht is hier loeien¬
de 't landt vruchtbaer: By de Griecken wierdlè
eertijdts Maria,dat is Geluckich, genoemt. Sy
heet Cyprus van de menichte des kopers, dat
de Grieckfche noemen, ende hier, lbo
men meent, eerft gevonden is. Hier waft veel
riet daermen liiycker van maecktj oock wijn,lo
goet als malvefey.Däer worde van geyten hayr
veel kamelotten gemaeckt,die,beneffens ande¬
re waren,als honigh, olie, en fout, limoenen,ci¬
troenen, dadels,&c. in verfcheyden landen ge-
fonden worden, met groot profijt der inwoon¬
deren. De inwoonders zijn heel welluftich,
welche dé oorlaeck is,dat het van de Poëten de
Godinne Venus toe-gheeygent is, diefe Cy¬
prian* ende Cypriden heten.

Het begrijpt in fijn omloop 427 duyfent tre¬
den,dat is, 54mijlen. De lenghte>tuffchen Ca-
po S. Andrea,en Capo S.Epifanio,is 40 mijlen.
De grootfte breetteis 1 y mijlen.

In 't noorden ftreckt het naer Cilicien , in 't
ooltén is de Syrifche zee, in't wellen de Pam-
philifche, in 't zuyden de yEgyptifche.

Diodorus Siculus fchrijft in fijn 16 boeck,dat
in dit eylandt negen fchoone lieden gheweeft
zijn, waer van elck fijnen Coüinck hadde, die
nochtans alle onder den Coninck van Perfien
Honden. Ammianus Marcellinus fchrijft van
haer vruchtbaerheydt aldus : Cyprus is lbo
vruchtbaer van alles, dat het geen uytlandfche
hulpe behoeft, dat het een laft-dragend fchip
van onder tot boven optimmeren, ende met
fcylen ende alle noodigh gereetfchap vèrfién,
en vol koftelicke goederen geladen in zee liie¬
ren kan. Sextus Rufus lèyt van het felve aldus:
Cyprus, vermaerdt door haer rijekdommen,
heeft de armoede van Roomen beweeght om
Van haer ghenomen te worden, lbo dat wy dit
eylandt meer door giericheydt, als door recht
hebben verkregen. De oude wereldt-befchrij-
vers Strabo, Mela,ende andere, hebben dit ey¬
landt oock geprefen> en van de naervolgende,
Benedi&us Bordonius, Vadianus, Paus Pius de
11, Dominicus Niger, Sabellicus, Volaterra-
nus,ende alderbeft lacobus Zieglerus.

Het is eertijts in vieren gedeelt,te weten,Sa¬
lamina,Paphia,Amathula, ende Lapithia. Sa¬
lamina wierd lo genoemt na de ftad Salamine,

Afia*

hier van Teucer ghebout, als hy van fijn vader
Telamon uyt het eylandt Salamine,tegen over
Attica gelegen,gebannen was.Den naem Ama- AméUfi.
thula heeftfe van de ftadt Amathuntus, Ve'nus
toe-ghèeygent, daer Adonis gheviert wierde.
Van defe feydt Virgilius in fijn 10 boèck;

Eß Amatbus}efi celfa mhi Paphos, atque Cythera.
Ende Ovidiüs:

Pifcofamq, Gnidon,graï>idamq-, Amethunta metallis

Hiervan zijn die van CypersdfiMtnoi ghe-
noemt. Paphia hietfe na de ftadt Paphus: ende Taphki.
Lapathianae de ftadt Lapathos,die een haven Lapathk*
ende timmerwerf heeft, daer Plinius van ver-
maent in 't 31 cap. van fijn 5 boeck.

Hier is de vermaerdé bergh Olympus, diefe oiympm,
Trohodon noemen, met alderhancfe boomen
befet,ende vol kloofters, in welcke Grieckfche
Monicken woonen,Calojeri genoemt.

Dè rivieren Lycusende Pediseüs, oft Lapi-Reviere»*
thus, komen uyt dëbergh Olympus,waervan
de eerfte na t zuyden, en de andere na 't noor¬
den loopt.

Eer deRomeynen dit eylandt bémachtigh-
den, wierdt het van Coningen geregeert, waer
van de laetfte, Ptolomaeus genaémt, hoorendè
dat de Romeynen gereetfchap maeckten om
Cyprus in te nemen, hem felven vergheven
heeft. Voorts heeft Porcius Catode rijekdom¬
men van Cyprus te Roomen gebracht. Nae de
deylinge van't Roomfche Rijck is't onder dé
Grieckfche Keyfers geweeft. In't jaer 1181,als
Richardus Coninck van Engelant fijn fcldaten
naelerufalèm tegens de Saracenen voerde, en-
de door Horm aen dit eylandt gedreven wierde,
wilden hem de inwoonderen niet laten lan¬
den, daerom heeft hy 't felve met gewelt inge¬
nomen , ende aen een Franlman Guido ghe-
naemt, ghegeven. Van dien tijdt heeft het
onder Coninghen gheftaen > totdåthetin dé
macht der Genuefen quam , die het befeten
hebben van't jaer 1473, tot 1570, wanneer dé
Turckfche Keyfer Selymus 't felve gewonnen
heeft.

Eertijdts Waren hier fchoone lieden $ als Pa- &edeih
phos,nuBafo genoemt, daer dé inwoonderen
feggen dat Venus eerft uyt de zee gelproten is.
Salamis, die in een luftigen inham op de ooft-
zyde lach, daer men nae Syrien over fcheepte.
Naderhandt iffe Conftantia ghénoemt, daer
Epiphanius Biffchop geweeft is. Amathus en-
de Ceraunia, nu Cerinés ende Lapethus gehe¬
ten» Nu ter tijdt zijn de voörnaemfté>Nicofia,^
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in 't midden van 't eylant gelegen, ende Fama-

Bmagifte. gufta , alwaer het konincklijcke hof is , ende
\ recht van een Biffchoplijcken ftoel, ende een
bequame haven tot den koophandel. Sy is van
nature,en door naerftigheyt der Venetianen lo
fterck gemaeckt, datlè dien machtigen vyandt
langhe heeft können wederftaen. Nochtans
heeftlê Selymus, als oock Nicofia, met het ge¬
heel eyland ingenomen,als hy den Iblemnelen
eedt , nae de doodt van fijn vader Soli-
mannus, ghebroken hadde, alleen door be¬
geerte van te heerlchen. Want alsNicofia an¬
no 1570 den 2 6 Augufti ingenomen was, heeft
de Veldt-overfte Muftafa den 19 Septembris
van 't felve jaerFamagufta belegert: en om dat
de Venetianen het niet te hulp louden komen,
heeft Selymus een armade van 300 fchepen
toe-geruft, om op de Veneetlè Golf te roo-
ven.De Venetianen hebben daer drie kloecke

RVS.
en verftandige manne tot Overften geftelt om
de ftadt te belchermen, Marcus Antonius Bra-
gadinus, Aftor Ballionius, en Ludovicus Marti-
nengus.Defe hébben de ftadt over de elfmaen-
den bewaert, daernae, fiende datter geen ont-
lèt quam, ende geen amonitie meer hebbende
om de ftadt te belchermen, zij nie met Mufta¬
fa gheaccordeert, datfe behoudens lijf endé
goet met hare löldaten louden uyttrecken,den
2 Augufti 1570. Nae de vrede heeft Muftafa
tegen fijn belofte, dele Overften met 50 van de
oudtfte foldaten doen nederhouwen, als ly in
fijn tente de fleutelen der ftadt brachten. Bra-

adinus heeft hy de neulè en ooren doen affnij-
en,ende als hy in de ftad gekomen was,leven*

de 't vel aftrecken, ?t fèlvige aen een Ipielè han-
ghen,ende voor een vendel gebruycken laten;
en Laurentius Tepolus, dien hy te Alexan¬
drien Conlul gekent hadde, doen hangen.

N A T O L I A,
eertijdts kleyn

ASIEN.

It Afia, wordt tot onderfcheyt dorven, dat daer hedenfdaeghs niet ghedenckweer-
van groot Afia,kleyn Alia gehee- dighs overigh is, maer t' eenemael gheraeckt onder de
ten. Want doen deRomeynen ellendighe tyrannye ende flavernye des Turckfchen
dit land tot een provincie maeck- Keyfers; want alle heerlij ckheyt, edeldom, ende ghe-
ten, hebben 't alfo ghenoemt na flachten zyn onder een ghemenght, daer en ghelt geen
het vafte landt Afia. De Tureken afkomfte meer, maer fyn de inwoonders anders niet
noemen't hedenfdaeghs Natolia danflaven des Turckfchen Keyfers, die daer in ver-

_____ ofAnatolia; 'twelck beteeckent fcheyden provinciën ende rij eken zyne Beglerbeys en-
een plaetfe nae 't ooften gheleghen i na het Grieckfche de Sangiacken hout.
woort Anatolia, (als Bellonius in fyne reys-boecken,ge- In Natolia zyn defe naebefchrevene landtfehappen ; Ddmgh.
leerdelijck geobferveert heeft,)'t welck ooften beduyt. Pontus, Bithinia,het eyghen Afia, Lydia, Gaiatia, Pam-
De nieuwe fchrijvers noemen 't oock fomwijlen groot philia,Cappadocia, Cilicia,ende Groot-Armenien.
Turckijen.Marius Niger fchrijft,dat het,van de Europi- Pontus ende Bithynia waren eertijts met de tuflehen- Tontm
fche, Nieuw Turckijen, en van de Barbarifche Rem ge- loopende riviere van een ghefcheyden i doch fyn naer-en Bithy-
noemt wordt; te weten,dat deel,dat naer 't noorden Bi- maels tot een landtfehap ghebracht, datmen nu ter tijdtnMm
thyniam, Galatiam ende Cappadociam begrijpt ; doch Burfia ofte Becfangil noemt. Dit was eertijdts 't Rijck
het Zuyderfte ghewefte, daer Lycia, Cilicia ende Pam- van Mithridates;de voornaemfte fteden van 't felve land
philia in is, wort na fyn feggen Cattomanidia genoemt. waren, Chalcedon, Nicomedia, Cerafus, Prufa,aen den

Grenfin. De palen van Natolien fyn,in 't ooften de riviere Eu- bergh Olympus gheleghen, daer de Turckfche Keyfer,
phrates; in 't zuyden de Middellandtfche zee ; in 't we- eer hy Conftantinopelen won,fyn hofplacht te houden,
ften ftreckt het aen den Archipelago van Griecken- NicasaendeHeracIeaPonti.
landt 5 ende in 't noorden wordt het van de Swarte-zee Het eyghen Afia,nu Sabrum ofte Sarcum ghenoemt, Aßa
ofte Mar magiore befpoelt. So begrijpt het dan dat ge- wordt in 't ooften met Galatia, in 't noorden met Pontoproprio,
heele halve eylandt, ofte cherfonefum, welck tuflehen ende Bithynia bepaelt, de andere deelen worden van de
Pontus Euxinus,ofden Swarten-zee,ende den Cilicifche zee befpoelt:het begrijpt Phrygiam, Lydiam, beyde de
ende Pamphilifche zee,uyt-gheftreckt leyt. De breete Myfien,Cariam,iEolidem,loniam,ende Doridem.Phry-
defes landts, naer Plinius fchryven, is ontrent 200000 gia,is tweederhande,Groot ende Kleyn. Groot Phrygia
treden , van ifsicofirn af, die nu Golfo de Lajazzo ghe- ftreckt na 't ooften,in 't felve fyn weynigh fteden, maer
noemt wordt, en de Ammicis fortis, tot aen Trapezun- veel dorpen, de ftadt Midaium leydt by 't water Sanga-
tien toe,in den mont van Pontus Exinus ghelegen* waer rio,nae den Coninck Midas,alfoo ghenoemt, wiens refi-
in hy met Herodoto over een ftemt, die fchrijft, dat dentie het was; daer is oock Apamasa, de grootfte ftadt
de Ifthmus van kleyn Afien (foo noemt men het landt, van Phrygien, niet verre van de Meander gheleghen;
dat tuflehen twee zee'n leght) vijfdach reyfen breet is. de fteden Docymamm,Synade ende Peflinus. In Kleyn

Lucht In ghetempertheyt van locht, ende vruchtbaerheyt Phrygia ofte Troade , fyn llium ende Troja gheweeft,
tn Vrucht- des aertrijcx,wijckt Natolia geen landen^ 't welck oock vermaert door de gedichten van Homerus en Virgilius;
hmheyt. Cicero met defe woorden ghetuyght : Weet, ghy oockPergamus,welckeeerfteenkafteelwas,envanCo-

Roomfche burghers, dat het inkomen van andere pro- ninck Attalo tot een groote ftadt ghemaeckt is, het va-
vincien loodanigh is , datmen nauwelijcx de felve daer derlandt Apollodori Rhetoris endeGaleni.^ Bellonius
mede befchermen kan,maer Afia is fö vet ende vrucht- feght, dat van Troja noch eenighe overhfijffelen fyn,te
baer, foo overvloedigh aen koorn, alderhande vruch- weten lommighe begraefleniflèn van marmor, fonda¬
ten en weyden, dat het lichtelijck alle andere landen te menten van mueren,ende toorens, eenighe ftucken van
boven gaet. Hier uyt kanmen genoegh fpeuren,wat een pylaren,ende poorten. In de felve ftreecke light 't voor-
wel ghefeghent landt dit eertijdts gheweeft is, daer de gheberghte Sygxum, met de ftadt, daer de Griecken
velden koorn-rijck, de weyden vet waren, ende de ri- haer legher-plaetfe hadden, alwaer oock het grafvan
vieren gout voort-brachten; fomma, al wat s' menlchen Achilles is.
herte wenfehen konde, was daer in overvloet te krij- In Lydia, welcke provincie oock Masonia ghenoemt Lydia
ghen. Hier fyn vruchtbare wijn-ftocken ende olijf-boo- wordt, light de ftadt Sardis, de Conincklijcke hofhou- oft Mao*
men. Nerghens ter werelt is een landt meer met aerd- dinghe van Croefus. Mifia leyt aen den Hellelponto,by Ä
bevinghen ghequelt, oft daer meer fteden vergaen fyn: Troade; aldaer lach de ftadt Lampfacus, een Colonie
in de tijden van den Keyfer Tiberius, fynder twaelfop der Pariorum, ende Abydus een volck plantinghe der
eene nacht in-ghevalien, als Plinius in fyn tweede boeck Melefiorum. Caria is tuflehen lonia ende Lydia ghele-
verhaelt. gen, de hooftftadt daer van was eertijts Miletus, welcke

In dit Afia fyn eertijts groote ende treflij cke rij eken fommighe fegghen dat nu Malaxo is, doch vergillen
gheweeft, te weten der Trojanen, des Conincx Croefi, haer,want Malaxo der ouden Mylafla is,welcke van Pli-
Mithridatis, Anthiochi, der Paphlagoniers, Galateren, nius in 't 3 boec in 't 29 capittefeen vrye ftadt genoemt
Cappadociers,ende meer andere. wort. Op heden licht daer noch Magnefia, by de riviere

Cyrus, Coninck van Perfien, heeft dit landt eerft in- Masandro. Langhs den oever by 't eylandt Chio, was
ghenomen ende gheregeert; daernaer de Macedoniers: lonia, daer eertij ts de vermaerde ftadt van Ephefien ge-
na de doot van Alexander de grooten hebben het fijne weeft is. Tuflehen dit landt ende Lesbo, lachiEolis,
Veld-overften,ghelijck oock Syrien,Egypten ende Ba- welckers zee-fteden waren Myrina, Cuma nu ter tijdt
bilonien onder malkander verdeelt; namaels is het van Caftro, ende Phocasa nu Eoglia vecchia ghenoemt. De
deRomeynen gheplondert; ende eyndelijcken, fèer provincie Doris is aen de Carparthifche zee in den
jammerlijcken van de Turcken foo verwoeft ende be- Cherfonefo gheleghen, de hooftftadt daer van was Ha-

Afia» K licarnaf-
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NATO L I A.

licarnaffus, het vaderlandt van de vermaerde hiftori- Middellandfche-zee beghevén haer Calbis, Xanthus,
fchryvers Herodotus ende Dionyfius ; en de Coninck- Limyrus,Cataraóles,ende meer andere.
liickedentieMaufoli. De zeen defes landts zyn Pontus Euxinm ofte åt Zee,

Galatia, Galatiaofte Galio-Graecia heeft den naem vande Swarte-zee,de Archipelagus.dePamphylifche-zee,Pro-
Gallis, die met de Griecken vermenght lijnde, eertijdts pontis, Hellefpontus, Mare Ramm, Myrtoum, ende die
die plaetfen bewoont hebben, die aen Pontus Euxinus, van Rhodus 5 alle dele fyn dit landt feer oienftigh fco
tulfchen Pontum ende Cappadociam legghen. De fte- tot de fchip-vaert, als viftcherije.
den waren Ancyra, nu ter tijdt Anguri gheheeten, ver- De vermaertlte berghen fyn , Horminius in Ponto, Bergheni
maert door het camelot, dat van 't geyten-hayr aldaer Myfius,die oock Olympius ghenoemt wort; de Sinnadi-
gheweven word. Synope,het vaderlandt vanMithrida- 1 che berghen, vanweghende tretielijckefteen-putten
tes; Amifus, nu Simifo ghenoemt. In dit landlfchap is vermaert; Ida, 111 Phrygia,door den ouden twift der go-
oock Paphlagonia,hedenfdaeghs Romi gheheeten. dinnen, ende't vonnilfe van Paris bekent;Tmolus in Ly-

Cappaäo- Cappadocia, nu Amafia ghenoemt, ftreckt fich van dia, die gout voort-brenght; Argams in Cappadocia ;
da. Galatia af tot aen den Antitaurum 5 in 't zuyden is Cili- Amanus (nu Monte Negro ghenoemt) in Cilicia,op den

cia; ende in 't noorden Pontus Euxinus: de lenghte daer wekken hooghe Ceder ende Genever-boomen walfen,
van is meer dan 4000 treden. Alhier in de velden The- ende de bergh Sabina , daer verfcheyden medecinale
mifcyriis,waren eertijts de bloeyende rijcken der Ama- kruyden walfen : liier fyn oock de berghen Dindyma
zoniers , welcke Titianus, als Ifidorus fchrijft, feer aer- ende Chiraasra, die vyer fpout ghelijck iEtna ; welckers
digh ende bevalligh Eenborftighe ghenoemt heeft. De vlamme (als Plinius fchrijft) grooter wort, als men daer
dieden defer provincie fyn Trapezuntien, Themyfcira, water op gierende wort met hoy uytghebluft. Dit is de
Amafia,het vaderland van Strabo,Iconium,ende Maza. top oft hooghfte van den berghTaurus, alwaer zyne

Lycia. Lycia is naell Caria gheleghen, de voornaemlte fte- heuvelen beginnen ; boven op defen bergh woonen
den zyn, Patara ende Telmelfus. Ieeuwen;in 't midden geyten,van weghen de vette wey-

Tawphy- Volcht Pamphylia, alleenlijck door de riviere Ca- den; ende aen den voet kruypen de lerpenten: hier van
lia. tarade van Lycia afghefondert ;in't fel ve hebben ghe- hebben de Poëten een monfter-dier ghedicht, dat vyer

weeft de lieden, Sida,Attalia ende Afpendum. dit landt fpout, hebbende een hooft ende borft als een leeuw,
met Cilicia,wordt op heden onder den naem van Cara- den buyck als een geyte , ende den ftaert van een
mania begrepen. draeck, om 't welcke te temmen, Bellerophon ghefon-

Ctlicia. De hooft-ftadt van CiXicia»is nu ter tijdt Hama, van den was.Daer zyn nóch andere berghen,als Antitaurus,
den ouden Tarfus ghenoemt ; dit was 't vaderlandt van Scordifcus,&c. die ick kortheyts halven nalate.
den Apoftel Paulus, een oude woonplaetfe der gheleert- In Ionia was eertijdts binnen Ephelien de koftelij cke Gekomen.
hey t,by 't water Cydno ghelegen; Strabo prijft de hoo- Tempel van Diana,doen ter tijdt door de gheheele we-
ghe fchole defer ftadt. Daer leyt oock de Adena,ende, relt vermaert , en onder de feven wonder-wercken
by den bergh Taurus,Herackea. ghetelt. In defe gheweften fyn nu noch feer veele gaft-

Kleyn Kleyn Armenien ftreckt lieh tot aen Euphrates, in 't huyfen,die de Tureken Carbachara noemen; want men
Armenien. wellen wort het met Cappadocien bepaelt. door het gantfche Turckfche ghebiedt anders gheenRivieren. De rivieren van Natolia fyn Iris (nu Cafalmach ghe- herberghen vint, als defe gaft-huyfen. Want de rijeke

noemt) Halis,Ottomangiuck,Parthenius,Dolap,Sanga- Turekfche Landvooghden, willende eenigh gods-dien-
ris , Sangri; defe ontladen haer alle in den Pontus Euxi- ftigh werek doen , terwijlen fy leven , laten fulcke
nus. In Propontidem vloeyen Afcanius,Rhindacus,Aio- en andere heerlijcke wereken door een yver bouwen;
pus ende Granicus; in Hellefpontum Simois ende Sca- naerdien fy meeftendeels gheen bloet-verwanten ken-
mander, die oock Xanthus ghenoemt is. In de Archi- nen,dien fy eenighe weldaet mochten bethoonen; mee-
pelago loopen, Caicus, Hermus , Caiftrus, Mseander, nende datfe hier mede veel goets doen: ende ghemeen-
die, als Prufteus fchrijft , 600 bochten heeft: Inde lijck ftichtenfe,by defe gaft-huyfen,een tempel,met een

badt»

Palestina;
Ofte

T LANDT VAN BELOFTEN,

Naem.

Talen,

|N vorige tijden was de ver-
maertfte Provincie van Sy¬
rien, het larit Chanaan, van
Chanan den fbne Cham ge-
jnoemt,die,na de feheydinge
der natiën by den Babylon-
fehen toren, dat bewoont

heeft. Het is oock het landt van Beloften ghe-
heten, om dat het den Outvaderen, Abraham,
Ifaac,ende Iacob,van Godt belooft was. Ende
naer dat de oude inwoonders hier uyt verdre¬
ven, en de Ifraeliten in haer plaetfe gefielt wa¬
ren, is 't Iudaea ghenoemt. Ptolomaeus ende an¬
dere noemen't Pakflinam, nae dePaleftijnen,
vermaerde volckeren, inde H. Schrift Phili-

Gheiegent-früm ghenoemt. De Chriflenen heeten'thetrj£]dt' Heylighe Landt, Dit leght in ?t midden der
werelt, tuftchen de middellandtfehe zee ende
Arabien,van 't welcke het met een langhen ry
berghen over den Iordaen ghefeheyden wortj
ende ftreckt vandEgypten, naerHerodoti ge¬
voelen, ofte, als andere meynen, van het meyr
Sirbonis, tot Phsenicien toe. In 't ooften wordt
het met Syrien ende Arabien bepaelt ,• in51 zuy¬
den met de woeftijne Pharan ende Aegypten,
in het weften met de groote of ;niddelland(che
zee, ende in 't noorden met den bergh Libano.

Dit landtfchap wort boven alle andere fbn-
derlingh gheprelen, van weghen de ghelbnde
ende ghetemperde locht,- alwaer de winter niet
te koudt, noch de lomer te heet is : ende

Vrucht- inlbnderheyt van weghen de vruchtbaerheytboerheydt* jgg aerdtrijcks, ende overvloet van allerhande
vruchten, dienende niet alleen tot des men-
fchen onderhoudt, maer oock tot welluft; def-
fcalven het vande geeftelijcke enwereltlijcke
lchrijvershooghlijck gheprefèn wordt. Mofes
heeft den Ifraeliten van het fèlve gheprophe-
teert Deut. cap. 8. verf 7. 8.9. Het foude te
langh vallen te verhalen alle de getuygeniften
van Iofèphus, Plinius, ende meer andere, die fy
van de fönderlinge vruchtbaerheyt defès lants
geven. Die daer afmeer begeert te weten, lefè
Brocardum,diehet felfsgefien heeft.Onder die
dingen, die tot welluft, oft tot de medicine die¬
nen,wort voor algeprefên de edele balfèm,die
dit lant alleen van God gegeven was, maer we- •
derom ontnomen is: de koftelijcke fpecerijen,de maftic, ende tweederley foorten van no¬
ten,te weten, amandelen,ende piftacien. Wt de
bergen wordt yfêr ende koper gegraven. Het is
overvloedigh van fbete wateren ende luftighe

Aßa,

Lucht.

weyden j het heeft oock vele fchapen enderunderen , ende melck j daer is oock goe¬de jacht van wilde geyten , hafèn , wolven,
herten,leeuwen,beyren,ende kamelen i patrij-fèn, quackeis, ende dierghelijcke ghedierten,ende andere foorten van voghelen.

Het landt Canaan hadde dertigh Coninck- Oude d,e>
rijcken ende Coninghen (behalven de Sydoni-fcLe endePaleftijnfcheaende zee-kant ghele-
gen)doen't van de Ifraeliten verovert wierde,
die meeft de oude inwoonders dooden ofte ver¬
dreven. De Ifraeliten hebben ontrent 450 ja- Regeeringè.
ren van Vorften ofte Rechters geregeert ghe-weeft, tot op den tijdt van den Propheet Sa¬muel j welcke Vorften niet allegader van een
geflachte waren,ofte uyt fekeren raet verkoren
wierden, maer men nam daer toe de befte uytalle flammen. Daernae is defe regeringe vanGodt verandert, op het ernftigh verfoeck des
volcks, in een Coninckrijck , welck vele jaren
geduert heeft. In het felve hebben de Ifraeliten
vele ellenden ende jammeren uytgeftaen, tot
datfe eyndelijcken het rijeke gantfeh verloren
hebben. Wat voor veranderinghen defe natie
over-gekomen zijn, en met hoe veel oorlogen
fy geplaegtis, ('tzy felcx gefchiet is door haer
eygen hartneckigheyt, daer mede fy noch haer
eygen,noch eenige vreemde regeringe wilden
onderworpen, of datfe door hare fonden den
toorn Gods verweckt hadden, ofte dat de uyt-
landtfche Heeren begerigh waren defe geluc-
kige landen te incorporeren) getuygen niet al¬leen de geeftelijcke, maer oock de wereltlijcke
hiftori-fehrijvers. Dan zijnfe ghekomen onder
het jock van hare nabueren, dan onder de E-
gyptenaers, Chaldeen, Meden, Perfen, Mace-
doniers, ende Romeynen, tot datfe den Sone
Gods felfs, en Heylandt des menfchelijcken ge-
flachts, aen het kruyee genagelt hebben $ daer
op menigherhande plaghen ende ftraffen ghe-
volght zijn. Want Titus Vefpafianus,na dat hy
in het jaer 73, na Chrifti gheboorte, het Iood-
fehe landt ghewonnen,ende Ierufalem ingeno¬
men hadde, heeft niet alleen veel duyfent lo¬
den ghevanckelijck wech ghevoert, ende veel
met hongher,peftilentie,vyer, ende fwaert om¬
gebracht, maer oock den Tempel, met alle
fijn cieraet, ende alle andere heerlij cke ghe-
ftichten verwoeftende bedorven, ghelijck de
Heere Chriftus haer voorfeyt hadde. Daernaer
heeft iElius Hadrianus de ftadt wederom op-
gebout, maer de plaetfe wat verandert. Doch

L den
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HET LANDT VAN BELOFTEN,
den ouden Tempel Salomonis heeft tot het fchen ïudasa ende Galiläa ghelegen. Dit landt
jaer 363 woeft ghelegen, in wekken tijdt Iulia- heeft den naem van de hooftftadt Samaria,
nus de apoftaet, den loden verlofgaf, den fel- welcke van Amri, Coninck van Ifrael gebout is,
ven wederom op te bouwen, die door eenigh ende nu ter tijdt Sebafte ghenoemt wordt. Demirakel verfchrickt , het begonnen werck ftedenaldaer, zijn Sichern,naermaelsNeapolisnaer-gelaten hebben. Anno 615 heeft Chofi geheeten; Capernaum,Bethzaide,Chorazin.
roes Coninck van Perfèn, de ftadt ghewonnen, Galiläa leyt tuffchen den bergh LibanumGÄ*. ?ende 90000 menlchen ghedoodt; die daernae ende Samaria, ende wordt in Opper ende Ne-
van den Keylèr Heraclio overwonnen ende der-Galileen gedeelt. Opper Galiläa paelt aen
gevangen Wierde. In't jaer 656, heeft Haumar, Tyrus, ende wordt anders GaliUa Gentium, ofte
Prince der Saracenen,het heele Ioodtfche lant Heydenich Galiläa ghenoemt. Neder Galiläaonder lijn gebiedt gebracht, ende is 450 jaren leyt by het meyr Tiberiadis ofte Genezareth.in't geweit der Saracenen ghebleven. Anno In hetlèlvige zijn de fteden Naim,Cana,Naza-
1097(alsby den Paus Vrbanus den, in't Con- reth endeGadra. Voorts ftaet te weten, datcilie van Clermont, de heylighe oorlogh bello- het gantfche Heylige landt gelegen is tuffchenten was, om wederom het H. landt te winnen, twee zeen,en den Iordaen.
heeft Godofrid van Bouillon een groot heyr Het heeft veel meyren, die bequaem zijn totChriftenen verlamelt (want men fèydt datter de Icheep-vaert, ende vilch^rijck. De rivierewel drie hondert duylènt voetknechten, ende Iordaen, van de Hebreen Iarden genoemt, on-hondert duylènt ruy teren waren,) ende daer derlèheyt dit landt, loo lanck als het is, in tweemede de Saracenen verdreven. In het jaer deelen.Hieronymus Ichrijft,dat dele riviere uyt118 5, heeft Saladinus Coninck van Perlien, de twee fonteynen,niet wijt van malkanderen ge-Saracenen wederom daer in gefielt, doch wey- legen,lor ende Dan ghenoemt, twee-hoornighnigh tijdts daernae is 't van de Chriftenen we- voort-komt,de welcke verlaemt zijnde, de ri¬der verovert j ende in't jaer 12x7, van de Sara- viere Iordaen maken.
cenen weder verkregen: totdat eyndelijcknae De voornaemfte bergen zijn Hermon in't ^/mverfcheydenveranderingen,deTurck het lelve ooften,ende Tabor in het wellen, beyde grootanno 1 j 17 geheel verovert heeft. ende hoogh: de andere berghen Ebal, Betho-Afdej/lwg, Dit landt begrijpt Idum£am,Iudaeam,Sama- ron, Milpa ofte Malpha, ende Bethel, wordenriam,ende Galilaeam. onder den bergh Hermon gerekent: Gelboe,idumxa. Idumxa begint aen den bergh Caflius, ofte, Gerezim,Sarona, ende Carmel by de zee gele¬als andere leggen, aen het meyr Sirbonis, ende ghen,gehooren onder den bergh Tabor. Daerftreckt lich na 't ooften tot aen Iudaeam. In het zijn noch de berghen Sion, Moriah, van Oly-fèlve zijn de Heden, Marela, Rhinocorum,Ra- ven, Calvarien, ende andere meer. Oock zijn-^#^phia,Anthedon, Alcalon, Alotus,ende Gaza. der veel Ichoone wouden ofte boffchen.

itidaa, Iud^ea is het voornaemfte deel van Pal^ftina, In dit landt, inlonderheyt te Ierulalem, zijn Gebouwen.tuffchen de Middellantlche zee,ende den Lacus veel heerlijcke gebouwen geweeft,als, Möns Do-Afpbaltites., ofte Doode zee, Samaria, ende Idu- mus, ende het kafteel van de Iebulèen, op welckrasa ghelegen; het heeft lijnen name van den de Coninck David de Arcke des Heeren bren-
ftamme Iuda. Hier in zijn eertijdts veel Heden gen liet, alwaerlè gebleven is, totter tijdt, datende vlecken geweeft,* de vermaertfte van al- den Tempel van Salomon gebout ende gewijtHierufit- len was Hierumlem, de hooftftadt des loodt- is: de overblij fielen deler plaetle,kanmen nochhm. jfchen landts, door de geheele werelt vermaert. fien,ja men wil leggen, dat op de fèlve plaets,deTen tijden van Ptolomams wierde ly jElia Capi- Heer Chriftus het Paelch-lam met fijne dilci-tolia genoemt, op heden wort ly van de Barba- puien ghegeten heeft. Aldaer fietmen oock derilche inwoonders, Coz,Gods ofte Chutz ghe- begraefniflen des Gonincks Davids, 'twelck tot

Andere heeten. Behalven Ierulalem,zijn in't Ioodlche noch toe den naem behouden heeft van Da-ßeden. jant meer andere Heden ende vermaerde plaet- vids toren.Op den bergh Moriah fietmen oocklên,als Iericho, Ioppe,nu Iaffa genoemt; Turris eenige overblijfielen van Mello. Voor al is daerStratonisy naemaels C<efarea gheheetenj Bethle- geweeft de treffelijcke Tempel Salomonis,aenhem, Chebron ofte Hebron, van te voren Ar- welcke hondert vijftigh duylènt rnenlchen, lè-beej item Mambre ende Cariatharbe, dat is ven jaren lanck,gheduerigh gearbeyt hebben;te leggen,de ftadt van vier mannen. Over den van wekkers heerlijckheyt men lelèn mach inIordaen is Macherus, een ftadt ende fterck ka- het eerfte boeck der Coninghen,het lelie endeHeel. Hier zijn oock geweeft Sodoma ende Go- levende capittel ; in het tweede boeck der
morra, die om hare grouwelen gantlch om-ge- Chronijcken, het derde ende vierde capittel.keert zijn. • De wetten ende ordinantiën delès volcks zijnSamarU Daernae volght Samaria, in't midden tuf- belchreven in de vier laetfte boecken Moyles.

A M E R I CA,
ofte
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Naem.

Talen.

Oft den
Ouden be¬
kent is
meß.

Merica heeft defennaem van A-
mericus Velputius een ^ Floren-
tijn, die door bevel vanFerdi-
nandus Coninck van Spaengien,
in 'tjaer 1497,van Gibraltar ghe-
varen, en de eerfte uyt Europa,
foo men vaftelijckghelooft, daer
in 't vafte landt ghekomen is.
Hoewel Chriftophorus Colum-

bus, een Genuees, anno 1492, daer toe den wech alder-
eerft gheopent hadde, met het ontdecken vanHilpa-
niola, Cuba, Iamaica, ende de andere eylanden voor
America gheleghen. Het wort oock Weft-Indien ghe¬
noemt, om dat het op de felve tijt doen de vaert om de
Capo Buona Efperance naer de Ooft-Indien in Aften
ghevonden is:en om dat de inwoonderen van beyde by
nae op een manier leven. De nieuwe Wereld, 0111 datfe
den Ouden is onbekent gheweeft.

America wort rontom met de groote Oceaen bello-
ten: in 't ooft met de Atlantifche zee, die men Mar del
Nort heet: in 't zuyden met de nieuwe Zuyder-zee: in 't
weft met Mar del Zur:het noorder quartier,hoe wel den
Europeers noch onbekent,wort van de Ys-zee belpoelt,
gemerdt dat Aften en Europa,met de felve zee bepaelt,
daer tegenover leggen aen de andere fijde van de pool.

Sommighe meenen dat dele Nieuwe werelt den ou¬
den eertij ts bekentgheweeft is, welck ly willen bevefti-
gl160 met twee plaetlen uyt den Philolöoph Plato, een
in Tima2us,en de ander in Critia, daer gelchreven ftaet,
datter een eyland gheweeft is by Hercules colommen,
teghen over de ftraetvan Hercules nu Gibraltar ghe¬
noemt , grooter als Africa ende Aften t' famen, welck
Atlantis gheheeten was, en daernaer met een aerd-be-
vinge, ende groote watervloet van een gheheelen dagh
ende nacht verfoncken is: ende dat van die tijt die zee,
tuftchen dit eylandt en de ftrate Gibraltar,door de me-
nichte des modders niet bevaren is. Maer de befchry-
vinghe van 't eylandt Atlantis, foo die by Plato ftaet, is
heel verziert ende vol fabelen 5 byfonder ghelijck die
langh ende breet in Critia verhaelt wort: offoo verre fy
waer is, worden daer eenighe andere eylanden ontrent
Spaengien ende Africa befchreven, hoewel in dien ghe-
valle noch niet al waer kan fijn datter van ghefeyt wort.
Plato verhaelt dat de goden 't aertrijck onder malkan¬
deren ghedeelt hadden,en Neptunus ghekreghen heeft
't Atlantifche eylandt, waer van hy het meefte deel aen
fijn oudfte foon Atlas ghegheven heeft, daer de Atlant-
fche zee oock nae ghenoemt is. Hier uyt kan men mer¬
ken,dat Mauritanien betekent wordt, daer men feyt dat
Atlas gheregeert heeft, ende daer de bergh Atlas in
leyt. Hy feyt voorts dat de tweede foon Gadirus ghe¬
gheven is 't uyterfte deel van 't eylandt by de colom-
nen van Hercules,welck deel Gadir ghenoemt is: waer-
mede 't eyland Gades oft Calis beteeckent wort, welck
gheenfins een deel van America is. Hy verhaelt oock
dat de inwoonders van 't eylandt Atlantis teghen die
van Athenen gheoorlooght, Europa ende Lybien ghe-
ftroopt hebben,en tot aen de Tyrrheenfche zee gheko¬
men fijn, ende dat voor 9000 jaren. Maer ghelijck 't
gheckelijck fchijnt, dat die van America gheoorlooght
hebben inde oude werelt, (dat is in Europa, Afia ofte
Africa) foo is 't oock feker, dat de werelt geen 9000 ja¬
ren out is. Hercules colommen fijn oock verre van A-

Weß"Indien.

merica. Het is oock gantfeh verliert ende fabeleus, dat
't eylandt Atlantis, welck fy meenen America te fyn,
door aertbevinghe verdroncken is: wantAmerica noch
hedenfdaeghs bewoont wordt, ende is bynae lbo groot
als de gheheele oude werelt. Het is mede onwaerach-
tich dat de zee buyten de ftraet Gibraltar niet vaerbaer,
is, om 't llijck van 't verdroncken eylandt. Plato feydt
oock datter in 't eylandt oliphanten gheweeft fijn, die
America nimmermeer gehadt heeft: oock paerden, en-
de een tornoy-plaetfe, daer ter contrarien gheen paer¬
den in America waren, eer de Spaenjaerden die daer
brachten.Hy feydt voorts,datter in die tijt gheen fche-
pen waren,oft wetenfehap om te varen: Hoe fijn dan de
inwoonders uyt dit eylandt Atlantis, in de oude werelt
met hare heyr-krachten ghekomen ? fijnfe over de zee
ghefwommen > Daernaer,verghetende wat hy te voren
ghelèyt hadde,maeckt hy mentie van fchepen ende ga-
leyen. Hy feyt oock, dat in dit eylandt het koper meer
gheacht wiert als eenich metael,behalven gout: maer 't
is kennelijck dat die van America 't filver koftelijcker
houden als 't koper. Daer worden veele andere dingen
in Critia verhaelt, waer uyt klaerlijck blijckt, dat ver¬
ziert is 't ghene daer van 't eylandt Atlantis ghelèydt
wordtj oft foo 't waer is,datter eenigh ander eylandt, of
gheweft des werelts, mede te kennen ghegheven word.
Is't dat men voor de tijden van Plato ghevaren heeft
buyten de ftraet van Gibraltar, ontrent Hercules co¬
lommen, dat moet ghefchiet fijn nae de eylanden Azo-
res, ofnae de Gheluckighe, nu de Canarien ghenoemt.
Ende alle defe fijn milfchien een eylandt gheweeft, dat
daernaer door de ftormen der zee in vele ghedeelt is.
Sommige feggen dat by Plato geen hiftorie befchreven
wordt, maer alleen eenighe beduydeniffe oftghelijcke-
kenifle,welcke de eene op defe,de andere op een ande¬
re maniere uytleyt,foo men fien mach by MarfiliusFici-
nus in 't vierde capittel, daer hy op Timseus fchrijftj de
felve meent nochtans dat daer een waerachtigne lïifto-
rie van Plato verhaelt wortj welck wefen kan; maer dat,
door dit eylandt, America verftaen wordt, is niet waer-
fchijnelyck, foo om 't ghene nu ghefeyt is, als oock om
dat voor de tijden van Plato de vaert over de woefte
zee onbekent was, ende dat de hiftorien fchryven, dat
de menfehen haer niet dorften op de zee gheven, die
van ooft door 'tzuyden naer 't weften loopt.Voeghthier
by,dat Ptolomasus ende Strabo, Princen der werelt-be-
fchrijvers, uytdruckelijck fègghen,dat achter Spaenjen
en de zee-kuften van Africa gheen vaft landt is , jae dat
Ptolomseus Tnfulas Fortunatas,datis de Canarien ftelt in 't
uyterfte van 't weften, naer welcke hy meent dat gheen
andere meridiaen oft middach circkel, oft landt dat
men bewoonen kan ghevonden wort.

Sy brengen noch een andere plaetfe by, in 't levende
cap. des fefte boecx van Diodorus Siculus, daer hy
fchrijft, dat de inwoonders van Phoenicien in oude tij¬
den , alffe buyten Hercules columnen de kuften van A-
frica befeylden, door ftorm van groote winden in de
zee verre vervoert fijn, ende naer vele daghen gheko¬
men aen een groot eylandt, gheleghen in 't midden van
de Oceaen teghen over Africa naer't weften, wiens
aertrijck vruchtbaer ende ghenoechlyck was,oock met -
fcheep-rijcke rivieren bevochticht, en koftelijcke huy-
lèn bebout. Maer 't is kennelijck, dat Diodorus in fijn
fes eerfte boecken de verzierde daden der oude Griec-
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ken ende Barbarenverhaelt. Ende van waer heeft hy
gheweten dat America een eyland t is, ghemerckt daer
noch ter tijtgheen fékerheyt afis; doch,ghenomen dat
't verhaelvan Diodorus warachtich is, wat belet te feg¬
gen, dat daer mede befchreven worden de Gheluckige
eylanden,oft Canarië,welck eene van die is?want in de-
Te lichtelyck ghedreven können worden, die de kuften
van Libyen,dat is,Africa befeylen.Voorwaer,hadde hy
America verftaen, het foude niet ghenoech gheweeft
lijn, te fegghen , dat het veel daghen van Africa lagh,
maer weecken varens.

Daer wordt oock voortghebracht de Autheur des
boecxvan de werelt, 't welck fommige Ariftoteles, an¬
dere Theophraftus toe-fchrijven:die fchrijft,datter be-
halven Europa, Alla en Africa, andere groote eylanden
lijn. Maer is't van noode dat men door groote eylan¬
den America oft Magellanica moet verftaen?voorwaer,
behalven de drie vafte deelen deswerelts , lijn hier en
daer in de zee noch verfcheyde groote eylanden.

Men brenght oock by, een paflagie uyt de wonderen
vran Ariftoteles oft Theophraftus, daer gefeyt wort, dat
de Magiftraet van Athenen gheboden heeft datgheen
bürgeren in 't eylandt Atlantis fouden varen, ende haer
vaderlandt verlaten. Maer wat menvan dit eylandtge¬
voelen moet,is hier voren ghefeyt.

Sy behelpen haer oock met Plinius, om dat hy in 't
67 cap. fijns tweede boecx , ende het 32 cap. des feften
verhaelt, dat Hanno, van Carthago ghefonden, nieuwe
landen ghevonden heeft. Maer de reyfe van Hanno is
niet gheweeft naer America, maer naer Arabien.

Om dat de voorlz opinie meer gheloofs foude heb¬
ben, voeghen fy hier by de authoriteyt van de Poëet
Seneca, die in 't tweede bedrijfvan de Tragoedie Me¬
dea ghenoemt, aldus propheteert:

Venientfeclis temporaferis,
£>uibus Oceanm vincula rerum
Laxet,& ingenspateat tellus,
Tiphyfque novos detegat orbes»
Necßt terris ultima Thüle.

Dat is:

Be tijdt die 't albrenght aen den dagh5
Bat hier en daer verborghen lagh,
Sal naer V verloop van menichjaer
Een groot landt moeeken openbaer :
Als een nieu Tiphys kloeck en koen
Meer yee-flotcn[al open doen,
En toonen klaerlijck enghewü,
Bat Thüle 't laetHe landt niet isa

Heeft Seneca doen ter tijdt gheweten dat America be¬
kent was, foo is fijn voorlegginghe ydel$ heeft hy 'tniet
gheweten,foo heeft hy dit alleen ghefeyt door een Poë-
tifche drift,oft onfekere giflinge: ende al waer de voor-
fegginghe van Seneca vervult, evenwel is 't niet van
noode dat dit ghefchiet fy door 't ondecken van Ame¬
rica , want Thüle is nu 't laetfte landt niet, ghemerckt
datter veele eylanden ende deelen van't vafte landt
voorby Thüle in 't noorden ghevonden fijn.

Dat men bybrenght, uyt defpaenfche Chronijcke
door Marinasus Siculus befchreven, van een penninck in
de gout-mijnen van America ghevonden,ende aen den
Paus van Roomen ghefchoncken,daer 't beelt des Key-
fers Augufti op-ftondt, is niet te ghelooven; want 'tis te
verwonderen , dat gheene andere overblyffelen der
Romeynen daer ghevonden fijn als oock dat die pen¬
ninck alleen in de mijnen verborghen lagh, ende op an¬
dere plaetfen gheen meer te voorfchijn ghekomen fijn.

Ten laetften, daer is niet aen te twijfelen, oft Ptolo-
masus ende Strabo, de oude werelt-befchrijvers, heb¬
ben de boven ghemelde plaetfen van Plato, Diodorus
Siculus,ende Ariftoteles ghelefenjuyt welcke,gemerckt
fy Americam niet ghekent hebben, foo is 't feker datfe
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defeive paiïagien anders verftonden.Daerenboven, is't
dat de fcheep-vaert naer America den Athenienfers en»
de Carthaginenfen foo gemeyn was, datfe hebben moe¬
ten ghebieden, dat hare borghers daer met menichte
niet fouden reyfen ende haer vaderlandt verlaten uyt
watoorfaecke hebben die van Athenen en Carthago,
winft-gierich ghenoech,de lèlve vaert heel ver laten,lbo
dat van der Griecken en Romeynen heerfchappye af,
tot de voorgaende eeuwe, wanneer de nieuwe werelt
ontdeckt is,van defe landen niet gehoort ofgefchreven
is. Een yeder weet wel, hoe feer uyt de oude hiftory-
fchryvers bekent ende vermaert is de fcheepvaert van
de Argonauten naer Colchis: voorwaer, hadde van de
reyfe uyt Griecken oft Carthago naer America wat ge-
weeft , die foude niet min befchreven fijn als de andere,
te meer om datfe moeyelycker ende profijtelijeker is.

Wy hebben hier vooren gefeyt dat Aiiiericus Velpu- Werfte
cius de eerfte aen 't vafte landt van America is gheko- ontdecken.
men, maer dat Chriftophorus Columbus alder-eerft
den wegh daer toe gheopent heeft, het vvelcke ons goet
ghedocht heeft hier een weynigh breeder te verhalen,
ende daer by te voeghen de conqueften van Mexico en
Peru, de twee vermaerfte rijeken in deWeft-Indien,het
eene in 't noorder-deel, het ander in 't zuyder-deel van
America.

Dele Chriftophorus Columbus, ghebooren in 't ghe- chrifioph0
biedt van Genua, van fijn jonckheydt affichbeghe- Columbus,
ven hebbende op de vaert, en verlatende fijn vader¬
landt, is nae Portugael ghereyft, oft fo fommighe fchry-
ven nae Madera , daer hy zee-caerten maeckten. Én
merekende datter veel ende gheduerighe winden uyt
den weiten quamen, docht hem dat die niet kónden
komen als uyt eenigh landt. Dit is de grond-reden van
Columbusgheweeft, om te ghevoelen dat in 't welt ee¬
nigh landt moeft wefen. En fteefhem in dit ghevoelen,
dat feker fchipper ofte ftierman, ontrent die tijden uyt
Spaenjen t' zeyl ghegaen,door groote ftormen uyt den
ooften foo verre ghedreven is, dat hy verviel in een on-
bekent landt, nae fijn giflïnghe foo verre weft-waert,als
noyt te voren eenighe fchepen gheweeft waren, oft ee-
nighe caerten 't minfte teecken van hadden,en naer het
verlies van byna alle fijn volck, weder te lande gheko¬
men is in Madera, ende heeft hem by Columbus ghead-
drelfeert, aen hem fijn weder-varen verhaelt, met ver-
foeck, lulex in fijne caerten hier naer te willen aen-
teeckenen,en is korts daernaer gheftorven. Dit verhael
heeft Columbus noch meer ontfteken met begheerto
van defe onbekende landen te lien , gheeft daer over
den Genuefen (die in de zeevaert over al grooten lof
hadden , ende wel ervaren waren) defe fake te kennen,
haer verfeeckerende, foo verre fy hem met fchepen
wilden helpen, dat hy varen foude door de ftrate van
Gibraltar,na 't weiten, in landen die fpeceryen en goud
voort-brenghen. Maer defe onghehoorde nieuwighe¬
den fchenen de Genuefen onmoghelijck te fijn, derhal-
ven als hy by hen niet voorderde, heeft hy fijnen broe¬
der Bartholomaus aen Henrick de VII Coninck
van Enghelandt ghefonden, om hulpe tot ontdeckinge
van 't wellen alwaer oock niet opdoende, is hy nae Al-
fonliis de V Coninck van Portugael gereyft, maer heeft
niet vercreghen: om dat Dr' Calciadiglia BilTchop van
Vifenfe ende Mr Rodericus, (die men in Portugael voor
gheleerde werelt-belchrijvers hield) feyden datter in 't
weft geen gout,peerlen,oft fpeceryen fijn konden. Van
hier is hy na Spaenjen getrocken, daer hy aen Martinus
AlonlusPinzonius een ervaren PÜoot, ende Pater Ioan-
nesPerezius van S.Francifcus Orden, endegheleert
Colmographus, fijn meeninghe openbaert, ende van
haer in de felve verfterekt wort.Door raet van Perezius
ginck hyby Henrick Gulman, Hertogh van Medina
Sidonia, ende Louys de Cerda, Hertogh van Medina
Celi, om dat fy boven andere Princen in Spaenjen van
fchepen verfien waren s maer dele lieten haer voorftaen
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dat hy fabulen bybracht. Perez fondt hem met brieven de op haer knien vallende , Godt Alïnachtich voor foö
van recommendatie aen Ferdinandus Televera Biecht- goede uyt-komfte ghelooft ende ghedanckt 5 en daer»
vader van de Coninginne Ilabella, ende ried hem fulex naer, met eerbiedinge rontom Columbus ftaende, fijne
van de Catholijcke Coningen van Caftilien te ver- handen ghekuft, hem haren patroon en vader ghehee»
foecken. Columbus dan prefenteert haer een requeft, in ten,ende 0111 vergiftenilïè ghebeden. Dele gheluckighe
't jaer i486,ende bidt datfe fijn eerlijcke begheerte niet dach was de elfde van November 1492.
willen afflaen,ghemerckt dat hy,met fchepen, en ande- Alienskens dan nae 't landt varende fijnfe ghekomen ?erße
re faecken tot defe reyfe noodigh , gheholpen , ver- aen Cuanabi oft Guanahani, een van de Leucayos ey- ont^cJ&gh
hoopte corts in 't weft groote landen en rijekdommen landen,die met menichte tuflehen Florida en Cuba leg- vfn e..
te entdecken: maer heeft minder gehoor gehadt als hy ghen. Hier is Columbus ghelandt, ende heeft aldaer
gemeent had, en defe fake vereyfchte,om dat Köninck een Cruys op-gherecht, protefterende , dat hy poft
Ferdinandus ende fijn ghemalinne Ifabella befich waren feflie van defe nieuwe landen nam,in den naem ende tot
met de oorloghe van Granada teghen de Mooren. Dit profijt van de Catholijcke Coninghen van Spaenjen.
verdroot hem uyterinaten, om dat hy nu ontrent feven Van hier is hy ghekomen in 't eyland Cuba, te Baruco,
jaren, foo met al fijne moeyte ende koft niet uy t-ghe- 't felfde Fernandina noemende, nae Coninck Ferdinan-
recht hadde, ende daerenboven van de hovelinghen als dus. Maer omdat daer niet goet legghen wasvoor
een fot belpot wierde , foo datter niemant was die hem de fchepen, is hy ghefeylt naer het eylandt Hayti,
couragieerde als Quintaviglius Threforier generael welck hy Hifpaniola gheheeten heeft. De haven daer Van Hh*
van de Financien 5 welcke, naer dat de fake foo dick- de fchepen eerft in-quamen, noemt men noch heden{-fpanioU.
maels van verfcheyde Princen afgheflaghen was, ende daeghsporto real, dat is, des Conincx haven. Flier ftran-
uyt-gheftelttotin'tachtftejaer, te weghe bracht, dat de 't fchip daer Columbus op was , doch wierde 't
Columbus ghekomen is by Petrus Gonfalez Mendoza volck ghebercht. De inwoonderen,fiende defe fchepen
Aertzbilfchop van Toledo,ende doen ter tijtPrefident en ghewapende mannen, vluchten terftont t'famen-
van de Conincklijcke Raedt j die, fijne krachtighe re- derhandt nae de berghen ende boflehen , waer van de
denen verftaende,en goet houdende,heeft hem by hare Spaenjaerden een vrouwe achter-haelden, dien Colum»
Majefteyten geleyt, en de fake wederom wel over-wo- bus met eten en drincken wel onthaelde, ende ghekleet
ghen fijnde, hem toen goede hope ghegeven, datfe op wederom font. Door dele beleeftheydt ende miltheydt
de fake rijpelijck fouden letten, foohaeftde oorloghe aenghelockt, fijn de inwoonderen aen den oever ghe-
van Granaten gheeyndicht ware.Ghelijckfe dan nae de komen, ende met hare fchuytjens, diefe Canoes noe-
gheluckighe uytkomfte wederom in den raedt neerfte- men,rontom de fpaenfche fchepen ghevaren,ende heb-
lijck onderfocht, en ter begheerte van Coninginne ïfa- ben haer van de groote der felvighe verwondert, als
bella belloten is 't geluck te verloecken, en hebben ha- oock van de fchoone kleederen, en langhe baerden der
re Catholijcke Majefteyten aen Columbus ghegunt het Spaenjaerden: die daer-en-teghen de blinckende oor-
thiende deel van alle de inkomften der landen, die van ringhen en brafeletten van defe natie met blijfchap aen-
hem in 't weft fouden ghevonden worden, londer pre- faghen: De inwoonderen brachten den Spaenjaerden
judicie oft fchade des Conincx van Portugal, die te vo- gout, en eenighe wereken daer van ghemaeckt, fekeré
ren nae 't zuyden, langhs de kuft van Africa, eenighe teeckenen dat in dit landt goutmynen moeiten wefen:
fchepen ghefonden hadde, om nieuwe landen te ont- fy gaven dit volck melïèn, bellen , Ipieghels ,en dier^-
decken. Hier toe ruftenlè te Sivilien drie fchepen, met ghelijcke dinghen van kleyne prijs, waer mede ly haer
120 foo bootlghefellen als loldateiij op het eene was hooghiijck verblijden. Onder-tulTchen datfe koopman-
overfte Martinus Alphonlus Pinzonius, op het andere fchapten gingh Columbus met fommighe Spaenjaer-
Francifcus Martinus, op het derde Columbus felf, als den te landt. Doen ter tijdt was Hilpaniola in vyf Ghe»

Eerfte capiteyn generael,met fijn broeder Bartholomasus.Met bieden ghedeelt 5 de Coninck Guacanaril regeerde in 't
reyfe van defe drie fchepen is hy in 't jaer 1492 den eerften Sep- noorden , van wie Columbus beleefdelijck ontfan*
Columbus, tember , oft, foo andere fegghen, den derden Augufti ghen is , ende in teecken van toekomende vrientfehap

van Gibraltar in zee gheloopen, ende heeft fijn ghe- hebbenfe malkanderen vele giften ghefchoncken.-en de
wenfte reyfe begonnen. Eerft is hy in Gomara een van Indianen door bevel van hare Calique alle de goede»
de Canarifche eylanden ghekomen, om ververfinghe; ren van 't voorlz gheftrant fchip , met hare fchuytjens
van hier t'zeyl gående nae de weft, hebbenfe naer acht ghehaelt, wel bewaert, en de Spaengiaerden groote
daghen loo veele kruydt in het water ghefien, datfe vrientfehap bewefen.
in een groen velt fchenen te fijn: welcke onghewoon- Columbus lieh haeftende,om teghens de lenten naer
lycke faecke de bootfghefellen ende foldaten foo ver- Spaenjen te keeren, en hare Catholijcke Majefteyten
baeft maeckte , datfe twijffelden oft men voorder be- de goede uytkomfte van fijne reyfe te verhalen,maeck-
hoorde te reylèn, doch quamen haeft door dele groe- te een verbondt met de Koninghen van dit eylandt >
nezee. Naer veele daghen varens, als't volck gheen boude een kafteel aen den oever, welck hy noemde
landt vernam, begon het teghen Columbus op te Natividad,en liet daer op voor garniloen achtenderticli
ftaen, ende hem bynae te dwinghen wederom te kee- loldaten , onder 't commando van Roderic de Arana s
ren , dewijl ly noch van koft verfien waren 5 fchel- Selve voer hy , thien Indianen met hem nemende,
dende voor rafery, de lecreten der woefte zee ende na- naer Spaengien. Daer komende trock over landt nae
tuere te willen openen, en 't leven van foo vele men- Barcelona , alwaer doen ter tijdt Ferdinandus en-
fchen,de onvoorfichticheyt en ftouticheyt van een man de Ifabella waren, die hem blijdelijck ontfinghen, en-
te betrouwen. Columbus vermaende haer van dë eet die de in teecken van eere in haere teghenwoordicheyt
fy aen hem ghedaen hadden, en fegghende datter noch deden fitten, en met groote aendacht hoorden, al 't
voor vele maenden ghenoech proviande was, ftildelè ghene hy vertelde van de nieuwe ghevonde landen en
eenfdeels met dreyghementen, anderdeels met goede volcken : en faghen met vreuchde 't gout, papegaeyen,
woorden ende redenen: daechs daernaer faghenfe eeni- ende andere nieuwe en onbekende dinghen. Het ver-
ghe voghelkens, 't welck Columbus voor een feecker hael van Columbus is door laft der Catholijcke Conin-
teecken hielde datter eenigh landt ontrent was. De na- ghen neerftelijck befchreven,en aen Alexander de VI,
volghende dach, als yegelijck befich was na land uyt te Paus van Roomen ghefonden: welck hem ende 't heele
kijeken,faghenfe in de locht roock op-gaen, ende heb- collegie der Cardinalê verheuchde. Vermaende voorts
ben terftont met groote vreughde,landt, landt,gheroe- deCatholijcke Coningen,datfe de palen van 't Chriften
pen, aen de andere hier van een teecken ghedaen, en- gheloove foo verre fouden voort-fetten als 't haer mo-
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ghelijck ware, ende trock een rechte linie van denoor- ten laetften inde baye van Vraba, daer hykennifle
der tot den zuyder pool, daer mede hy den aerdkloot kreegh van de groote Zuyd-zee. Door defe langhdue-
ghelycklijck deelde,ende gafde Catholij cke Coningen righeydt fijn veele van fijn volck van onghemack fieck
en hare erfghenamen alle de landen die 100 mylen gheworden, vele gheftorven, en de ghefonde onder
voorby de Azores oft Vlaemfe eylanden, ofte de Gor- Francifco Porrez teghen hem opgeftaen, om na Spaen-
gades,dat fijn de eylanden van Capo Verde,na 't weften jen te keeren.Hier is het dat hem fijne wetenfchap in de
laghen, ende van gene Chriften Princen befeten waren, fterre-konft, indienfe oyt anders, te paffe quam. Want

Tweede Kare Majefteyten verftaen hebbende den wille des de naturelen, hem van fijn ghefonde foldaten verlatenwee ,s
pausjie|3^en goet ghevonden Columbus wederom nae fiendeJouden hem van hongher hebben laten vergaen;
de eylanden van Weften te fenden. Sy hebben hem dan waer over hy hun liet weten , indienfe volherden, in 't
met eer-wapenen ende titulen verciert , Admirant weygheren van fpijfe en dranck aen den fijnen,dat God
van de zee ghemaeckt, ende fijnen broeder Bartholo- vergrämt fijnde, haereer langhe met peft foude ko-
maeus Adelantado ofte Gouverneur van Hifpaniola. men befoecken, vanwelckeen feker teken was, dat de
Voorts toe-gheruft drie kleyne, ende veerthien groo- mane (die by gheval op dien tijdt foude eclipferen) biri-
te fchepen,diefe caravelles noemen,met 1200 foldaten. nen twee daghen root ende bebloet foude fijn. De I11-
Sy hebben oock paerden, koeyen , ftieren, verekens, dianen fiende den eclips, ende niet wetende de natuer-
geyten, en andere beeften doen koopen, op datfe in die lijeke oorfake, vreefden de ftraffe , baden om vergiffe-
landen fouden voort-teelen. Hy nam oock mede garft, niffe , ende gaven alles wat hy behoefde. Porrez foec-
tarwe, wijn-ftocken, fuyeker-rieten, boonen, erten, en kende hem noch een fchip té nemen, wierd gheflaghen
dierghelijeke faden, ende alles dat noodich was om te en gevangen. Dit is't begin van tweedrachten de eerfte
bouwen, en den vyandt te weeren. Door ordinantie der onderlinghe oorloghe tuffchen de Chriftenen in 't we-
Coninghen lij nder mede ghereyft twaelfPriefters, om ften. Niet lang daernaer is hy naer Spaenj en ghekeert, Columbus
't Euangelie te prediken. Hier by voeghden haer veele en daer met grooter eere ontfanghen,en korts gheftor- ^oou
edelen en ambachts-lieden , op hope in korte tijdt ven in't jaer i^o6, fijnlichaem te Sivilien ghebracht,
rijck te worden. Op defe reyfe maeckte hy de Colonie, ende in de kereke van de Cathuyfers begraven, naerla-
dien hy ter eeren van de Conipginne, naer haren naem, tende twee foonen, Didacus en Ferdinandus. Didacus
Ifabellam noemde,en met Spaenjaerts befette. Hier na heeft twintichjaren naer fijn vader geleeft, in fijn plaet-
ontdeckt hebbende de goutmijnen van Cibao, heeft hy fe Admirant gheweeft , en by fijn huyfvrouwe Maria,
twaelfcaravellen met veelderley nieuwe en onbekende dochter van Ferdinandus van Toledo , een lone Louys
waren, en daer neffens veel gout na Spaenjen gefonden. ghekreghen,den derden Admirant van de Indifché zee.
Daernaer heeft hy 't kafteel S. Thomas ghebouwt , en Ferdinandus is pagie van de Prince van Spaengien ghe-
met foldaten befet , om de voorfeyde mijnen te bewa- weeft, ende onghetrout ghebleven , was de ftudien
ren , latende fijnen broeder Bartholomasus Viceroy van gantfeh toeghedaen , ende met verfcheyden weten-
't eylandjhy felve is met drie fchepen in zee gheloopen, fchappen verciert.
en feylende langhs de kuften van Hifpaniola, gheko- Naer de ontdeckinghe van verfcheyde gheweften Reypvan
men aen het ooft-eynde van Cuba, en heeft Iamai- in defe nieuwe werelt, fijn op diverfche plaetfen en tij- Cortex..
ca en andere kleyne eylanden aen de zuyd-fijde van dit den verfcheyde Gouverneurs gheftelt,ende hebben ve-
eyland ontdeckt. Van hier nae Hifpaniola keerende, le commiflien verfocht ende verworven , tot voordere
heeft hy in 't weften een goede haven ghevonden, ende ontdeckingh van andere quartieren, onder andere eene
den naem van Sinte Nicolaes ghegeven; hier is hy voor Cortez;die,fulex van deReligieufen van S. Hieronymus
een tij t ghebleven, om de foldaten te ververfeben , de Orden,die doen 't bewint hadden, verkreghen hebben-
fchepen te vermaecken , ende dan te oorloghen tegens de,is met elffchepen, en y 5-0 foldaten uyt Cuba t' feyl
de Canibes ofte Canibales: maer bevanghen met een ghegaen,van de C. S. Antonio ghevaren,en ghekomen
ftereke koortfe, heeft hy defe reyfe gheiaten, fich na aen C. Cotoche in Yucatan, van daer te Campeche,en
Ifabella doen voeren , en ghenefen lijnde, eerft alle ten laetften in de haven van Calcioceca nu S. Iuan de
verloopene faecken ghedreflèert, de muyteryen ghe- Vlua ghenaemt, daer doen ter tijdt ftadt-houder was,
ftilt, en de Indianen weder tot ghehoorfaemheydt ghe- weghen Motezuma Coningh van Mexico, eenen Ten-
bracht hebbende, is naer Spaenjen ghevaren, om van dilli, door wien hy aen Motezuma fekere giften fond,
fijn weder-varen rapport te doen,ende van klachten te- met het afbeeltfel van fijn volck, fchepen, paerden, op
ghen fijn perfoon , lieh voor hare Majeftey ten te ont- wollen-doeck konftigh ghefchildert. Motezuma had 't
fchuldighen. > jaer te voren dierghelijeke ghefchencken door de Co¬

lli'tjaer 1497 is hy weder met een groote vloote teftanen oock ontfanghen, die in den raedt vertoont,
naer de Weft-indien gevaren, Cubagua ende Paria aen verklaert van wienfe quamen,en datfe ontboden dat zy
het vafte landt ontdeckt, ende voorts in Hifpaniola, op haer wederkomfte by hem fouden komen; waer op
alwaer hy de rebellie van Roldan teghenftaen, ende de goede wacht te houden, langhs alle de kuften , en alles
naturelen, door de tyrannie , moorden en branden van watter omgingh den Coningh te verwittighen , gheor-
Roldan,belloten hebbende,de Spaenjaerden te verdry- donneert was: maer nu dele fiende, ende hoorende de
ven,gheftilt heeft. Op de klachten van Roldan teghen komfte van Cortez, was hy heel verbaeft , te meer om
Columbus, hebben de Koninghen uyt Spaenjen ghe- den ghemeenen roep in die landen,dat, onder de regee-
fonden Chriftophorus Bouadilla, Ridder van Calatrava ringhe van Motezuma, fekere vreemdelinghen fouden
als Gouverneur , die de ghebroeders Chriftophorus en komen,ende het rijck van Mexico uyt-roeyen. Om dat
Bartholomeus Columbus naer Spaenjen ghevanghen dit gheen oorfaeck van oproer foude gheven, ofte den
heeft laten voeren , doch over-komende fijnfe ontlla- ftaet van 't rijck in perijckel ftellen, deed hy uytftro-
ghen gheworden,met eer-tijtelen verfien, ende in 't hof yen , dat Quatzaltoalt de God des Juchts, haer oude

Vierde ghehouden , tot het jaer 15-02 , als hy voor fijne vierde Heer, met die fchepen gekomen was: want die vanMe-
reyfe t' fcheep gingh ; doch is hemvan Ovandus, doen xico gheloofden vaftelijck, dat voor eenighe eeuwen
ter tijdt Gouverneur in Hifpaniola, verboden te lan- eene van haere voornaemfte Princen van daer tree-
den. Columbus begeerigh fijnde, om een wegh ofte kende voorfeydt hadde , dat hy wederom uyt den
palfage naer de Ooft-Indien te vinden, heeft hy 't weft- ooften foude komen. Ende op dat Motezuma te beter
waert aen-ghefet,en is ghekomen te Guanaxa, van daer alle onheylen foude beletten, heeft hy met dierghelijc-
in de haven van Higueras,dienfe Cap de Fonduras noe- ke gheveynftheydt ghefanten aen Cortez ghefonden,
men; en weder, ooft op keerende, te Veragua, ende foo Kern wellecom te heeten, gheluck, ende fijnen dienft
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aen te bieden. Defe geveynftheyt hadde byna de Span- Tlafcalenfen de cattoenen kleederen, ende het fontjaerden met een teghenveynfen in vreedfaeme poffef- voor buyt ghegeven,den Spaenjaerden 't gout. De Ge-lie van dit rij ck gheftelt, want Cortez van Marina ver- fanten van Motezuma ontfchuldichden van dit feyt fooftaen hebbende , 't ghevoelen der Mexicanen, onder- haren Coninc, dat Cortez,fonder quaet te vermoeden,hielt wel foetelijck de meeninghe van Motezuma, maer tot hem is ghetrocken.
de Spaenfche capiteynen hebben fulex belet: want om Motezuma wederom te vergheefs Ghefanten aenin foo grooten rijck,ende foo veel volex,meerder ghe- Cortez fendende , dat hy de reyfe naer Mexico foudeacht, ende voor kloecke foldaten ghehouden te wor- laten blyven , en veynfende alle ghedienftigheyt endeden, hebbenfe al 't ghefchut ende wapenen op 't landt vrientfehap , is met een goedt deel van fijne Ede-ghebracht,en de inwoonderen daer mede foo vervaert, len ende Heeren, een myle van de ftadt, Cortez teghendatfe eer meenden dat de vyandt van hare goden, ende ghekomen; ( hy wierde ghedraghen op de fchouderenniet hare Heer ghekomen was. van vier der voornaemfte Heeren, onder een pavilioenVan die tij t af dede Motezuma fijn beft om de Spaen- van goudtende pluymen aerdigh ghevlochten, ) dejaerden uyt fijn landt te weeren,door fijne priefteren de Spaenjaerden waren verwondert datter foo groote 111e-afgoden bidden, ende gheftadigh offeranden doen, en nichte volex in een ftadt was,en de Indianen van de ge-fondt verfcheyden ghefanten aen Cortez dat hy foude baerde Spaenjaerden,paerden ende ghefchut. Motezu-vertrecken, maer te vergheefs: want die van Zempoal- ma heeft Cortez ende alle fijn ghefelfchap in fijn groot-lan , met de wapenen onder contributie van de Mexica- fte paleys ghelogeert, ende naer dat hy weynich metnen gebracht,hebben van Cortez hulp verfocht teghen hem ghefproken hadde, is hy in een änder ghegaen.het geweit ende hovaerdie der Mexicanen; en hy heeft Cortez aenfiende de groote der ftad,en merekende dat

met haer een verbont ghemaeckt, haer van den tribuyt de gheleghentheydt van fijn logijs oock foodanighverloft , het garnifoen van Motezuma uyt de ftadt was,dathy qualijck daer uyt foude komen,foo verredeTizaparzincan doen vertrecken, Vera Cruz ghebout, Mexicanen yet teghen hem wilden doen,riep derhalvenende hy felve is ghemaeckt, van de Magiftraet van defe Motezuma, en bewaerde hem eenige dagen, tot dat hynieuwe colonie,ftadthouder generael van Vera Cruz,en verloft fijnde,fich felven, alle fijn volck ende goederenvan het vafte landt, in de naem van Keyfer Karei. Na onder de gehoorfaemheyt van de Coningen van Span-dat hy een Pedro Hircio tot rechter gheftelt hadde, en gien ftelde, ende menichte van gout aen Cortez gaffde fchepen laten ftranden, om de foldaten alle hope Motezuma daerna over de 100000 Indianen fecretelijcvan vluchten te benemen, heeft hy fijn reyfe naer Me- vergadert hebbende , beval Cortez uyt de ftadt en 'txico begonnen, onderweghen Zempoallan befocht,en- rijck van Mexico te vertrecken; die antwoorde , fulexde is aldaer met 1000 flaven begiftight,diefe Tamanes te willen doen,maer gheen fchepen te hebben, beghee-heeten,die al het ghefchut, wapenen, ghereetfehap en- rende dat Motezuma die foude doen toeruften, die hemde viéfualie trocken ofte droeghen, heeft de ftadt nieu fulex toe-feyde.
Sivilien ghenoemt, is te Zaclotan ghekomen, ende wat Corts daernaer quam eenen doeck met cyfer-lette-voorder, in 't midden van een valleye, heeft hy eenen ren, die de Mexicanen ghebruyeken, datter vyfthien
grooten muer ghevonden, neghen voeten hoogh , en fchepen in de haven van Vera Cruz ghekomen waren,twintich breet,die het uyterfte van twee berghen floot, met tachtigh paert-ruyters,8oo voet-knechten,en fom-ende aen malkanderen hechte, met fchanfen,die veer- mighe metale ftucken; waer over eenighe raden dattich treden van een laghen, befet; in 't midden was een men Cortez met de fijne terftondt foude ombrenghen,wegh voor de reyfende man tien treden wijd. De Ktac- eer hy met nieuwe macht verfterekt wierde: andere,mixtlïtans hadden defen muer doen maken, teghen het datmenfe alle ghelijck den Goden foude offeren:welck
loopen van de Tlafcalenfen, haer erfvyanden. De Tlaf- wierdt ghevolght. Cortez, van de vloote verwittight,calenfen,oock vervaert van Cortez aenkomfte,fijn hier om oproer in 't vafte landt voor te komen, liet Pedro
90000 fterek in de wapenen ghekomen , 0111 hem buy- Alvarado met twee-hondert foldaten te Themiftitan
ten te houden; maer de Spaenjaerden hebben een vlee- onder fauvagarde van Motezuma, trock felve Narvez
ke inghenomen, defe menichte wederftaen, veel dood- met groote haeft teghen, nam hem fijne fchepen engheflaghen ende ghevanghen, welcke Cortez los ghe- foldaten,en Narvez felve ghevangen.laten heeft,ende door Marina aen de Tlafcalenfen doen Ondertuffchen wierdt Alvarado van de Mexica-
feggen,dat fijn tocht niet tegen haer lieden, maer tegen nen beleghert, 'tbelegh door 't gherucht vanCor-Motezuma was.Hier door fijn de Tlafcalenfen gheftilt, tez viétorie en wedercomfte op-ghebroken, ennaetwantfe groote vyandë van de Mexicanen waren, en Xi- weynigh daghen hy felve van 100000 man beleyt in 'tcoteucalt, het opperhooft van defe natie, is by Cortez paleys van Motezuma, die met fchilden van twee folda-
gekomen, fich ontfchuldighen, ende vrede te maken, ten ghedeckt, ftaende op een galerye , om de Mexica-Van die tijdt kennen de Tlafcalenfen, die hem wel ont- nen te ftillen, van haer, als van 't rijck, om fijne kleyn-haelden, de Coninck van Spaenjen voor haren Heer, herticheydt vervallen fijnde, en aireede een anderenende gheven gheen tribuyt.De Mexicanen behaechden Coningh verkooren hebbende , met fteenen wierd
defe peys niet, daerom rade Motezuma door fijn Ghe- dood gheworpen,en de Spaenjaerden uyt Mexico ver-fanten, dat Cortez fijn leven den Tlafcalenfen niet be- dreven.
trouwen foude, maer in de byligghende ftadt Ciollola Met Motezuma heeft het gheflacht der Coninghen
gaen, die volck-rijck, ende van alle nootdruft verfien van Mexico een eynde ghehadt. In de ftadt Mexico
was , op datfe te beter met malkanderen mochten han- hebben neghen Coninghen 13 o jaren gheregeert, naerdelen; ditheeft Cortez ghedaen, ende éooo Tlafcalen- dat Mexico 619 jaren van de Chichimeciens inghe-fen medegenomen. Motezuma vele fwaricheden voor- nomen was. De bont-ghenooten van Tlafcala hebben
wendende,ende wederom de reyfe van Cortez nae Me- Cortez, als hy Mexico moeft verlaten, vriendelij ck
xico af-radende, prefenteerde onder andere vafïael van ontfanghen: die van daer haeft wederkeerde, de ftadt
de Keyfer te wefen , ende jaer lij cx tribuyt te betalen; fterek beleghert, ende naer drie maenden, en tfèftich
maer te vergheefs arbeydende, befloot hy met de Ma- harde fchermutfelen inghenomen, den nieuwen Co-
giftraet van Ciollola de Spaenjaerden daer te over-val- ninck Quahumetoc ghevangen, den derden Auguftilen;maer de verraderye ontdeckt fijnde, is Cortez met i?2i , en de Mexicanen van haer rebellie gheftraft
de Tlafcalenfen ende Zempoalenfen op deborghers heeft. Hier op heeft Cazon Köninck van Mechuacan,
ghevallen, ende heeft in twintigh uren ontrent 6000 door fijne gefanten,fich felven, en alle fijne landen denCiollolefen doodt-gheflaghen, en de ftadt berooft,den Keyfer onderworpenen beleden dat hy vaflael van hem
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was. Nae Cazon fijn andere volckeren gevolgt. Daerna
heeft Cortez de ftadt Mexico, die door den ooriogh
bedorven was, gherepareert, ende ghebracht tot de
groote ende heerlijckheydt, diefe noch ter tijdt heeft.
Voorts als hy verftaen hadde, dat de landen van Mexi¬
co volgout, peerlen, ende koftelijcke ghefteenten wa¬
ren, en de zee niet verre van daer, is hy derwaerts ghe-
reyft langhs de kullen van nieu Spaenjen,en in deZuyd-
zee naer Culiacan ende California gevaren, ende heeft
die zee ontdeckt, die andere de zee van Cortez noe¬
men; foo dat met recht de meefte eer van 't ontdecken
der nieuwe werelt naer Columbus,Cortez toe-gefchre-
ven wort.

Eerße Ontrent het jaer 152 y, lijn de rijcke landen van Peru
reyfe van ontdeckt,en de machtighe Coninck Atabaliba ghevan-

me ghen, en omghebracht, door 't beleyt van Francifco Pi-
zarro;weIck op defe maniere ghefchiet is. Francifco Pi-
zarro een out foldaet van Hojeda, Diego Almagro, en-
de Fefdinando Lucio woonende te Panama , en haer
mede-ghefellen in rijckdomover-treffende , hebben
haer middelen by een ghebracht, om eenighe nieuwe
landen te ontdecken, en hare namen by de nacomelin-
ghen mede groot ende onfterftelijck maken. Hierom
hebbenfe belloten de kullen op de Zuyd-zee, ontrent
de linie ofte daer onder te befeyien, ghemerckt dat
Vafquez , Valboaende Cortez de Noord-kuften ghe¬
vonden hadden.Pizarro dan,die,volghens haer verbont,
defe reyfe molle doen, kreeg confent van Pedro Ariaz,
ende is met een fchip en 124 foldaten, naer een langhe

Tevergeefs. reyfe in Peru ghekomen,welck doen onbekent was; van
hier feylde hy nae de natie die men Ambullen noemt :
maer wierdt ghedwonghen te keeren , in een haven
naerder aen den Ilthmus, alshy fommighe foldaten ver¬
loren hadde, ende in lijn been ghequetll was. Onder-
tufTchen, op eenighe goede gheruchten van Pizarro , is

Tocht van Almagro hem ghevolcht tot aen de Ambullen, maer
Almagro. niet beter onthaelt als den anderen,want hy veel volcx,

ende fyn een oogh verloor, ende metweynigh foldaten
ter nauwer noot in de fchepen gheraeckte. Van hier va¬
rende heeft hy Pizarro ghevonden, en hebben t' famen
de felve reyfe hervat, ende naer vele perijckelen en ge-
breck van volck en vivres,ghenootfaecktgheweell,den
eenen te rugghe te trecken, om 't ghene hen ontbrack,
doch is Almagro van de voorfz Gouverneur op-ghe-
houden , en Pizarro door 't verloop van lijn overigh
krijghs-volck ghedwonghen naer Panama te keeren.
Pizarro,merckende dat lijn voor-nemen door den Gou¬
verneur belet Wierde, is naer Spaenjen ghetrocken, en,
van Keyfer Karei commiffie van Peru te ontdecken
verworven hebbende, met vier broeders te dien eynde

Tweede te Panama ghekomen,en aen Almagró een deel van lijn
veyfè van gouvernement belooft hebbende in zee gheloopen,
Tiwrrojn beeft het eylandt Puna verovert, ende door die vidfo-
Feruver- f-e Coninghen ende inwoonderen van Tangarana

hem doen ghehoorfamen,de ftadt S.Michiel met volck
verlien,en de haven Payva ghellerckt. Hier heeft Gua-
fcar Inga fijne ghefanten aen Pizarro ghelonden, hulp
verfoeckende teghen fijnen broeder Atabalipa. Defe
was de jonckfte fone van Gynacava Coninck van Cu-
fco, van wien hy oock boven alle fijne broeders bemint
wiert, ende erfghenaem gemaeckt van 't Koninckryck
Quito. Als Gynacava ghellorven was , had Atabaliba
ghefanten aen fijn broeder Guafcar ghefonden, om de
doot van fijn vader te beklaghen, hem gheluck te wen-
fchen,en te bidden dat hy met fijn confent mochte be¬
houden hetKoninckrijck Quito, dat lijn vaderghe-
wonnen, ende hemby tellament ghemaeckt hadde, te
meer om dat het verre boyten de palen van 't Koninc-
ryck Cufco gheleghen was 3 hier in wilde Guafcar niet
bewülighen, maer prefènteerde aen Atabaliba andere

plaetfen ende Konincklijcke (chatten> dat hy hem ftil
foude houden 3 foo niet, dreyghde hy met de wapenen
fijn goet recht voor te ftaen, ende hem te vervolghen.
Atabaliba, begheerende fijn broeder te voor-komen,
heeft alle het land dat van Quito nae 't zuyden ftreckt,
metter haeft inghenomen, ende was nu tot byTume-
bamba ghekomen: alwaer Guafcar hem met een groot
legher bejeghende, ende naer datfe drie daghen kloec-
kelijck ghevochten hadden, de vidtorie kreegh, ende
fijnen broeder levendigh ghevanghen. Maer als de
foldaten inde nacht met finghen endrincken befich
waren, is Atabaliba door den muer ghebroken, ende te
Quito ghekomen, daer hy uytgaf, dat hy van fijn va¬
der in een ferpent verandert, door een kleyne fpleet
uytghekroopen was, die hem oock de viótorie belooft
hadde,lbo verre hy wederom de wapenen teghen fijnen
broeder aentrock. Met dele leughenen Helde hy het
volck te vreden, begaffich te velt, ende won veele 11a-
ghen: daernaer trock hy nae Cufco, overviel de Cana-
res,bedorfhaer landt, en fmeet over de 60000 doodt.
Vanhier ishy te Tombez ghekomen , heeft de lladt
verdeftrueert, en den heelen llreeck van Peru, begin¬
nende van de Quitofche palen tot Caxamalca toe, be-
machtight 3 en felfoock die lladt inghenomen , nae dat
Guafcar, ter jacht rijdende, in handen van fijn volck
ghevallen ende ghevangen was. Pizarro, het ongheluck
van Guafcar verllaende, is inder haell op Caxamalca
ghereyll,en Atabaliba hem teghen, fendende aen Pizar¬
ro vergulde fchoenen engoudebrafeletten (omhem
te können kennen,) met verbodt van niet voorder in te
trecken. Kort daer op heeft hem Pizarro llagh ghele- Atabaliba
vert ende ghevangem men feyt datter noyt in eenighen ghevanghen
llagh meer buyt ghevonden is. De bagagie van Atabali¬
ba alleen beliep over de 600000 ducaten. Atabaliba
ghevanghen, badt, dat men hem nae fijnen ftaet foude
tradieren,beloovende, foo verre Pizarro hem in fijn vo-
righe vryheyt Helde, voor fijn rantfoen foo veel gout en
filver te betalen, als de vierkante plaetfe van 't Caxa-
malcaenfche hof konde begrijpen, lbo hooch op een
ghellapelt, als Pizarro met fijne armen foude bereyc-
ken. En Guafcar verfocht, dat hy 't ghefchil tuflchen
hem ende fijn broeder wilde met recht en billicheyt te
neder legghen, en, lbo verre Pizarro dit dede, beloofde
hy de beloften van Atabaliba te voldoen, ende daeren-
boven het Konincklijcke paleys van Caxamalca tot
aen het hoochlte dack te bedecken met malïlf goudt:
doch is Guafcar noch door lille van Atabaliba omghe-
komen, ende hy felve, om dat 't rantfoen te langh ver¬
toefde , omghebrocht. 't Gout aireede Voor het rant- En omghe-
foen van de ghevange Köninck bekomen wierd ghe- bracht.
deelt 3 waer van het vyfde deel voor de Koningh van
Spaengien beliep 400000 Caftellanen : elcke ruyter Groote
had voor fijn deel Booo ducaten,ende 670 ponden lil- Platten in
vers3 elcke voetknecht 4000 ducaten, ende 280 pon-ff^
den lilvers 3 de capiteynen elck voor haer recht eksmen'
40000 ducaten, ende dertich ponden filvers. Maer Pi¬
zarro , als Adelantado ende capiteyn generael van de
Peruaenfche tocht, veel meer 3 onder andere een tafel
van maffifgout, die in de letier van Atabaliba ghevon¬
den was, ghefchat op 25-000 caftellanen. Almagro is Twee--
op defe gheruchten Pizarro gevolght,met hem op nieu fait der
gheaccordeert,doch heeft naederhant Cufco ingheno- Spaenjaer-
men, ende Ferdinando met Confalvo Pizarro ghevan-
ghen3 en is Francifco Pizarro omghebracht, door 't be- m'
droch van Diego Almagro de jonghe, ende Iuan Erra-
da, doch Almagro oock niet ongheftraft ghebleven.
Daer nae nam Gonfalo Pizarro het gouvernement met
ghewelt, ende heeft het Koninckryck Peru met fchat-
ten, branden, en moorden heel bedorven ten laetften
is hy ghevanghen,ende van fijn rebellie gheftraft.

WESTINDISE EYLANDEN
Voor de Golfe van Mexicoj ende eenighe

landen aen 't valle landt.

Echt voor de Golfo van Mexico,
ende daer hetZuyder en Noor-
der-deel van America, met een

langhe fmalle llreeck, aen mal¬
kanderen vall zyn, legghen veele
eylanden, foo groote als kleyne.
Onder defe fijn de voornaemfte
Cuba, Spaniola, lamaico en Por¬
to Rico.

s. i v A N X' eylandt S. Iuan de Puerto Rico wiert eertijdts, by
D E de inwöcndërën eode~gÏÏebaëfèn7m hare"taIë~genoemt

,Vƒ /1 CVVEK' Borriquen;den AmmirandColumbus,'tfelveontdec-
* * / (TO RI" kende in den jare 1493, noemde het S. Iuan Baptifta: Is
•ff , ;offtroi\ gheleghen twaelf ofte vijfthien leguen van't Eylandt/ Ti j u jxifpaniola naer het ooften t lanckooft ende well veer-* ' / Jf tigh ofte vijf-en-veertighieguen:breet zuydênënüöor-

jea twintichdeguen. Het is feer vruchtbaer van alle 't
^ghene in Hifpaniola groeyt, als mede van Maiz ende
* «.L*IPAI' hpnrnopm pnHp fTnp_

jtr> * September pleghender ftormen te vallen diefe noemen
uHuracanes. Deweyden worden daer feer verdorven

'L' ( t 1 ,V 1 A-f/»L-rvf rrf>Kr\r>mi-p KT-flrlr nipn nopmt"
at ^

iicjtiti /"" ?|l|a'' neemt. Thien legi |P
.ftounnj ooll-zuyd-ooften,leyt een hoogh gheberghte, welck fy

• A ^ oJ> WhJ noemen la Siërra del Loquillo, van welck een vervolgh
1

, / , t ' van berghen loopt door het midden van 't gantfche

- luiQumw, ^ ey!andt in zee looPfn, fijnder fe,!cn , ,u7 j tenBayamon, in de baye van Puerto Rico, een halve
ßnM lT myle van de ftadt: Toa, Guayane, Arezibo, Guabiabo,

1 1 ål. 93 ihßiucuyj grande,en Luifa d'agua, een bequame haven. Bin-
-oujA« t,s d'nen s'lands fijn vele beken,in welcke eertijts goutwIerF

^ ^ Juni*- 0 ghevönderndaer fijn diverfche mijnen van gout (doch
- v uL . Jn ly^anjbo fijn niet als dat van Hifpaniola,)meeft aen de noord-

'
. / '' /, zyde van't Eylandt, als Oviedoghetuyght: oock fil-

... a-C »7« ver, tin, loot, quickfilver, ende Azul, daer de fchilders
"* . opdien van dienen,en thien Ingenios ofte luycker-molens,

ßUynbntr XïJl welcke jaerlijcx uyt-brenghen vijfthien duyfent Arro-
k i - ; V ére r b ben. De meeftejjjHsdomxaiFt Eyland beftaet in fuye-

• • 1 O ^' /0/'! F* f'A^kerJiuyden, gember, die feer fchoon valt. 't Aertrijck
*ÉöhSd> wonder vruchtbaer, foo datter Cannafiftola waft in

d dij , / f,., v overvloet,ende alle vruchten en kruyden van Caftilien,
uyt.ghefondertolyvcn.

-""'2) ^0 a^De ßadt j)e ftadt S. Iuan de Porto Rico is gheleghen aen't
: --dlS-laan de begin vande noort-kufte van dit Eylandt naer het 00-

1A ö Aß v.1 ^ono ^)p°' ftei1 toe, wordt ioo ghenoemt om de uyt-nementheydt0 MAmp a <xMr&irt- van de haven , wefende befloten ende verfeeckert voor

van Cumberïand, naer dat hy op de rivier van Lifbona
de Caraken hadde inghehouden , in 't jaer 1597 , voer
naer defe plaets,ende veroverde de felve met diverfche
fortreflen, brocht van daer wel tachtich ftucken ghe-
fchuts, ende eenen rijeken buyt. Hy meende 't kafteel
ende de ftadt te befetten3 dan daer quam fulcken fieck-
te onder fijn volck, datter wel vier duyfent ftorven, foo
dat hy weder-keerde naer Enghelandt. In denjare z 62 5-
is de ftadt inghenomen van de Hollanders, by den
Generael van de Weft-Indifche Compagnies vloten
Boudewyn Hendrickfz van Edam, die in fpyt van 't ka¬
fteel door de enghte van't gat in-liep, ende de ftadt
veroverde, ende eenighen tyt in-hielt.

De ftadt S. German, welck eertydts wiert ghenoemt S.German.
nieuw Salamanca, was ghebouwt van de overblyffelen
van Guadianiila, is dertighof drie-en-dertighleguen
van Porto Rico, de Francoyfen hebben diverfche rey-
fende plaetfe gheplondert.

Arrecibo is de derde woon-plaetfe van dit eylandt, Amcïbo.
dertigh leguen van Porto Rico.

In dit eylandt van S. Iuan de Puerto Rico fyn wey- Havenen.
nigh havenen, door dien de gantfche kuft vuyl is , met
ondiepten ende bancken 3 de havenen van Porto Rico
fyn, aen de ooft-fyde de eylandekens las virgines , waer
van 't eene wordt ghenoemt Bianca, daer hen menichte
van ghevoghelte op hout: tuflehen defe eylandekens
ende 'tooft-eynde van't eylandt S. Iuan leydt een ca-
nael, el paffajo 3 voorts Luifa , en diefe Canoba ende la
Cabe§a noemen 3 de ooftelycfte punt van 't eyland by 't
geberghte del Loquillo, en daer by een haven,welcken
fy noemen S. Iago, daerna Yabucoa. Aen de zuyd-zy-
de leyt een eylandeken Boyqui,ende Santana,de haven
Guayama,de rivieren Neabon ende Xavia,Guadianilla,
Rio de Mofquitos, Guanica, Caboroxo de weftelyck-
fle punt van de zuydt-kufte: by defe Cabo foude een
baye fyn daer fout te bekomen is , naer 't fegghen van
de Enghelfche. Aen't weft-eynde leyt Mona een kleyn
eylandeken, ter halver zee tufïchenS. Iuan ende Hi¬
fpaniola.

n clS, llUL/i

llfvci

Het eylandt 't welck de Spaengiaerden de naem van HI g.FA- A, . Jfd
Hifpaniola hebben ghegheven,wiert eertydts by de In- ^l1 ° L A c '
dianen ghenoemt Aytiende Quifqueja, is lanck ooft ïaAj 1 ^
ende weft hondert ende vijftigh leguen , breet van der- fpvn «v G\jEx>a1JL , puilen
tigh tot feftich leguen op fijn bree'tfte.De gheftalte vanJórï.n^
rif Inrht- tc u/orm T-Tff k ieex vrnrhtbaer. heeft fchoonè -AA l typ oj-

ajdttajbajyf p)j

3o -Mk

cl -fJvé-Lcc
^ —O"~~ JT J o ^ .».Mi - vrvi *-/ ~ 7 () p ƒ '

de luchtiiffiaan. Het is feer vruchtbaer,heeft fchoonJ7i II J*> jZ» _

weyden voor vee, foo datter lijn ontallijcke troepen
van peerden,ftieren,koeyen,verekens,ende honden,jae « Ütn
in fulcke menichte dat het vee van ftieren, ouen, ende . I ^ //V^*' ^

tempeeften: de ftadt leydt op een kleyn eylandeken, fyn, datfe door 't landt loopen als wolven, ende doeÄ^i ^
-- " - r- t , groote fchade onder 't vee. Delen handel van huydenAo Idtd

is een van de befte van dit quartier.In dit eylandt waren
ar *Vlulon.im.

Bu verlcheyden van't groot, en daerom heeft het gheenvla,. verfch water dan in cifternen,ende eene fonteyne vloe-
Jk -- jende uytde zandt-berghen outrent de zee, een halve

'Mu, legue van de ftadtjmen komt van de ftadt op 't eylandt
. i /. . T M J 0 ~ over een kalfye , welck ghenoemt wert el puente de A-

'ifaï J*"* glfilar-De fortrefïe leyt op een hooghte,el morro empi-
/ ^ nado, aen 't inkomen van de haven, als een enghte, foo
O dat het van de zee is omcinghelt, en op nieuws ghefor-

tifieeert. Sir Francis Draeck meende defe plaetfe te
veroveren op fijn laetfte tocht, dan mifte. De Grave

Weß-Indien.

ff .
C^L i Ca fa. II ?C,_,

i\ ƒ Vt+vi iXJYvl

XLI^U UUJIU1L i VZ.UJ. jtixo * ) « r aen _
een goede mijne van filver ,ende verfcheyde mijnen Jf-a. fCtw.« cß/t . \rx> 1-ayf>Y%Ci tij

-1F 1^ ...» ■R'-ifroii « 't icr>r\rlc riirtr dak ///. . GuhL nvtnoV. fa. asf
ye %o }

AyL5AO

van yfer, alloo goet als dat van Bafcaja : t is oock rijckya,t/£<_ n/d^ GuM. wo
van coper-mijnen: doch worden van over langh nietrnyictc.3cj dldA-QO ooo
meer ghebeneficieert. Dit eylandt is van foo goeden CttX&rcti ,&-y 15
temperature 3 ende het aerdtrijck gheeft foo wel aldet- iTr

- rhande^ "... Tu 'Ct (f/imi

iSl htf i I yjs-a. tvt
. rM - 'ï-,impfte-* fo-k—
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WEST - IN BISE EYLANDEN.
bände nootdruft, dat het mach vergeleken worden met niola is eenen leeghen hoeck,met een groote inham,en,
de vruchtbaerfte landen van de werelt. Waerom de goedt leggen voor fchepen , hoe-wei viiyle gront, want
Spaenjaerden eertijdts wel hebben gheoordelt, ende het iiier llecht water, en daer kan gheen zee gaen : het
den Köninck oock anghedient, dat dit Eyland het al- landt is binnen hoogh,ende met boomen befet,daer fijn
der-ghelegenfte was om alle de andere landen van In- vele beeften en goet water. Voorts Puerto deMofqui-
dien te mainteneeren,tegen invallen van andere natiën, tos,de haven vanValparayfo ofte de la Conception,Rio
indien de Köninck dit eylandt maer wel met volck be- Caimanes, Porto de Palma, Puerto Santa Cruz, Ancon

S.De-

tvinga.

fette, ende alle de vloten belafte in 't gaen ende keeren
daer aen te loopemdoch en is niet ghevolght.

De principaelfte ftadt niet alleen van diteylandt,

de Luis,alwaer een rivierken is om water te halen, ende
een koperbergh.Port Francois is een goede reede voor
fchepen ende gheleghentheydt om water te halen;port

maer van alle daer ontrent, is S. Domingo, welchen de Real, porte Bonne ende Manfenille, la Yfabela, Puerto
eerften Ammirand Columbus noemde Nieuw Habel- dePlata,Cabo del Cabron, Golfo de Samana, eertijdts
la. Defe ftadt wiert ghebouwt by den Adelantado Bar- Golfo de lasFlechas. Daer aen volght Cabo del En-
tholomeus Columbus, door laft van fyn broeder den ganno, het ooftelijckfte van dit eylandt, welck Colum-
Åmmirand, ende de inwoonderen fyn derwaerts ghe- bus eerft noemde S. Raphael, (ghelijck CaboTiburon
bracht in den jaere 1494; Sy wierdt doen gheleyt S. Miguel:) op t begin van dezuydt-kufte leyt Saona,
aen de ooft-fyde van de fchoone ende diepe rivier© een eylandt welch de vloten komen erkennen, als fy
Ozama , daer een feer goede haven is. Maer in den naer de Indien varen; wat voorder is de punt Andrefa;
jare 1502, de ftadt door onweder gantfch ter neder ge- ende Caufèdo.
worpen fijnde, heeft den Gouverneur Nicolas de O- Langhs de kufte van Hifpaniola ligghen diverfche
bando,de ftad aen de weft-fijde vande riviere geleyt.De eylandekens, onder defe is het eerfte ghenaemt Saona,
Konincklijcke Audienciers ende andere Officiers van aen de ooftelijckfte hoeck, dertich leguen van de ftadt
des Konincx in-komften houden daer hare refidentie: S. Domingo , w elcke eertijdts van dit eylanaeken haer
daer is oock den munte; ende een Kathedrale kercke, Cazabi kreghen, foo dat het ghelijck haer kooren-
wefende een Aerts-bifdom, hebbende onder fich de fchuere was. Dan in 't jaer 1502 floeghen de Spaenjaer-
Bifdommen van Conception ende la Vega; vanS. Iuan den meeft al't volck doot, lbo dat het voorts onbe-
de Puerto Rico, Cuba, Venezuela , ende tie Abdye van woont bleef. Voorts legghen daer Santa Katalina, Bea-
Iamaica:daer fijn diverfche kloofters: een Coilegie: een ta, Altovelo, lila Baque ofte Abaque, ofte oock lila de
Hofpitael, ende een kafteel. Defe ftadt floreerde eer- Vacca,Navaza,Guanabo,Tortuga, ende andere te lang
tijdts feer door de veelheydt van fchepen die daer qua- om alle hier te befchrijven.
men laden,huyden,cannafiftola,fuycker,talck,ende an- Het eyland welck de Spanjaerden eerft Iuana,daerna CVB_A^
dere koopmanfchappen, alderhande vidtualie,peerden, Fernandina hebben genoemt, is by de naem Cuba beft
verekens, tot behoefvan andere landen die daghelijcx bekent. Naer 't noorden heeft het 't vafte land van Flo-
ontdeckt wierden, oock fcmmigh filver en gout, welck rida, na 't weiten Nova Hifpania, na 't zuyden Yucatan
men plagh uyt de hooghe berghen, las minas vejas, in en 't eylandt Iamaica. Cuba is leer berghachtigh, vol
groote menighte te trecken. Defe ftadt wiert by de En- bolfchagien,en vele Ceder-l^qinen dick vanftammen, <
ghelfche inghenomen onder't beleydt van Sir Francis foo datmenjdaer feer groote Canoen uyt kan maken, p ***
Draeck,in 'tjaer 1 ƒ 8 6.

.Andere
r

daer wel vijftich tot feffiich menfehen in mogen,voorts -^pV') • "*y-
»&c. , AAij

. c'Aen,

ïjvierm»

Have-

De andere fteden van dit eyland fijn Salvaleon, Zey- verfcheyde andere boomen van Storax, Xaguas, &c. ^ n
bo, Cotuy, Azua, Yaguana, Conception de la vega, S. oock vele wilde wijn-gaerden met druyven, daermen
ïago de los Cavaleros, Puerto de Plata, en Monte Chri- wijn uyt gheperft heeft, hoe wel wat amper; ende door
fto,die noch bewoont fijn by de Spaengiaerden. dienfe ontallijck fijn door het gantfche eylandt, plach- J

In 't eylandt Hifpaniola fijn veel fchoone rivieren, als ten de Spaengiaerden van daer komende te vertellen,
Ozama,Hayna,Nizao,Neyba,Yaquimo, Yaqui by Co- datfe een wijngaert hadden ghefien die hem twee hon-
lumbus in de eerfte ontdeckinghe ghenoemt Rio de dert en dertich mylen in de lenghte uyt-ftreckte; de
Oro , Nicayagua , Buenicum , Coatenicu, Cibu , ende Hammen fijn Van fommighe foo dick als een man in fijn
andere. Die een volkomen befchryvinghe van de rivie- middel. Daer is een groote menichte van voghelen, als ^3
ren van dit eylandt begheert, falfe vinden in de boec- ringh-duyven,tortelduiven,perdrijfen,welcke in geen
ken van Oviedo. van de andere eyïandën en worden ghevonden: oock H«.* aj^ ^

De voornaemfte havenen, reeden, ende kapenvan andere voghels, als kranen, die jonck heel wit fijn van
SI

nenpceden. Hifpaniola fijn,op de zuyd-fijde,de Cabo Nizab,de ha- vederen , ende worden allencxkens van alderhande/
een coleiiren;de Spaengiaerden noemen die nu Flamencos-^!

baye daer de vloten willende naer Nova Hifpania haer men heefter oock ontalli j ckepapegaeyen,feer goetom«^
ververfchen, wanneer fy niet en anckeren in den inham te eten als fy jonck fijn; Bambiayas gheloden gheveffi^^S^Iij^'
van Zezepin, welcke daer by leyt, ofte in een andere, een fop van haer oft gefaffraent ware, en worden in fte^
welck fy noemen Puerto Hermofo, 2 leguen van daer, de van fayfantenghehouden ; de Yguanas fijn rechte ^
en oock Puerto Efcondido. Voorts Azua,een haven en ferpenten,van fatfcen als haghediflen^metvier voeten,
wroon-plaets, la Calongia een langhe punt teghen over van diverfche groote;de Spaengiaerden eten die mede.J^
de eylanden Beata ende Altovelo , de reede van Con- Veel vifch vaker op beyde de kuften; te weten geepen
gon, de Savana. Rio grande heeft feer goet verfch wa- ofte Aguinas , Moxavras, ende andere bekende ende
ter, ende komt van 't gheberghte wel veerthien mylen onbekende. Men vint daer ontelbare fchil t-padden,van
in't landt. De CaboTiburon,het weft-eynde van't ey- fulcken groote, datter ghevonden fijn wiens vet ende
landt,is ver afvlack,cn wel een halfmyl van de wal niet vleefch hondert ponden woegh, fijn goet ende ghefont '*
boven vyfthien ofte fefthien vadem diep, ende fchijnt ghegheten, haer vet is als hoender fineer, foo gheel als

• ~ ' • 1 r 1 • 1 * ■ 1 r 1- ^ J 1 ■

plachten'te ligghen op de vloote vanS. Domingo te Het Cazabi is het broot van defe eylanden, valt hier
paffen, daer is goede ancker gront, ende aen landt goe- feéra5ïïn3ant,en fulcke menighte vee vanftieren, koe- aAC
de ververfinghe ende verfch water te halen.In de bocht yen, en verekens, dat het de principaelfte traffijeke is,
Gojave is een bequame haven voor groote fchepen, "om de huydënT"De verekens meftenfe, doodenfe,endejpJutt/
daer water en ververfingh is, ende plachten oock huy- fnijdenfe in riemen , welcke fy by de fonne drooghen, £ v,
den te vallen. Voorder,Guaniaves,welck een goede ha- tot provifie voor de fchepen die naer Spaengien kee-
ven is. De Cabo S. Nicolas de weftelijckfte van Hifpa- ren. Gheen van de andere eylanden is foo overvloedigh

van
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ran vidtualie. Daer waft oock veel cottoen in 't wilde,
welcke de Indianen pleghen te bereyden ende te Ipin-

^ nen.Daer fijn oock diverfche koper-mijnen; oock gout
,, j, in vele rivieren ende beken, ende tlijnfte in die rivieren

jwelckë komen in de haven van Xagua. In fomma, het
/ijvlandt is vochtigh ende vruchtbaer; ende beter ghetem-

Pert a^s Hifpaniola. De Naturelen fijn voor vele jaren
door de Spaengiaerden omghebracht, foo datter wey-

vo^cx is dit groote eyland.
1

Steden. *n Cuba fijn weynighe fteden; de eerfte is S.Iago,nef-
/ * ^*ens een ^aven een van befte ende grootiïëlYvan/ t /* - wercXt,ende daer de fchepen können ligghen fonder

/ ancker oft touw. Drie leguen van de ftad,aen een bergh,
is een mijne, die feer goet koper in groote abundantie

A < uyt-gheeft. Dit ftedeken is in 'tjaer 1601 by Capiteyn
Clift met hondert en tfeftich man afgheloopen, ende
ghebrantfehat voor hondert duyfent ftucken van ach-

,, ten , ende hadder fijn fchips-ladinghe van huyden ende
l fMecoa- - fuyeker. ^aracoa is oock in 't eerfte ghebout by Die-

go Velafques; ontrent die ftadt loopt de riviere Mares,
t is in 't in-komen fes ofte acht vadem diep, ende binnen

vyfihier ontrent valt veel ende feer fchoon ebben lionr.
11 rt' 1 1 *
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en oock brafilie-hout, het is een goede haven voor ta-
melijcke fchepen, doch niet befchut voor noorde ende
noordwefte winden. Bayamo ofte S. Salvador,mede ge-
bout by Diego Velalqües,isffeghefbntfte woonplaetfe
van 't gantfche eylandt. Puerto del Principe op de
noort-kufte heeft een feer goede haven. Daer ontrent

een fonteyne daer fomtijdts peck uytyjoeyt, doch^ meeften tijdt wort het daer met ffucken uyt-ghehaelt,
* foo bequaem om fchepen mede tepecken, als ander

i / Pccb ofte arpuys. De ftadt Santifpiritus leyt vijfofte fes
^ mijlen van de zee,op een rivierken Saaz,welck men met

floepen magh op varen, daer vallenved huyden. In dit
eylandt was oock eertijts de ftadt Trinidad.En in voor¬
tijden lagh mede op de zuyd-zijde de ftadt S. Chrifto-

Havana, val de Habana,welcke daernae is verleyt aen de noord¬
zijde by Puerto de Carenas, alwaer fy noch is. Dele is
niet alleen de principaelfte plaetfe die de Köninck van
Spaengien heeft in dit eylandt Cuba, maer oock de
voornaemfte haven ende vaftigheydt in gantlch Weft-
Indien,gheleghen op de noord-kufte van Cuba, teghen
over Florida, alwaer de gouverneur ende andere Ko¬
nincx officieren haer ordinarie refidentie houden. De
haven is uytnemende groot ende feker, infonderheydt
naer dat Köninck Philips de 11 daer ghefonden heeft
den velt-overften Iuan de Texeda ende den Ingenieur
Baptifta Antonelli, om de felve op nieuws te fortificee-
ren. Alle de vloten van Indien komen hier te famen,om
in een Admiraelfchap naer Spaengien te keeren : wiert
eerft ghenoemt Puerto de Carenas, om de goede ghe¬
leghentheydt die de felve heeft om fchepen over te ha¬
len. 't In-komen van de haven is leer engh, lbo datter
qualijck twee fchepen teffens können invaren, hoewel
het daer fes vadem diep is op 't nauwfte; defe enghte
duert de lenghte van een geutelingh-fcheat, ende van
daer opent Ty haer breeder ende breeder * aen 't in¬
komen fijn twee uyt-ftekende punten met twee ftereke
fortreflen, daer vele ghefchuts op is, beneffens een
fterek onwinbaer kafteel aen de ftadt. Het kafteel op
den oofthoeck aen dewater-zyde heeft acht punten,
vier toorens, boven heel wit van kalck, datmenfe verre
in zee liet , beneden den fteylen oever van 't felve ka¬
fteel aen 't inkomen van de haven fijn twee platte for-

Put ür nien vol ghefchuts. In May komen hier veel bereken*,u' ^van verfcheydeplaetfen,met huyden:InIunio bereken
' van kufte van Iucatan met campeche-hout, couche-

1ende cottoene kleedkens: In Iulio de fchepen van
Honduras, als med^in 't lefte van de maent de vloote
van Nova Hifpania, ende in 't begin van Augufti de
vloote van Terra Firma: dan door verfcheyde occafien
veranderen fy wel haer tijden, doch foo,datle niet licht
hier komen naer 't begin van September. De andere

Weß-Indien,

havenen en kapen van Cuba fijn de naer-volghende:
op de zuyd-fijde de haven van de ftadt S. Iago, een nau
gat in 't in-komen , ende heeft aen de ooft-fijde een
kleyn rif in zee ftreckende , ende op 't landt een vier-
tooren; ontrent een myle daer beooften legghen drie
platte berghen dicht by den oever, die by de Spaen¬
jaerden worden ghenaemt Los tres Altares; hier on¬
trent is wel 't hooghfte landt van 't gantfche eylandt.
Voorts de havenen Santifpiritus, Guama, Sevillie, ende
Porto Portillie: welc eê feer bequame plaetfe foude fijn
om fchepen te bergen voor alle winden , hebbendein 't
in-komen drie vadé waters, daer is goede lijf-tocht van
beeften,vifch,fchilt-padden,die de viffchers van S. Iago
daer drooghen, foo datmen van haer kan vernemen
watter omgaet; voorts noch, Rio de Limones, Rio de
Maquaque, de reede van Cales ofte Calefito, de reede
van Manfenille,Rio Tanne,Rio Sivillie,Rio Hernando,
Rio Guana , Sarfaguata , Rio de San Pedro, al reeden
voor jachten. De andere kan de lefer lichtelijckinde
caerte fien , hier die te verhalen foude te langh vallen.

Doen de eerfte Ammirand Columbus het eylandt iamai^
Iamaica eerft ontdeckte,gafhy 't felvige den naem van CA-
S.Iagoffietis fchoon en vruchtbaer,meeft effen velden,
abondant van vivres, men heefter menichte^paerden,
frieren,koeyen ende verekens, het broot is van Caflavi,
foo dat veele plaetfen van 't vafte landt van hier wor¬
den ghefpijft. Daer valt 't befte qottoen_van alle die
quartieren,ende feer veel,foo datter vele cottoene lijn-
waten werden ghemaeckt,veel Hamacas, welck fijn de
hanghende bedden,diefe in Indien ghebruyeken. Daer
waffen feer fraeye fruyten. Die daer gheweeft hebben
gheven ghetuyghenis, dat het de playlantfte ende ghe-
fontfte landouwe is van gantfch Indien. De Spaenjaer¬
den hebben daer teghenwoordigh drie fteden , als Se¬
villa de hooft-ftadt, Melilla , en Oriftan. Door al de
drooghten om dit eylandt, moet men wel om fien als
men derwaert wil.

Het ghetal van de kleyne eylanden, ontrent defe Kley«
groote gheleghen, is feer groot endeonfeker: fy wor- NEEY-
den ghemeenelijck verdeelt in twee deelen, te weten, L A N"
los Lucayos, ende los Canibales. den.

Los Lucayos benoorden Hifpaniola en Cuba,fijn ge- lvc a-
noemt na 't noordelijcfte van allen, en fijn drie foorten:Y 0 s.
de eerfte , die van Bahama ende andere naer 't ooften;
de tweede, de eylandekens los Organes, ende los mar-
tyres de Caios, welcke,om dat fy van fant fijn,van verre
niet ghefpeurt en werden, waer door veel fchepen daer
op veronghelucken; de derde foorte fijn de Tortugas.
Gheene van defe eylanden worden hedenfdaeghs be¬
woont,ende de in-gheboorne fijn by de Spaengiaerden
langh voor defen elders vervoert, ende tot niet ghe-
bracht. Van de Lucayos is Bahama wel het vermaerd-
fte, welck den naem ghegheven heeft aen de vermaer-
de ftrate van Bahama , ftreckende tuffchen 't vafte
landt van Florida ende de ondiepten, die fy noemen los
Mimbres, door welck foo ftercken current loopt naer
't noorden, dat hoewel de fchepen voor wint hebben, 'ê
felve zuyd-waert aen qualijck können op-zeylen, het
canael is fefthien mylen wy t, ende vyfof feffenveertich
mylen Iang.Guanahani is 't eerfte eylant welck den Am¬
mirand Columbus ontdeckte van alle de Weft-Indien,
ende noemde 't S. Salvador,is lanck,vol boomen, ende
heeft goet water in 't midden; Columbus vont daer
oock veel cottoen waffen. Lucayoneque ofte oock Yu-
cayoneque is 't uyterfte van defe eylanden, men hout
datfe alle van dit den naem van Lucayos hebben ver-
kreghen.De Martyres is een vervolgh van eylandekens
ende klippen , hebben haer naem om datfe van verrs
fchijnen menfehen die aen ftaken ftaen, want daer ver-
ongheluckt inenigh fchip; de vlooten van Havana naer
Spaengien keerende, moeten daer vlytich acht op ne¬
men. Alle de andere te verhalen foude hier veel te lang
vallen.

D De
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De kleyne eyïanden die van S. Iuan de Puerto Rico nighe daghen niet können fien. S. Vincente is feer

iegghen naer 't ooften ende zuyden tot aen 't valte lant vruchtbaer, heeft fchoone bayen, feer goede grondt,
van America,worden ghenoemtjCanibales, (0111 de me- weynigh ghedierte,veel hoenders,en lant-krabben.Las
richte van Caribey, die in defe eylanden werden ghe- Virgines is kael, fonder verfch water, maer daer is veel
vonden, die menfchen vleefch eten) defe fijn oock feer vifch en ghevoghelt te vanghen,&c.
vele in gheta!.Devoornaemfte, en die op haerfelven Het noordelijckfte deel aen het valte landt in defe
verre van 't valte landt Iegghen, fijn Anegada gantfch caerte is 't zuyder Virginia, door Sir Walter Ralegh in
met ondiepten omcinghelt. Anguilla is een langh ende 't jaer 1 ^84 aen-ghevanghen te ontdecken , welck van
dor eyland,fonder verfch water. Daer is goede ancker- gheftalte ende locht weynich differeert van 5t noorder,
grondt aen de noord-fijde, ende een fout panne , met dan is wat warmer. Wat de lijf-tocht aen-gaet daer is

Y V A N.

urxciuiepcu, ismucraingii cuuc vui vuwuuuunv. Owf/t^JCc^
bada is heel laegh ende dor. Op Barbados ofte Barbu- hundantie,Cafl^
dos hebben by de fes hondert Ênghelfchen haer neder heel foet, aert-befycn, moer-bejkcibbpomen, appel-
gheflaghen,een fortjen ghelëyt,toback ghefaeyt, oock boomen als hier te lande, eeckeïen, en verïcheyden an- få.
eenigheorangie ende limoen-boomen gheplant,neffens dere vruchten hier onbekent. Aengaende^de dieren, ^ fr» få,
andere vruchten. S. B.arthoBm'éisla^njvk groot, en beneffens haer wilt, ende conijnen, hebben fy daer twee uhYjfJfådéL
hoogh land. Op Bekip, ofte Beke is gheen volck,verfch foorten grooter als conijnen, goet om te eten, welc- få
water, oft eenighe fonderlinghe fruyten , maer op de ke fy noemen Saquenuckot ende Maquowoc 3 oock jUfå* >
noord-weft-fijde is een fout-pan. S. Chriftoval, oft S. fwarte beeren , en veel graeuwe ceck-hoorentjens. *
Cbriftoffel is hoogh, berghachtigh , daer hebben noch Van ghevoghelte hebbenfe calécoetfe hahenreirhenT- få
onlancx Wilden op gewoont, dan fijn van de Eranfche nenTffóck-duyven, patrijfen, cranen, abundantie van jjfå fånw, <J*
ende Enghelfche ten deele doot gheflaghen, ende ten fwanen ende ganfen in de winter,en ander ghevoghelte. fr jmJL . JjUL

. deele verdreven: op dit eylandt ispock-hont, en aen 't Van vis is daer abundantie,als van fteur, en haringh veel MyJfåf
zuyd-ooff-eynde eenighe feut-pannen , ende taback. grooter als onfe, voorts truyten, bruyn-viffen, rochen, irjJfå
Defleada wasjt eerfte eylandt, welck Columbus ont- meulenaers , pladijfen, en veel andere foorten van goe-^f 0 « ^frorWu
dêckteinlijirtweede voyagie naer Indien: naer dit ey- de vifch^ Zee-crabben, oefters, rondt ende langh-wer-^^—'
landt fetten de vlooten haer kotirs,naer datfe de eylan- pigh,moffelen,en kreeften: ende een fchelp-vifch diefe

t den van Canaria ghepaffeert fijn : daer is gheen ghe- noemen Seekanauck,een voet breet,met een fteert met
op,ende het doet hem op als een gaïleye, waer fchelpen befet,vele voeten als een krabbe, ende de 00-fåjyJ"" '

van het noord-ooft-eynde den fnuyt maeckt. Dominica, ghen op den rugghe^ oock fchilt-padden te lande tnydc-Hjtl

rruJ

F f U4/ ^ J ——-~~~j ■ o L 00 _ v r c- J
4/ , f Ts heuvelachtich met feer diepe valleyen,al ov^r-waflen ter zee, die goet fijn om eten 3 daer te lande wordt ghe-f\ >uj+rt* hout, daer fijn feer goede reeden, hoewel dange- vonden een foorte van gras, van welck de Enghelfche !L &~ ~ . r ~ -.fUxn*

reus van weghcn de Cariben, die noch op 't eylandt goet fijde grof-greyn hebben ghemaeckt, fraeyezijd- fyjfå

Cl ijr&fi Vo A C

weft-fijde heeft het een goede haven Aguada, daer terpentijn van te maecken. Sfffffiffäs teghen diverfche rutUi
verfch water in een rivierken is. S._Euftafio is kleyn, fieck^njnutteralspöck-hout.Guajacan. Cedar is daer jOi<
verthoont hem met een ronden bergh ghelijck een mede abundahf , en vän feer goede reuck 3 abundantie t»få Jfå
fuycker-broot. Granada is feer vruchtbaer van aller- van walnoten 3 en langhs de gantfche kufte fijn veel /V yvK

, hande früyten,inTonderheyt Caffavi,dan 't landt is over otters,marters,ende beveren,menichte van herten,&c. Jee jCna^^i ^
al feer overwaffen met boomen 3 't meefte ghedierte veelderhande verwen. 'T volck van de lande gaet ghe- JfåfieJ,
datter ghevonden wordt fijn Caflimanes, die de Spaen- kleet in loffe mantels van vellen van wild, ende voor- >
giaerden noemen Armadillos,menichte fchild-padden, fchooten van 't felfde om haer middel ghegort: haer nutty*, ^
ende zee-koeyen, foo dattet een van de befte eylanden wapenen fijn boghen ende pijlen van riet, met fchilden ***>
ïs 0111 te ververfchen 3 aen de weft-fijde is een fchoone van fchorfen van boomen. Haer dorpen fijn vanthien, • V
haven cm fchepen te verfien,de inwoonderen fijn Cari- twintich, ende de grootfte van dertich huyfen, omcin-
bes. Op Guadelupe fijn veel wilde verekens , en Bana- ghelt met een palifiade 3 haer huyfen van dunne ftaken,

'nas-boomen,daer woonen Wilden, de Spaenfche vloo- boven ront te famen ghebracht, ghedeckt met fchor-
ten komen hier fints eenighe jaren herwaerts verver- fen ofte met matten vanbiefen. 'T volck is tamelijck
fchen, halen hout ende water, ende verdeelen hier haer goet van verftant, hebben eenighe forme van religie,
courfèn,welck fy in voor-leden tijden plachten te doen en ghelooven de onfterflijckheyt der fielen,
in de haven van Ocoa,aen 't eylandt Hifpaniola. Ifta de De provincie ende 't gouvernement van la Florida,
A'ves is feer forghelijck, light by naer ghelij cx \ water, welck is een aenhanghfel van de Audientia van Hifpa- R1D A*
S. Luzia is onvruchtbaer, en derhalven onbewoont. niola , begrijpt infich alle't landt van Rio de las Pal-
Marigalante is f!echt,en vol gheboomte. Op S. Martin mas,tot aen de punt Baccaïaos3is vaft landt,vruchtbaer^^'1 ,
is gheen volck, gheen verfch water ofte fruy ten, daer is endeinveele deelen wel bewoont. Dit wierd' eer
een groote font-panne aen deeene fijde, ende twee ontdeckt by luan Ponee de Leon , in den jaere^'^ '^4^
kleyne aen de andere. Matinino is hoogh en vol ber- 1 j 12,welcke het den naem gafvan la Florida,door dien^f^.^ T^w
ghen , daer is verfch water ende licht te halen , in een het een luftigh aenfien hadde van fchoone boomen,en- 4 lm> l
bayediefcodiepingaetdatniengheenzeeenfiet,aen de vlack effen land was, als mede 0111 datfe het ontdeót ^ ^
de weft-fijde van 't Eyland. Op Monferrate waffen veel hadden op Pafcha Florida. Defe provincie is van tem- ^ .4' , '
goede boom-vruchten tot ververfinghe , oock pock- pre ghelijck Caftilienin Spaengien , ende men heeft
hout. Las Nieves, heeft goedt verfch water, en veel daer ghelijcke vruchten ghevonden, ende de gront be-

1 , fchilt-padden.Redonda is niet verre van las Nieves. Op quaem tot het voeden van vee, ende tarwe te faeyen : wj»*
fj'Lcna. JrttJ CtjjUrx f J** Santa Cruz waft een feker fruyt, als groene appelkens, daer valt gheen gout, en fchijnt oock niet dat de in- ^l,«,, «&. ICa n dieäer van eet/welt de mont datfe nietEdnnêlprëkén, gheboorne dit metael eertj'ts kenden.nocht het filver; f ^,1^.

c
( ^ dan vergaet van felfs binnen 24 uren 5 daer fijn uyter- want men heeft bevonden dat daer kafïèn van filver in , y T .

feix; mate groote fchilt-padden, maer gheen verfch water, barren, ende oock ghemunt filver op de kufte is blijven "''■
ml - &UUufh%,i ^>dan een ftaende poel van feer quaetwater, foo dat de Iegghen , van de Tpaenfche fchepen die daer fchip! t*

([Jo KL t//i / ghene die 't aenficht daer mede waffchen eer de fon op breuck hadden gheleden, fonder dat de Indianen daer
^^h pn ."*1 8 is. de ooffhen ende 't aenficht foo onfwelt * datfe in ee- eeniffh werek van maeckten. als nader-handt. de we^.r-
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is, de ooghen ende 't aenficht foo opfwelt 3 datfe in ee- eenigh werek van maeckten, als nader-handt, de weer-^jf

JvxtlmUx, icjo aJj x>\ ƒ; \u J&xjcia.

f t U h\ ^aer van verftaen hebbende, foo het fchijnt, van der f //Vv "f ) Ghriftenen3 daer waffen veel pijn-boomen, welcke geen
eernen en hebben in haer appels. Haer boffchen fijn

vol eyeken, walnoten, fwarte kerfen, moer-befyen,len-
tifeus ende caftanien, die wilder fijn als die van Vranc-

. &
^4 rijck. Men heeft daer groote menighte van cedren,cy-

4^'^/ wj prefïen, lauriers,palm-boomen,ende wilde wijngaerden
die goede druyven draghen3 daer valt een foorte van

»Ax t 4 mifh^lpn Bpfp.r f.nde ornnfer nl*; in Vranrrvrk frlinnnp

re wilde voghelen. Men vindt daer menighte crocodil-

■hïeLj «^fmen; dit is een grooten boom,hebbende bladeren ghe-
/l. ist/M**}**, j*** lfieden in drie deelen , ende een feer ftereke rieckende
/ 1 JU ^a^-' treckende op 't roffe, is dienftigh tegen de colike,•

, £^aemborftigheyt,onvruchtbaerheyt van de moeder, ca-
jharren,ende een jgoede remedie teghen de pocken.De

ijl f/nA^Ca* ^^y'qeeftenJijn,harten, hinden, geyten, luypaerden,oneen,
JK»'«*, ylofntn-. otters, ende diverfche foorten van wolven, wilde hon-

A* c,n kafen» conijnen,en een feker beeft dat weynig ver-
jTuilfchilt van de leeuwen van Aftica. 'T ghevoghelte fijn,
fV<

Göta
t

y
; JfLinlj tJ-f

len,flanghen en ferpenten. Daer is mede menighte van
cidfuxs /

graynen, ende kruyden, van welcke men goede verwen
• /t cYc*l rA ^ypfbude können maken. Het man-volck is groot van fta-

jutVj *tuer , fchoon, wel gheproportioneert, fy decken haer
lheydtmet een harten-huyt die wel bereytis,

SÜß? ejorv, hebben haer lichamen, armen, en dyen gefchildert met
Uf* JtClpiiaeye devifen,hebben feer fwart hayr hanghen tot haer
-Joj W., (W Hy</^fifteupen:'t fijn groote diffimulateurs ende verraders,val-

jant, hebben geen andere wapens als haer boghen ende
i pijlen, maecken de pefen van darmen ofte de huyt der

harten , welck fy wel weten te bereyden3 de punten aen
/ f haer pijlen fijn tanden van viffchen ende fteenen. Sy

oeffenen haer jonghe lieden om wel te loopen,fchieten,
i,J viffchen, ende jaehen. De vrouwen fijn infghelijck wel

'f »***•* f c rrw ^ O

\hJw, kJt-Z ^aer kinderen op eenen arm , klimmen oock feer veer-JvJUj UJis ^ ndjJdigh op de hooghfte boomen.
xVCA- j)e provincie ende 'tGouvernement vanYucatan,

X' •>*$. TA^' wierdt van de eerfte ontdeckers voor een eylandt
■ Jyjn*, ghehouden, door dien 't by nae van de zee omringht

iïP* Jj/YT WOfdt: haere limiten fijn, naer 't zuyden de riviere
' / f^^Tayza, ende 't gheberghte van Lacando, naer T zuyd-

^4'^^V^weften de provincie Chiaja, naer 'tweften Xicalango^^jende Tabafco. In alle de landen van Yucatan heeft
i/^men ghevonden feer groote ghebouwen van fteen, foo

eJu Jitn. tUytomsAat daer uyt licht is te mercken,dat het is gheweeft van
i/W /^'/A/Äx^^fonderlinghe luyfter 3 en te verwonderen hoefe die foo
JKtu&ffijfafjatjJgroot hebben können maecken, aenghefien men daer

C\w\joCken{ kite+v 'gheen foorte van metael heeft ghevonden 5 't fchijnt
UiiL uU ( dat fijn gheweeft Tempelen,want hare huyfenvan
i^ÊhW L ^out waren>en<^e met ftroo ghedeckt. Dit landt is feeriZl ^eetenc^e vochtigh,befloten van berghen, daer en waft

JUïuuxi wj) ^Xlgheen tarwe ofte ander grayn van Caftilien 3 daer en is
gheen gout, ofte eenigh ander metael te vinden, maer

7

faal overv^oec^ighe jacht , infbnderheydt van wilde verc-
1 x/ ^ensen<^e^arten^aer^jnnu^eervee^hoenderen,ende

'

wort veel cottoen ghewonnen,oock Annil.
Door gants Yucatan loopt een kleyn gheberghte

van den eenen hoeck tot den anderen, 't welck begint
by Champoton, ende volght tot aen de ftadt Salaman-
ca3dit gheberghte verdeelt defe landen in twee deele^
het deel naer 't zuyden, welck leydt naer Lacando, en-
de Tayza, was woeft ende onbewoont, door ghebreck
van water,welck daer niet en is dan van de reghen.Het
deel naer 't noorden was bewoont.

Voort is in Yucatan de provincie van Chetema, daer
Salamanca nu leydt, ende eertijdtsVillareal was, welck
weder wiert verlaten 3 Campeche ende Champoton,
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daer oock een ftadt van Spaengiaerden is. Daeriiaer de
provincie van Cochuaque, daer een woon-plaetfe van
Indianen was,ghenaemtTulma, al berghachtich landt 3
ende een vlecke ghenaemt Chable, daer de Spaenjaer-
den eertijts meenden gout te vinden, doch te vergeefs.
Hier aen paelt de provincie Guayamil. 5T volck welck
te Chicheniza woonde , waren ghenaemt Yzaes. De
Cocomes, woonden in de provincie Zututa. De provin¬
cie Canul was bewoont, by feecker volck welck geko¬
men was van Tabafco,ende Mexicaens waren.

De hooftftadt van Yucatan isMerida ghenoemt, Merida.
door de ghelij ckenis diefe heeft met Merida in Cafti¬
lien. Elier was eertijdts een vlecke van Indianen, diefe
noemden Mayapan, daer veel groote ende oude edifi-
cien waren van fteen ghemaeckt,in welcke ghehouwen
waren figueren van naeckte menfchen , waer uyt te
giften is, dat het tempelen moeften fijn gheweeft. De
Gouverneur fteeft hier fijn refidentie, neffens de offi¬
ciers van des Konincx in-komften, ende kaffe 3 daer is
mede de Cathedrale kereke, fuffragaen van 't Aertz-
Bifdom Mexico.

De tweede ftadt is Valladolid , eenendertich leguen Falladelid.
van Merida,heeft een feer fumptueus kloofter van Min¬
ne-broeders,ende onder fijn ghebiedt vijfthien duyfent
Indianen die onder tribuyt fitten.

De derde ftadt is S. Francifco de Campeche , by de S. Fran-
vijftich leguen van Merida naer 't wellen. Van hier wort cifio de
gheladen het campeche-hout, daer men mede verwet: Campeche.
.dit hout wordt eyghentlijck gheladen aen een plaetfe
die Figueredo noemt Segeba, ende is apparent die de
Ênghelfchen noemen Sebo. De Enghelfche verrafch-
ten defe plaetfe in 't jaer 1596, onder 't beleyt van Wil¬
liam Parker: de Hollanders nu onlanghs.

De laetfte ftadt is Salamanca, in de provinciën van Salamanca,
Bacalar ende Chetemal, feventich leguen van Merida,
ende oock foo veel van Valladolid, ontrent de kufte
van de Golfo de flonduras.

De provincie Tabafco flaet onder Yucatan, is vlack Tabafco.
land,vol moraffchen,meyren daer veel vifch wort ghe-
vanghen,als Manates,Tortugas,ende Yguanas.'t Landt
is laegh, ende meeft boftchagie, vol brafilie, cederen,
ende andere boomen, en in de boffchen is groote abun¬
dantie van de vruchten van 't landt, als Mameyes , Za-
potes, Aguacates, Guajabos, en andere wel-rieckende
ende fmaeckelijcké vruchten. Door de vocnticheydt
ende hitte is 't feer vruchtbaer, en bequaem voor wey-
den van groot vee, tot Maiz ende Cacao, welck is de
grootfte rijekdom van 't landt 3 hier in betalen fy haren
tribuyt, ende ghevenjaerlijcx twee duyfent Xiquipiles
van Cacao, elcke Xiquipil is acht duyfent amandelen.
Daer is groote menichte van wijngaerden , vyghe-
boomen, lymen, limoenen, ende orangie-appeleo: daer
waft veel Maiz, ende wert drie ofte vier reyfen desjaers
verfamelt, oock waft het rijs daer wel, en de hirs, ende
alderhande hof-kruyden van Spaengien. Daer fijn veel
tigren, leeuwen, deynen, wilde fwijnen, hoewel kleyn 3
konijnen,armadillen,meer-katten,harten,Tepeyzquin-
tes, Yguanas, ende ander onghedierte, fayfanten, pau¬
wen ende papegaeyen van veelderley foorten, quacke-
len,en alderhande groot en kleyn ghevoghelte van dift
ferente coleuren, veel hoenderen van Caftilien, ringh-
duyven ende tortel-duyven. Men verfamelt daer gheen
cottoen, hoewelhet daer oock waft, brénghen't van
Yucatan, als mede andere ftoffen om in te kleeden,
door dien 't volck de cottoen niet kan beneficeren, be-
figh fijnde met koeyen ende verekens te voeden , ende
na het Cacao te fien,want dewyl 't noch op de boomen
ftaet , komen de apen, eeck-hoorntjens , ende ander
ghedierte het felve eten eer 't rijp is. De Mofquitos fijn
in dit land foo overvloedigh ende moeyelijck, dat men
niet kan flapen fonder pavillon. In defe provincie is al¬
leen een woon-plaetfe van Spaengiaerden,welck is Ta¬
bafco , anders oock ghenaemt la Ville de Nueftra Sen-
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nora de la Vittona, om de viótorie welck Cortes hier ken menichte van affchen uyt-gheworpen, dat hy het
öp fijn eerfte reyfe hadde teghen de Indianen. landt daer mede eenighe my len in 't ront bedeckte, de-

GVA. De Audiëntie van Guatemala is verdeelt by de defeergroote fchadein de hoven van 't Cacao naer't
tema» spaenjaerden in derthien principale provinciën,(behal- zuyden. De provincie San Salvador is vruchtbaer als San Sal'
L A'

ven de andere kleyne,) welcke fijn Chiapa, Soconufco, de voor-gaende. De ftadt San Iago de Guatemala, is de vadar.
Suchitepec. , Guatemala , Verapaz , Ycalcos , San voornaemfte in defe provinciën,de andere fijn S. Salva-
Salvador , San Miguel, Honduras, Chuluteca, Nicara- dor,1a Trinidad, S. Miguel, ende Xerez dela Frontera.
jgua,Taguzgalpa, ende Coftarica: In alle fprekenfedif- De provincie ende 't gouvernement de Honduras Honduras*

Chiapa. ferente talen. De provincie ende Bifdom Chiapa, heeft heeft feer veel berghen, en fchoone valleyen, vrucht-
fijn naem naer de plaetfe ghenaemt Chiapa, light tuf » baer van Maiz, tarwe, en alderhande vee; is rijck van
fchen Soconufco,Nova Hifpania,Tabafco, ende la Ve- honigh ende wafch ; daer fijn eenighe mynen van gout
rapaz: defe is verdeelt in vier natiën, Chiapanecas, Zo- ende filver , overvloedighe vidtualie ; daer wallen cala-
ques,Zeltales,ende Quelenes.Daer waffen feer hooghe baffen in groote abundantie, waer door de eerfte 011t-
pijn-boomen, Myrtus, haegh-appel-boomen, de fruyt- deckers van defe kufte , vindende vele in zee drijven,
boomen van Spaengien feer wel, befonder de boomen noemden defe zee Golfo de las Ybueras , ende de
die eenigh liqueur uyt geven:voorts jenoflen die 't gant- provincie las Ybueras, hoewel daernae, om de groote
fchejaer dueren, lelien, ende alderhande moes-kruy- diepte die de ftier-lieden vonden ontrent een Cabo van
den als in Caftilien, boonen, kooien, poleye ende an- defe provincie,fy de naem ghekreghen ende behouden
dere goede kruyden, de berghen fijn daer gantfch vol heeft de Honduras. Defe provincie heeft vier fteden
note-boomë.De Spanjaerden hebben daer,in een ronde van Spaenjaerden, ende twee vlecken, te weten Valla-

( valleye, een feer bequame plaetfe , de ftadt Cuidad dolid, Gracias ä Dios, San Pedro, puerto de Cavallos,
Real ghebouwt, die by fonderlinghe privilegie van de Truxillo,ende San George de Olancho. Valladolid, de
Köninck gegouverneert wort door ordinarie Alcaldes ; hooftftadt in de Honduras, veertich leguen van de
de Cathedrale kercke is daer,een kloofter van Domini- noord-zee, is een fraye gheleghentheydt, men heeft in
canë,met veel dorpen van Indianen,van welcke 't prin- haer diftridt goede filver-mynen ontdeckt. De Gou-
cipaelfte is Chiapa. Defe valley is koudt en droogh, de verneur hout hier ghemeenlijck fyn woon-plaetfe, nef-
lucht ghefont, hoewel feer fubtijl, daerom waflen de li- fens de threforie van de Köninck; en daer is een frnelt-
moenen daer niet, nocht oraengien ,[ maer welpeeren, huys voor de mijnen voorfz, oock de Cathedrale kerc-
appelen,queen, perfen,de kerflèn draghen weynigh, de ke daer ghetranfporteert van Truxillo.De ftadt Truxil-
kriecken rijpen niet wel,de tarwe groeyt daer wel, en 't lo is een mijle van de noord-zee; fijn haven, ghenaemt
Maiz infgelijcx. De provincie is feer rijck geweeft,men Iuan Gil, is een baye, ende van de wint befchut,daer de
foude daer noch gout vinden, foode Haven niet ont- fchepen die voorts nae Guatemala willen eerft ontla-
braken:daer fijn oock metalen, als filver,loot,tin, quic- den ofte aen-komen, fy is gelegen tuflchen twee rivie-

Socomfco. filver , yfer ende koper. De provincie Soconufco, in 't ren van goet water, ende vifch-rijck, in een landt wel
weftelyckfte deel van de Audiëntie van Guatemala, op ghetempert,vruchtbaer van lijf-tocht,daer veel honigh
de kuft van de zuyd-zee, is feer vruchtbaer van Cacao, ende was valt, de koeyen fyn grooter als in Spaenjen,de
daer wort van alles ghefaeyt ende ghewonnen, uytghe- wyngaerden draghen twee-maels s' jaers, als oock het
nomen tarwe. Daer is maer een vlecke by de Spanjaer- koornjin fomme alle vruchten waflen daer wonder wel.
den bewoont,ghenaemt Guevetlan, alwaer de Gouver- Nicaragua, eertijdts Neuvo Reyno de Leon,heeft ver- Nicaragua.
neur fijn woonplaetfe houdt. Naeft defe provincie is fcheyde provinciën in fyn begryp, als Nicoya, Neque-

Suchi- Suchitcpeque, ende Guafacapan , in welcke beyde feer cheri, Mabyte, Diria, Mafaya, Managua, Cacaloaque,
tepeque. weynigh volck woont, haer principaelfte koopman- Ceveaco , een ghedeelte van de volckeren welck men
Verapaz.. fchap is Cacao. Verapaz (welck de naem is ghegheven noemt Chontales,los Micos,ende Madera.'T landt is o-

by de Dominicaner-monnicken , om datle de felve vervloedigh van alderhande lyf-tocht , hoewel daer
door de predicatie des Euangeliums hebben ghecon- gheen tarwe valt, maer wordt van Peru met meel voor-
quefteert,ende niet door wapenen) leyt tuflchen Soco- fien.Daer worden veelftieren,koeyen, en verekens aen-
nufco, Chiapa, Yucatan, Honduras, ende Guatemala, gequeeckt, oock eenighe geyten; maer men heeft daer
defe provincie heeft abundantie van fruy ten, vifch, ên- gheen fchapen. Daer is veel vifch, gheen peerlen ofte
de voorts meer andere noodighe dinghen. De provin- gefteenten, maer men vergaert daer veel cottoens,Pita
cie en 't gouvernement, welck eyghentlyck wordt ghe- een gewas daer men fterek garen van fpint,veel honigh,

Guatemala, noemt Guatemala, en by de Indianen Quantemallac, Maiz, Chille ofte Axi, erweten. De fteden fyn Leon de
welck is te fegghen een verrotte boom, is op de kufte Nicaragua,Granada,Neuva Segovia,Iaen ende de vlec-
vande zuyd-zee: 'tlandt is van goedetemperature, keRealejo. De provincie van Coftaricais tamelijck Coftarica,
vruchtbaer van Maiz en cottoen, tarwe waft daer feer goet landt.Daer fyn twee plaetfen bewoont by de Span-
overvloedigh, ghelyck oock andere fruyten , foo van jaerden,Aranivez, en de ftadt Carthago,by na in 't mid-
Caftilien als van 't landt,met oraengien, vijghen,limoe- den van de provincie,welck heeft haer haven ende ont-
nen, ende veel Cacao. Om fout te maken,backen fy de ladinghplaetfe beyde aen de zuyd en noord-zee ; op de
aerde daer 't zee-water heeft over-ghevloeyt, met pot- welcke eenighe rivieren legghen tuflchen Nicaragua
ten in ovens, door menichte van hout, ende trecken ende Veragua,die met dit gouvernement ghemeen fijn.
daer foo de fouticheyt uyt. In hare wateren is feer veel De provincie Veragua is leer berghachtich, dicht be- Veragua,
vifch van diverfche foorten , oock veel crocodilen. waflen met ftruyeken ende gheboomte,fonder weyden
*T heeft veel weyden, welck fy noemen Zabanas, daer oft vee,daer waft gheen tarwe oft garfte, heeft weynigh
veel Eftancias (dat fijn bouw-huyfen) fijn, van koeyen Maiz, ende hofofte moes-kruyden, doch is over-laden
ende offen: men vint daer witte byen die witten honigh met gout, van weghen foo veele rijeke mijnen; 'tvolck

Los Tuil- ende was maecken. Los Yzalcos heeft veel Cacao,foo is feer ftout en ftrij tbaer,ende meeft in oorloghe met de
oos, dat 't gheene naer Nova Hifpania wort ghebracht, en Spaenjaerden: de eerfte Ammirant Columbus ontdec-

't ghene fy daer verbefighen, in de vier plaetfen van los te dit land in 't jaer 15:02. In Veragua,fyn de volghende
Yzalcos,meer dan vijftich duyfent Cargas beloopt; ye- plaetfen by de Spaenjaerden bewoont, de ftadt la Con-
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ueie piaeueil ucna.cu wu iw^/uijfiv/liiu «- »iw-aam, iu auuuwuiviv.^, __ ?
dat men fulcke hoven ende haer vruchten nerghens el- met een fmelt-huys ende onder-officiersr de ftadt Car¬
ders in de werelt vint. In defe provincie is een Volcan los en is gheen haven van eenighe fonderlinghe weerde,
die altijdts roockt, ende op fommighe jaren heeft fulc-
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Et ghedeelte van America welck
de Enghelfchen noemen New-
England , is gheleghen tuflchen
den 41 ende 45- graed, benoor¬
den de linie, van Pennobfcot tot
Cabe Cod,die ontrent 75- fpaen-
fche mylen, de een van de ander
verfcheydëfijn.De Bay van Pen¬
nobfcot, wordt van de Francoy-
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fen ghenoemt Pemtegouet, is een rivier die feer ver te
land-waert in loopt, en wei bewoont by veel volcx. De
baye is vol van groote eylanden. Aen 't ooften woonen
de Tarentines, weft-waert is de Kinnebeck, ofte Quin-
nebequy, waer langhs niet dan hooghe rodfen fijn, met
hout over-groeyt; maer daer de Wilde woonen, is de

Somco- grönt feer vet ende vruchtbaer.Sowocotuck,ofte Cho-
tuck. vacoet foo de Francoyfen het noemen, is een breede

fant-bay,welck veel klippen en eylanden heeft, en wey-
nich goede havens, als voor bereken. Al defe kufte, tot
Pennobfcot, en is niet dan hackelighe kiiffs, rodfen en-
de fteenighe e.ylanden, vol groote boomen. 'T is een
landt 0111 eer van te verfchricken, als op te ver luften;

yt nochtans is de zee daer foo vifch-rijck,als erghens licht
te vinden is ; ende defe barre eylanden foo verfien van
goet hout, fonteynen, vruchten,vifch en ghevoghelte,
dat te ghelooven is, hoewel de kufte foo onghefien, dat
de valleyen, playnen, ende 't binnenfte van 't landt, wel

Traga- moghen vruchtbaer fijn. Voor Tragabigzanda legghen
higzanda. drie eylanden, diefe noemen de drie Turcx-hoofden;

benoorden defe,loopt een groote baye in, daer fommi-
Accomack. ghe koorn-velden fijn. Accomack is een feer goede ha¬

ven en goet landt, ende niets ghebreeckende dan indu-
Cap Cod. ftrieus volck. Cap Cod is van hooghe fandighe bergen,

over-waflèn met ftruyeken van pijn-boomen en dier-
ghelijcke, een excellente haven voor alle winden; defe
kape ftreckt fich verre in zee , in forme van een fickel;
maeckende alfoo aen de weft-fijde een grooten bay,
wekkers begin de Hollanders de Noord-zee noemen,
en wordt aen de ooft-fijde met de zee befpoelt, daer op
woont 't volck van Pawmet, ende in den bodem van de
bay 't volck van Chawum. (De groote baye die defen
hoeck maeckt,met het vafte landt wort van de Hollan¬
ders ghenoemt de Staten Baye, ende de kleyne,die van
de kromte van den hoeck felfs wert gemaeckt,de Fuyc-
Bay.) Binnen defe bay is een fuyvere kufte , dan vlack,
foo datmen wel een myl daer van dient te blijven; het
landt van die quartieren is goet, ghevende op fommige
plaetfen wonderlijeken aen-was van koorn, foo wel't
ghene de Wilden ghewoon fijn te ghebruyeken, als 't
ghene by de Enghelfchen daer is ghebracht; met ontal-
lijcke varieteyt van voedtfame wortelen , ende andere
kruyden ende vruchten hier onbekent: de kufte heeft
feer bequame havens, vol van fonderlinghe eylanden,
bequaem om volck op te planten;vervult van alderhan¬
de boomen, als eyeken, cederen, vuyren,pijn-boomen,
wal-noten, caftanien, Saffafras, pruym-boomen, Cala-
mus Aromaticus,&c. Het volck is tradfabel (foomenfe
niet en abufeert) ende draghen goet refpedt. De zee is
wel voorfien van alderhande vifch , en op veel plaetfen
is goede gheleghentheyt om fout te maken: het binne-
landt heeft groote abondantie van ghevoghelte, als cal-
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coenen,patrijfen,fwanen,cranen,wilde ganfen,eynt-vo-
gels, veel duyven, diverfche foorten van wilt, en eenige
die twee,drie,ende vier jonghen teftens voort-brengen;
daer is oock een feker dier welck de ingheboorne noe¬
men mofle, foö groot van lijfals een os, 't hooft als een
bock, met een breede hoorn, welck hy alle jaer veran¬
dert , de neck als een hert, met korte manen, loopende
langhs den rugghe,'t hayr lanck als een elandt,doch be¬
ter voor de fadel-maeckers, heeft een groote bult han-
ghende onder fijn ftrot,langhe beenen,ende voeten foo
groot ais offen voeten,langher fteert als de bocken;fijn
huyt maeckt feer goet buffels, en fijn vleefch is goet
eten,welck de Wilden ghedrooght bewaren. Om die te
vangë makenfe diverfche vieren,en befetten 't lant met
volck,om defe beeften in zee te drij ven, daer op andere
paffen, in hare booten met boghen ende andere wape¬
nen , daerfe die met dooden. De bekende koopman-
fchappen van dit landt fijn,vifch van diverfche foorten,
rijeke voeyeringhe, als bevers, otters, marters, fwarte
voffen, fabels,&c. Daer fijn oock wijngaerden in abun¬
dantie, en aenghenaem van fmaeck, doch de een beter ( ^
als de ander. Daer valt hennip, vlas, fijde-grafle, diver- -"fni 1 * J
fche mijnen van yfer-fteerf, gheleghentheydt om peck
en teer te maken, deelen, fparren, maften, oock tot de
grootfte fchepen: In fbmma daer komt niet uyt Vranc-
rijckjDuytftandt, oft de Sondt,oft men kan 't lelve hier
bekomen met tamelijeke induftrie ende arbeyt. Men
heeft daer oock eenighe monfteren van peerlen ghe-
vonden, ende ambregris; ende in de zee menichte van
wal-viffchen, ende dierghelijcke dingen meer, om han¬
del mede te drijven. Aen de weft-fijde van defe Noord¬
zee,hier voren ghenoemt, quamen de Enghelfchen in 't
jaer 1620 in de Cranebay, die grooter is als die van Ca¬
be Cod, omringht met fraey landt, ende binnen de bay
twee fraeye eylanden onbewoont, en daer niet op is als
boomen, oock ontallijck ghevoghelt, en in de bay ex¬
cellente vis in fijn faeyfoen. Sy vonden eerft daer aen 't
vafte landt gheen volck, maer plaetfen daer fcheen dat
wel eertijts ghefaeyt was gheweeft;gheen navigabele ri¬
vieren , maer eenighe kleyne beeexkens van feer foet
ende verfch water,die in zee liepen. De grondt een Ipit
diep,is feer excellent vet land, oock fand, graveel, ende
feer goede kley om potten van te backen: ende fraey
gheboomte, ende veelderley kruyden, als voren is ver-
haelt. Aen't vafte landt daer hebben de Enghelfchen
in'tjaer 1621 een Colonie gheplant, ende de plaetfe
ghenoemt Nieuw-Pleymouth, op een hooghe grondt,
daer veel landts gheflecht is, ende ontbloot van boo- Nieuw-
men. Den 16 Martii quam by haer een van de Wilden, Tleymouth.
die wat ghebroken Enghelfch hadt gheleert, van de En-
ghelfche die aen 't eyland van Monehiggon komen vif-
fchen; defe vertelde haer alle de gheleghentheyt van 't
landt, ende dat de plaetfe daer ly 't begrepen hadden
ghenoemt was Patuxet, ende ontrent vierjaren ghele-
den alle de inwoonders waren gheftorven van een ex- latuxet,
traordinaire plaghe,fonder dat daer yemandt was over-
ghebleven; dat het naefte gheleghen volck waren de
Mafafoits,en de Naufites,&c. Daernaer is defe colonie
noch aen-ghewaffen met nieuw toe-voer van volck, en-
de bevinden haer hier wel.

D Het
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N ï E V W - N E D E R L A N D T.
kiï v w- Het quartier van Weft-Indien welck de Hollanders den ooftelijckften hoeck van dit landt gbenoetnt wort
neder- noemen Nieuw-Nederlandt, door dien 't felve op ko- by de Hollanders de Viflchers-hoeck, ende oock CapeL å N dt, ß.en van Nederlanders eerft naerder is ontdeckt, is de Baye. Het Helle-gat is een rivier,welck in de groote

'

oj U*- /-fojnm iHe_ eenige jaren achter den anderen bevaren,ende met een riviere komt van de groote Baye, de Wilden brenghen
—

"fa ! , jfriïc' fortjen ende woon-plaetfe van hun voorfien, met fpe- alhier de fchepen oefters, eeck-lioorentjens, ende eynt-! /Ut- ' ' li-fa fyi ciael oótroy ende au thoritey t vande Staten Generael voghels.
Xaju\ iSiilhvcin . cd/1 loljwn,. van ae Vereenighde provinciën. Wat de eerfte ontdec- De groote noord-rivier van Nieuw-Nederlandt Groote

9 Xaffc*.dufUtj- Bclxj . kinghe belanght, in 't jaer 1609 fonden de Bewint-heb- wordt by eenighe ghenoemt de Manhattes riviere, naer mord-ri-
* fatd „ T ,qj bers van de gheoctroyeerde Ooft-Indifche compagnie de volckeren die bynaer aen 't begin ofte de mout van vier.

jyp Jtxrnuu lxdanij, /| ,c 'haai ^ ^ Cl/uk jn Hollant,eenjacht uyt,daer voor fchipper ende koop- de riviere woonen 5 by andere oock Rio de Montaigne;
3 dMoUz-Jj*-* ■ nian °P voer Hendrick Hudfon, om in 't noordooften doch by de Hollanders meeft de noord-rivier: Aen 't

Xff b ' //- ly - eendoorgancknaer China te foecken,maer over fteec- inkomen heeftfe eerft een groote baye , eertijdts ghe-
t toit/cjtiJ. ■ - ' kende verviel hy op Nova Francia , en naer 't zuyden noemt porto May : nu bekent by de naem van Godijns

4 ~ lettende,quam hy ten laetften in dit gheweite, van waer punt.Aen de ooft-lijde op 't vafte landt woonen de Ma-
(foL^SuS/tt/nctn. , hy naer huys keerde, en fijne Meefters van fijn weder- natthans, een quade natie, die haer altijdts vyandelijck

a tA/1 ?/ /2 varen rapport dede. Hier op hebben eenighe kooplie- teghens de Hollanders hebben aen-gheftelt ; aen dec5\ C d!fald 't JufföL/L den fchepen uyt-ghemft, ende federt derwaerts ghene- weft-fijde woonen de Sanhikans, een beter volck, ende
/W. da /»< , ^jtrou c, HlXojn jet-U . gotieert> behender aen de riviere die na de aenwoonen- doodt vyanden van de Manatthacs: defe, als mede de

N ' ; j r " ' JS/ de volckeren de Manhattes ghenoemt is; op defe toch- Aquamachuques , woonen binnen de fandt-hoeck -,0, ten fijn verfcheyde plaetfen langhs de kufte ontdeckt, langhs de baye, ende oock landt-waert in, aen de
te /ivLnaJtan , /11' Ajc/ctil. van de voornaemfte .füllen wy alhier een weynigh ver- vveft-wal fijn de Tappaans : hoogher de rivier op de

fa r i - " halen. Hendrick Chriftiaenfz ey landt is vol boomen, Pachami, Waoranecs, Waranawankougs, ende Mahi-
^ rXlfadStlXiXl wijngaerden, en verfcheyden ghewafien : daer is me- kans. Naer alle apparentie komt defe rivier tot aen de

/Cf. %'fc ui fyadoioau ft.ßdto. van ghevoghelte ende goede cabeljauw-vangh. groote riviere van S.Laurens ofte Canada, want de
_ dJKsj x ^ De baye ofte rivier van Nalibuwen is leer groot, in 't Hollandfche fchippers ghetuyghen, dat hier, tot aen 't

O ei'iXj/faXBXXXll inkomen wel twee mylen wijdt, heeft in t midden eeni- fortjen Orange, Wilden komen van de voornoemde ri¬
te Gi'fa t (Aöcüieif //iÅlesZ/L , eylandekens , het is daer al feer fchoon landt, ende viere,en van Quebecq ende Tadouffac. 'T fortjen was'

X/ ' X ' 't volck kloeck van leden, en tamelijck groot; daer fijn hier gheleytin't jaer 1614, op een eylandeken aen de
zin lij leen c( s ^ mede vellen van bevers, voftën, ende andere beeften te weftwal van de riviere,daer een natie vanWilden woont

c fh Qavólovvuyj bekomen, gelijck in de plaetfen daer ontrent. De Anc- diefe noemen Mackwaes,vyanden van de Mahikans;ge-
. Br. \ / z ^yN*ker-baye heeft by de Hollanders twee namen, door lyck bynaer alle die aen de weft-fijde, vyanden fijn van
IC' YlzCjc/xlcl dienfe eeneylandt in 't midden heeft, ende met twee de ooft-wal. Dit fortjen was ghemaeckt in forme van

/tl/* 9<ni cllètü/i , monden in zee komt, het ooftefijekfte gat wordt ghe- een redoute, met een graft daerom, van achthien voe-
11 f tA noemt de Ancker-baye ? ende het weftelijckfte de ten wijdt, daer laghen twee gotelinghen op, elffteen-11 ' Sloep-baye , in de bodem van de baye woonen de Wa- ftucken , ende thien oft twaelf man in befettinghe;

f}]/ldti/idA. /lf. c. penocks, en aen de weft-fijde de Nahicans. De groote dit heeft driejaren gheftadigh befet gheweeft , en-
^il H II.j tfr baye is gheleghen tuffchen het vafte landt, ende feker de is daernaer ten deele vervallen. Op defe riviere
e OjiQtd- onwil c gebroken landt ofte eylanden , die haer ftrecken tot valt grooten handel van bevers-vellen, otters, voffen,

Stillin CL!z ttleuPiicQnpfjiv^ in de baye welcke leydt aen de mont van de groote ri- beeren-huyden, mincken, catteIofTen,ende diergh:iijc-
]y *1 (ti 1 fl inq diaiidUixfeib ßciif v^cre* ^ebe groote baye legghen vele eylanden groot kelhet is fchoon ende aengenaem landt,vol van fchoon

lm /1 K * Qjt iCf
en kleyn , eenighe kleyne in de mondt van defe groote gheboomte ende wijngaerden, daer en ghebreeckt niet

Hl\ JVomf/tiiS^KpochiLijiano * baye,by den hofcek van de viilchers,worden ghenoemt dan de arbeydt ende induftrie van menfchen, om een
fjVcd)eettip * (U>rtneefhuf, de Gelellen, ende het eylant welck dwars voor de baye van de fchoonfte ende vruchtbaerfte landen tewefen
a~' / l(czt/C* ieydt,'t langhe eylandt. Aen de rivier van Siccanamos van dat quartier. De tweede groote rivier leyt binnen~

^ wordt Salm ghevangen, is tot fpmmrghe plaetfen feer een groote baye, ghenoemt Nieuw port May, waer van Nieuw
fïlf. /C(/ jAy t K' ondiep, en niet hoogher dan vyfoft fes mylen bevaer- de noordelijckfte kaep wordt gheheeten Cape May,de port May.
tlV. Xlijfiif'L \ fy'i/i/ fLXïnic^ * ïijck; 't volck op defe riviere worden ghenoemt Sagi- zuydelijckfte Cape Cornelius,oft Cap Hinloopen,endec

r qdJ ' (? ^xnos ofte Sacmos, Peqnatoos, ende Wapanoos. Aen't legghen van malkanderen foo verre als men over fien///: /i cCid . I JuatoOrijDOevini yr|epcjie rivierken valt'oock eenighen handel met de mach:defe rivier noemen de Hollanders de zuyd-rivier.
tftA (P/eci/cz /taxi! Ici/id , Wilden. Ontrent de Verfche riviere ende die van den op defe rivier woonen diverfchenatien van Wilde,als deiy , f Roodenbergh woonen de Sequins, Nawaas, Morihans, Sauwanoos,Naraticons,Ermomex,Sankicans. DeMin-
ffl/, ~dv£ji%Ux / L Xcj , ende de Quirepeys daer veel bevers ghevanghen wor- quaas, Capitanaffes, Gacheos, Sennecaas,Canomakers,

Cïï @ f l iL / ' ^en* N°cb voorder in de baye legghen feer veel Konekotays,Matanackoufes, Armeomecks,endedier-//l/( lf & Seien . cüitlp CriXö uia^yjanjen } fOG c\at fchipper Adriaen Block de feive gelijeke,woonen verder in'tlandopeen'ander rivieren
, , den naem heeft ghegheven van A*rchipelagus. Daer is noch onfeker oft defe mede komt in de zuyd-rivier,

. aen het vafte landt is een kleyn rivierken , gheheel oft dat fy valt in de groote in-wijck van Chefepeack:
droogh. De Wilden die daer woonen worden ghe- alle defe volckeren fijn bynaer van een gheftalte ende

'

Simwii, noemt Siwanois; op de eylanden voor defe bay woont conditie, als die daer van wy hier voren ghefproken
Mam- een nat'e van Wilden,welck men noemt Matouwax, die hebben; befaeyen 't landt met veel Maiz, oock hoont-

mx* gheneeren haer met viffchen binnen de baye, waerom jens,ende voorts 't ghene de andere Wilden hebben.
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/r E T eylandt Bermudas wordt fo^ '

ghenaemt naer de Piloot die het
eerft heeft ontdeckt , ende la
Gar^a naer de naem van 't fchip:
De Enghelfche noemen het nu
Sommer eylandts, naer de Capi-
teyn Sir George Sommers, die in

léo9 daer gheftrant is , en
iijn volck op liet eyiand gebercht; het light,naer 't feg-
ghen van de Engelfchen, op 32 graden 25- minutë. Om
dat dit eylant fo bequaem lagh,op de kours die de vlo¬
ten houden, komende van Havana door de ftrate van
Bahama,naer Spaegnien , hadde de Köninck van Spae-
gnien,in den jare 15-27, ghetracht eenich volck daer te
planten , ende tot dien eynde een contracft ghemaeckt
met Hernando Camelo Portugees, 0111 daer eê Colonie
van Spaegniaerclen ofte Portugefen te brenghen, met
fonderiinghe privilegiën,voor de gene die daer fouden
gaen woonen; doch is 't felve achter-ghebleven. Anno
15-93 verloor een Eranfch Capiteyn, genaemt Mr. de la
Barbotiere,fijn fchip by onverficht op dit eylandt.

Gellem- Dit eylanck is verdeelt in veel ghebroken eylanden,
beydt." heeft de forme van een halve maen, en veel goede ha¬

vens , maer byfonder een 0111 in te komen op drie va¬
dem , doch niet fonder gevaer, daer binnen is het 6, 7,
en 8 vadem diep , en feker legghen buyten alle perijc-
kel van wind en weder, men maeckt de fchepen aen de
boomen vaft. 't In-komen is fo engh tuflehen de klip¬
pen, dat het met weynich gefchuts kan verfekert wor-

Gedme. den. Daer is menichte vifch van diverfche foorten,feer
vet ende finakelijcke, oock veel verekens , ende een
foorte van vogels, foo groot als duyven, die menichte
van eyeren op 't fand leggen, fo groot als hennen eye-
ren: een ander foorte van zee-vogels, welck haer hou¬
den in holen, als konijns holen, fijn goet ende vet, haer
eyeren fo wit, datfe qualijck van der hoenderen fijn te
onderfcheyden: oock reygers met menichte, ende an¬
dere kleyne voghelkens : men vint daer menichte van
fchilt-padden, wonder groot, ende oock vol van eye-

Vruchtm. ren. 't Landt geeft verfcheyde vruchten , als gelprinc-
JfalldtU kelde peeren, die 't gantfche jaer door op de boomen

ofaj do oXJ fa groen blyven: witte eneïe roode möer-benen,ende veel
Ti*)*«, HxnUttf (lo<U. Ej_Wormen daeropTdle^witte ende geele fijde gheven.

h*M
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jnJLuvufafah* " MëiT heeftëF oock Talmitos boomen , die feer foete

Vande

Ungelfche
bewoont.

befien geven, daer de verekens meeft van leven: ontal-
lijckeen fchoone cedar-boomen , welcke fmakelijcke
befien dragen. men vint daer oock peerlen feer fchoon
ende rondt,Ambergris van de befte foorte: groote wal-
viffchen körnender feer naer by de kufte, van Ianuario,
tot in Mey: de Engelfche planten daer nu Tobacco.

De laetfte fchipbreucke vande Engelfchen heeft
oorfaeck gegeven, defe eylanden met volck te beplan¬
ten: ende naer dat een nieuwe Compagnie was op-ghe-
recht, ende oeftroye van den Köninck verworven , fijn
inden jare 1612 ,in een fchip,derwaerts gebracht feftich
perfbonen, om daer te woonen, onder een Gouverneur
genaemt Mr. Richard Moore; ende van tijdt tot tijdt
meer volcks. Defe Gouverneur employeerde fijn drie
jaren meeft in 't fortificeren van fulcke plaetfen, als
noodich waren tot befcherminghe: bouwde tot dien
eynde negen oft thien fortreffen, ende plante daer ge-
fchut op : In die tijd, een groote menichte ratten , uyt
een fchip aen landt gheraeckt fijnde, hebben 't landt
vervult, en alle de vruchten verdorven; ende wierden
alle middelen om die uyt te royen vergheefs aenghe-
went:tot dat de felve eyndelijck van felfs vergaen,ende
gelijck verdwenen fijn: defe fwaricheydt heeft de Co¬
lonie in 't eerfte feer onderghehouden: Naer 3 jaren is
in M1. Moore fijn plaetfe ghekomen Capiteyn Tucker,

Weß-Indien.

welck hem naerftelijck heeft gequeten in't planten van
diverfche boomen, die hy dede halen uyt de eylanden
van Weft-Indien, in 't bouwen van het aertrijck, ende
alles te beforgen dat dienftich was tot onder-houdinge
van 't volck,ende de Commerden. In fijnen tijdt is 111e- Verdeelt
de een verdeelinge van 't landt ghemaeckt, op dat een
yeder van de Coloniers ende participanten in defe
Compagnie mocht weten fijn gedeelt, ende hem bege¬
ven tot bouwen van huyfen, ende verfbrgen van fijn fa¬
milie. In den jare 1619 is daer als Gouverneur gheko¬
men Capiteyn Butter,met vier fchepen,ende by de 5-00
perfonen , alfoo daer te voren niet over de 5-00 waren
overigh gebleven: fints die tijdt is daer noch meerder
getal ghefonden, fo dat de Colonie bequamehjck van
volck voorfien , ende alles in feer goede ordre is ghe-
bracht:ghelijck't felve te fien is by diverfche boecx-
kens in Engelant gedruckt.

Defe eylanden van Bermudas fijn gantfeh in'fc ronde
om-cingelt van klippen, welck haer noordwaert, weft-
waert,ende zuydweftwaert,veerder uyt-ftrecken als tot
noch toe is onderfocht: waer over dit land van naturen

feer fterek is; want daer fijn maer twee plaetfen, (ende
dat noch voor de gene dien de gheleghentheydt wel
bekent is) daer de fchepen fonder perijckel können in¬
komen , by de Engelfche nu fterek gemaeckt ende be¬
fet. De klippen ligghen op de meefte quartieren boven
met leegh water; ende met hoogh water en fijn fy niet
leer bedeckt, door dien het daer niet over vijfvoet
en waft ofte valt.De ftrandt is oock meeft rudfich,ende
ftéenich, fo verhard van de Son ende winden , dat het
flaen van de zee daer weynich vatten op heeft* De vor¬
dere grónt is van diverfche coleur, en eyghentlijck
nochtkley nocht fandt, maer een fiibftantie tuflehen
beyde: de roode grond is de flimfte: de bleecke gelijck
fandt, ende de fwarte ghelijck de kley, is goet; dan de
bruyne tuflehen defe beyde is wel de befte. Twee ofte
drie voet diep, ende oock wel minder , vintmen een
witte ende harde fiibftantie, daer 't geboomte fijn wor¬
telen meeft in vaftet, ende oock apparentelijck fijn
voetfel uyt-treckt. Sy is niet wel fo hart als fteen, ende
nochtans harder als fteen-kalck; fpongieus ende vol
hollicheden als de puym-fteen,fo dattet veel vochtich-
heydtvat endelangh behoudt: Daerifler oock har¬
der ende vafter, te weten onder de roode grondt,
welck op een leght als dicke fchalien.Men heeft in defe
eylanden goet verfch water, in putten die fy graven,
fomtijdts geen 4 oft 7 paften van de zee-ftrandt; fo dat
de meeften-deel van dien vloeyen,ende ebben, gelijck
de zee felfs. De lucht is door-gaens klaer, feer getem- Luchti
pert, vochtich,ende matelijck warm, feer gefönt,ende
bequaem tot het voort-brengen ende opqueecken van
allerley dinghen; foo datter by naer gheen dinck van
herwaerts over wordt ghebracht, oft het neemt daer
Wonderlij eken toe. Niet te min door dien daer gheen
groote hitte en is , fo en wordende*- vele vruchten niet
volkomen rijp: ende hoewel de boomen haer bladeren .

vallen, fo blyven fy gelijcke-wel noch groen, 't Koorn
dat fy daer hebben is het Maiz. Van dit koorn fetten fy
daer twee-maels'sjaers, (als oock veel andere zaden)
eens in Maert, welck fy vergaderen in Iulio: ende de
tweede-mael in Augufto, welck fy vergaderen in De¬
cember. Het fheeuwt en vriefter felden, de hitte iflèr
oock niet extraordinaris: want daer waeyen veei-tijdts
friffche winden uyt der zee.Den meeften tijd van 't jaer
wil 't daer wel donderen ende blixemen , ende oock
fchrickelijcker als in Neder-landt , doch en wor¬
dende menfehen oft het vee daer doorniet befchae-
dicht, foo veel men noch heeft können onder-vinden.
Daer en word geen venynich gedierte in't landt gevon-
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Warwick—

k-

Hammilton. Har;
rington Tribe.

Shares
t X? .X.W3Xirj. Hammilfo ti — B
1 Si. Edward Harwood
2 M.Iohn. Delbridge
3 M.lohn. Dike -j
.f M.£L.Roberts 2

I ^ Af.Rob. Phipps — t
6 BI.Ralph King 1

I vM.Quicks beires.or nfignes —2
8 M.William Canning — g
8 BI.Will. Canning 1
8MWill .Wobbe. -1

g M .lohn BarnarI -2
10 Si. Tho. Httggin 1
11 M.Iohn fearing 2

12 M. Cleoph. Smith — 2
ig Robert, Carle fWarwick g
ig. M.Tho. Couell—- — 3
ig M.&reemvels heires.or nfjiq.-i
16 M. Cley — /
ty M.Poufon. - 2
18 M.Iohn. Dike t|
ig Commonground 13 acres
20 M.Iohn Dike — ;f
21M .Gea .Thprpe, Cfquire ——-1

Smiths Tribe <

Shares
1 Si.Dudley Diggs, Sitice — a
Al. Geo.Sandys, or his afflg.-J

2 M.Rich. Edwards 2

3 AI.Will. Payne g
g M-Rob ■ Smith

g AI. Geo .Barkleys affig nes - 3-
6 Si ■ Sam ■ Sandus /

jM.Antho. Pennftone g
8 Si. Edwin Sandys 1

g St -Tho .Smith g
to Al.Rtch. Morer g
11 M.Henry Timberly g
12 Roh. lohnfon, Ålderman — g
13 M.Iohn Wroth 3
ig. Al. George Smith g

Devonfhire Tribe.
Shares

1 M.Antho .Pennyjtone 2
2 -M.Iohn. Dike 1

j M.Iohn. Dike i
g M.Iohn B arnard - 2
g Robert Carle fWarwick -2

G M.Francis Weft
J7 Will. Lord Cavendiß — -3
8 TheJaid W.Lord Cavendffh -2
8 Will ■ Carle qfDevotffhire—g
g M-. Cdw.Lukin : g
q Al. Cdward Ditchjeild t
10 M. Cdiv.Ditchjeild — —g
ii. M-VJilL-jTichols — 2

/2 M. Cdw. Ditcljfeild 1
13 M.Iohn Bletchcr 2
ig M. Gideon Delawne 2
ig M.Anthon. Penni/lene: 3
16 M.BeJb — — 2
17 M. Cdw.Luk.in 2

18 M.Rich .Rogers 2
10 M„ Will. Palmer g

Pembrolce Tribe.
Shares

1 AI.George Smith ƒ
2 Gleabland 2
.3 M.Nicholas Hide,Cfquire t
g Si.Laurence Hide 1
g M.Thomas Iadwin- 2
6 William, Carle ofPembroke-U)
y M. Richard Cdioards '
8 AI ■ Harding 1
g M.Richard Cdwards 1
10 M.Ward 1
u M.Richard Cdwards - —2
12 Al.Iacåfonor his ajfign— t
13 AL.Iohn Farrat
ig M.Iohn Farfar '
1g Al.Nichol. Farrat '

ty M-Richard Martin?-fflf
18 M.Morris Abbat - CA
ig M.Rich. Cfy'" --
zo M.Rich. Cfwejj-— ^ ^
zi M.Rich. Ca/w* 2

M.Rich ■ Cdwards ^

23 M-Rich. Cdwards ;
2g M.Rich- Cfwell — ^ _
ze M.Rich Cdwards ■ ^

26M.&eo.Sandys,orhtsM. "
37 MWilliam Paync

Pagets Tribe.^jf^
1 M.Iohn Chatttberlatne. ff pj
5 M.Thomas Avres W | -U
2 M Rieh .Wfeman -

b William,Lord Paget —
5Al.William Palmar g
c M- Bagwell — g
C lohn Ball 1

^ Sk - Thomas Wheatly 1
0 Al. cbriflcpher Barran g
'o M.Iohn Woodall --i

,l St.lohn Woodall t
'2 M.L eines 3

l3 M.Geo. Ctheridg —g
'b Incognita 3
15 Si.Wilham Wade 1

'SAL.Iohn Bernard — t

Warwick Tribe.
, Shares

taptatne Daniel Tucker — t

y AI. Step .Spärrow _ 1
8 M-Francis Meuerell — t

y-io M.Sam.Tickier 2

u.12.13 1

ig.igf ^-George Smith - -g
10.ty. 18 \ Robert, Carle f -j

ig.20-1 Warwicke J ^
21 AI. William. Felgate t,

■ 22-23 C.pt.-Dani el Tucker —2

2g.zg M.Rich .Wheatly 2
26 Lapt .Daniel Tucker — — 1

zy lohn Faucet 1
28 \Doct.Anth.Hun |
2g / ton, or his Ajfigh. T ~~z
30 M.Francis Aleuerell — —t
31 M.Rich .Poufon 1

togz .M.Geo-Tucker
33 M.Chrifl. Cletheroe f

^ y AI George Swinhow — — 2
36AI.Richard Tctttlins Efq. — t
gy AI-Francis Meuerell 1
gS.gg SirTohn Walter -2
ga Al. Martin Bond — 1

Southamton Tribe •

Shares
L Capt. Tucker t

.2 Capt. Tucker — t
3 Capt .Tucker 2
g M.Iohn Britton — t
g M.Rich ■ Chamberlaine 3
6AI.Leo.Harwood,or his aßtg.-\

8 Sir Nathaniell Rieh
g Robert, Carle fWarwick-3
10 M.Rich.Morer B
u M, George Scot
u M.Edmund Scot-
11 M.Antho.Abdy
12 Henry,Carle fSouthamton g
12 M.Arth. B rpmfield 2
13 M.Henrv Timberly 2
ig S -Thomas Hewet — 2
ig M . Peirce t
16 S ■ Ralph .Winwood 2

Refiduum .

Quid hoc Rfiditum fit, et cur
hic appoftum apparet ex libro
Gecodfue, Societati exhihito .

Captaine Tucker —3
l Gleabe-land -2

l Sandys Trile — 2

Sandys Tribe.
Shares

3 M- Geor.Barklev,orhis heires-g
g S.Edward Sandys --g
g M.Ierom Heydon 10
6M.Tho.Melltng.et Al.Iohn Cijfe-z
y M.Rich . Chamberlaine 2 '
8 M.Abralmm Chamberlaine-1
y M. George Smith 2
10 M. Robert Gore 3
11 S■ Cdward Sackaule 1
11 S. lohn Davers — 1

12 M.Robert Gore — — 2

ig M.Iohn Wroth fq . — —
ig M.Iohn Weßs heires or aftij.g
ig M.Rich. Chamberl. fq . — 10

Ad Copimunem. agrum ui fingw.
Iis Tnlttbus quod altinet,in quot
portiones divilatur. et ibi iaceat,
quemadmodum partim in Mappa
Chorqgrapbica exprimitur,Ita. eti-,
am clanus liguet ex Libro Geo".
defueHirginian* Societati tvadi
to ■



BER M

den: de geele fpin, welck haer webbe maeckt oft fyde
waer, i fler niet venynich. Niet te min fo ilfer een feker
plante,welcke om ende op de boomen klimt gelijck de
veyl,ende heeft bladeren by naer ghelijck als wijn-
.gaerdt-bladeren, wekk fchijnt wat venynich te welen,
doch van kleynder kracht, 't Landt, doen de Enghel-
fchen daer eerft neder-floegen, was al over-groeyt van
boomen ende alderley planten , foo bekende als onbe¬
kende: ende nu fijn daer alderley foorten van fruyt-
boomen ende kruyt ghebracht ende gheplant > welche
uyter'-maten wel toe-nemen. In de wateren ende de zee
daer rondt-om, is grooten overvloet van alderhan-
de vifch, doch meeft onbekent; infghelijck oock 't ge¬
vogelte. Men heeft daer oock op 't voor-jaer ende een
ghedeelte van de lomer leer veel fchildt-padden,welck
de Enghelfchen noemen Turckles. Soo de Enghel-
fchen fchrijven, foude men in defe eylanden oock
vinden de plante welck men inWeft-Indien Nuchtly
ende oock Tuna noemt, daer de Couchenille in Nova
Hifpania ende elders van vergadert wordt, hoewel hier
aen defe plante op dit eylandt gheen en wordt gevon¬
den : maer wel feker vruchte welck de Engelfche noe¬
men the prickelt Peare: defe plante waft daer meelt
tufichen de rotfen ende aen de zee-kant, ghelijck als
oft het lout-water haer dienftich ware. Om een eynde
temaken met de befchrijvinghe van defe eylanden,
lullen wy hier tot befluyt een dingh verhalen dat feer
wonderbaer is: namentlijck, dat in den jare 1616, vijf
perfoonen, in't midden van de fomer, fcheyden van dit
eylandt met een open boot, van ontrent drie tonnen.

V D A S.
ende quamen in feven weken fonder eenich ongheluck
in Yrlandt te lande, welck een groot ftuck weeghs is,
ende over een holle ende onftuymighe zee, ioo dat het
onghelooflijck fchijnt, infonderheydt voor denghe-
nen,die de afgrijflelijcke tempeeften, ftortinghen, ende
worpen van wateren in de zee hebben uyt-gheftäen:
nochtans wort het felve als een waerachtighe ende ge-
denck-weerdighe ghefchiedenis aen-gheteyckent inde
groote Enghelfche caerte hier by ons oock uyt-ghe-
geven. Door het ghevaer dat ontrent defe Eylanden is
voor de fchepen , gelijck uyt het voorgaende genoech
is af te meten, hebben de Stier-luyden voor vele ja¬
ren ghetracht, middelen te vinden, 0111 haer kourfen fo
aen te legghen , dat fy in't weder-keeren van Weft-In-
dien de lelve mochten myden 5 ende des niet teghen-
ftaende komen fy noch dickwils op defe eylanden te
pericliteren , ende fomtijdts oock wel fchip-breuck te
lyden: Infgelijcks die naer Virginia,ofte Nieuw Neder-
landt, ofte die quartieren willen , moeten mede neer-
ftich toefien om defe eylanden te mijden, alfoo fy de
goede windt, die fy de palfagie-windt noemen , feer
hooghe , ende wel op de achthien ende meer graden
gaen foecken. Wyfouden hier können by brenghen
wat kourfen, foo de Spaegniaerden als andere natiën
hebben beraemt,om dit perijckel te mijden ende te
ontgaen, dan alfo de faecke wijdt-luftigh is, ende verre
van een ander bedrijfals'tghenewy tegenwoordich
voorhebben , füllen wy 't felve voor dees tijdt hier by
laten beruften.

VIRGINIA.

E gheleghentheydt van Virginia, is van gout: de grondt gheeft opentlyck te kennen, da£welck nu by de Engelfchen wort de natuer van 't landt luftigh ende rijck is, want hy isbewöont, is van Capiteyn Smith in vele plaetfen van coleur ghelijck den Bolus Arme-befchreven in manieren als volgt: nus, Terra Sigillata ende Lemnia, volders-aerde, mer-
Virginia welck by onfe Enghel- ghefende dierghelijcke;in eenighe plaetfen is vette flij-fche is beplant met volck in 't mighe kley,en in fommighe dor ende bar graveel. Dejaer 1606 , is gheleghen op de contreye en is niet berghachtigh noch laegh, maer foo
hooghtevan 37 graden , tot de playfante effen heuvels ende vruchtbare valleyen , dehooghte van 39 graden benoor- een den anderen kruyflènde, en bewatert met fchoone

den de linie.De lomer is daer lbo heet als in Spaengien, beecxkens ende criftalline fonteynen, oftle door kon-ende de winter foo kout als in Vrancrijck ofte Enghe- fte ghemaeckt waren. By de rivieren fyn veel laeghe ef-landt. De meefte hitte is in Iunio, Iulio, ende Augufto, fen velden van twintich, hondert, jae tweehondert ac-
maer wort ghemeenlyck, door 't waeyen van de koele kers groot,al over-waflen met boomen ende wiedt, lbo
brifes ofte winden uyter zee,watghebroken.De princi- dat het een rechte wildernis is, ghelyck die eerftbypaelfte koude , van December tot halfMartio, is uy- Godt was ghefchapen» Aen de weft-fijde van de bayeter-maten fcherp , doch duert niet langhe. In't jaer hebben wy gheleght vyffchoone rivieren te welen. De
1607 was een extraordinäre vorft in 't meefte deel van eerfte wort ghenoemt Pauwhatan, naer 't land dat daer Tdww*
Europa , welcke oock alloo extreem was in Virginia; aen paelt; de mond van dele riviere is byna drie mylen ^atm*maer t naeftvolgende jaer had men daer teghen acht breet, nochtans door de ondiepten is 't canael lo engh,oft thien daghen vuyl-weder , wel veerthien ghelijck dat een facker 't felve kan over-fchieten: defe kan menals lomer daghen. De winden fyn hier variabel, ende by de 100 mylen opvaren, heeft haer oorlpronck uytlilleken donder ende blixem is in Europa niet te fien. een geberghte in 't landt van Monacans. Van 't zuydenWt den zuydweften komen wel de grootfte flach-re- valt in defe riviere de playfante Apamatuck; daernaerghenen met donder en hitte. De noordwefte windt is noch wat meer nae 't ooften twee van Quiyoughcoha-daer koel, en brenght fchoon weder mede; van 't noor- nock; een weynigh voorder is een bay, in welcke vallenden komt de grootfte koude; ende van 't ooften, ende drie ofte vier luftige kreké,die de inwoonders van War»zuydocften (ghelyck van de Bermudas af) komt mift ras-koyack hall om-cingelen:daer na Nandfamund;en-ende regemfomtyts ilfer groote drooghte,fomtyts veel de ten laetften de Chifapeack.Van de noord-fijde komtreghens,doch van gheen van beyde lyd men fchade, 1b daer in de riviere Chickahamania boven lames Towne,dat alle noodighe vruchten van Europa fonden hier in en noch een ander by 't Cedar eyland, ende dan is daer
groote abundantie können ghewonnen worden , als een bequame haven voor vilichers booten te Kecou-
blyckt by de ghene die de Enghelfche hier aireede ge- gran.Meeft alle defe rivieren fyn bewoont by diverfcheplant hebben. Daer is maer een aen-komfte ter zee tot natiën,oft veel eer-familïen, die haer naem hebben vandit landt,by de mont van een leer fchoone baye, by de de rivieren , en in elcke plaetfe haer gouverneurs, ghe-achthien en twintich mylen wyt. De kape aen de zuyd- fyck als haer Koningen, welcke fy noemen Werowan-fijde is ghenaemt Cape Henry, tereeren van Henry ces. In een Peninfiila (dat is halfeylandt) aen de noord-frince van Walles, in fyne jonghe jaren gheftorven. fijde van defe rivier hebben de Enghelfche een woon-T landt is wit duynigh fant, langhs de ftrant waft groo- plaetfe, welck fy noemen lames Towne , ter eeren van
te menichte van pijn en vueren-boomen.De noordkape Iacob Coninck van Groot Britannien, aen welcke fijdeis genoemt Cape Charles, ter eere van de Hertogh van vele volckeren woonen onder haer Werowances; deYorck, teghenwoordigh Koningh van Groot Britan- eerfte ende naefte by de mondt van de riviere lijndejen. Hemel en aerde coülpireerden noyt beter om een Kecougrans,daer aen volghen de Palpaheges (op welc-piaetfe bequaem te maken tot de wooninge voor licha- kergront de Enghelfche colonie gheleyt is,by de veer-men van etiler complexie,indien 't land bearbeyt ware. tich mylen van de groote baye) de Chichahtimanians,Hier fijn berghen, heuvelen,pleynen,valleyen,en rivie- Weanocks,Arrowhatocks,Powhatan.Aen de züyd-fijde;ren,feer luftich loopende in een fchoone baye,omringt fijn de Apamatucks, Quiyougcohanocks, Warras Ro-aen ae mont met vruchtbaer ende playfant landt. In de yacks,Nandfamunds,de Chefapeacks, van welke plaetsbaye en rivieren fyn veel eylanden lbo groot als kleyn, de baye haren naem heeft, In alle dele plaetfen hebbeneenighe vol gheboomte, ende eenige kael, meeft laegh de Wilden een belönder Commandeur ofte Werowan-
en onbewoont:defe baye ftreckt noorden en zuyden,in ce,uyt-ghenomen de Chickhamanians, welck ghegou-t water vloeyt by naer 200 Enghelfche mylen, verneert worden by de Priefters ende haer affiftenten sen heeft een canael van wel 240 mylen, is diep ende ghekoren uyt de oudtfte ghenoemt Caw-Caw waflou-u eet;aen t hooft van de baye naer 't noorden is 't land ghes. In de lomer gheeft gheen plaetfe meer fteur,ofteberghachtigh, ende vervolght in ghelycke manier van in de winter meer ghevoghelte als defe, infonderheyt inoaei na t zuydweften, byna in een rechte linie; van de- vorft. Veerthien mylen noordwaert van Powhatan,Ie berghen komen diverfche beken,welcke ten laetften komt de tweede rivier uyt, welck fy noemen Pamaunc- Tamamt«tot vyf principale ende vaerbare rivieren worden , defe ke die ontrenFtTeventich mylen op kan wordèh be-^.loopen van 't noordweften naer 't zuyden, ende foo in varen, ende met booten ofte kleyne bareken noch der¬de weftzyde van de bay, alwaer de mont van elcke ri- tich oft veertich mylen voorder. Daer de vloet van 'ivier tuflchen de vyfthien en twintich mylen van de an- fout-water ordinaris toe komt, verdeeltfe haer in tweedere is gelegen.De bergen fyn van diverfche gehalten; fchoone armen. Aen de zuyd-fijde woonen de Youg-eenige fyn rotfen ghelyck meuien-fteenen,eenighe van tanunds; aen de noorder-arm de Mattapaments. Daermarber; ftucken criftal worden van 't geberghte neder- defe riviere haer verdeelt,word het land ghenoemt Pa-gelpoelt, en de wateren walfen van de bergen affulcke matrake. Ontrent vyf-en-twintich mylen lagher aen deglinlterende couleuren, dat de gront in eenighe plaet- noordfijde van defe rivier is Werawocomoco,daer haerienichijnt verguit te fyn, foo dat beyde,de rotfen ende groote Conïnc hem eertyts onthielt, maer nu woont hyde aerde 100 glinftert in 't aenfien, dat men licht foude te Orapakes by Youchtanund in de wilderniflè. Thienkönnen ghelooven, dat daer gheen kleyne apparentie oft twaelfmylen laeger aen de zuyd-fijde is Chiskiack,Weß-Indten. p feio
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4efe ett Åpematuck, Irrohatock, ende Fowhatan, fijn
haer groote Conincx principale domeynenende wooti-
fteden,de refte fijn zyne conqueften.Eer wykomen tot
de derde riviere, ifler een ander, welck by de veertich
mylen kan bevaren worden, ghenoemt Payankatanck.
De derde navigable rivierej^ort ghenoemt Toppaha-
nock73EIêkiïnion3erteii dertich mylen bevaren wor¬
den j aen 't opperfte woonen de Mannahoacks tuflchen
t gheberghte ; op de noord-fijde de Cuttatawomenj
hoogher op de rivier de Moraugtacunds;boven Iraer de
Toppahanocks: aen 't zuyden verre binnen de riviere is
Nantaughtacund. De vierde riviere,ghenoemt Patawo-

Tatmo» meke,is fes oft feven mylen breet, ende kan hondert en
m& veertich mylen bevaren worden, ende wordt ghevoet

als alle de andere van veel foete rivierkens ende fprin-
ghen, welcke komen van de aen-ghelegen berghskens.
Defe fijn meeft beplant , ende gheven alfoo groote
abundantie ende varieteyt van vruchten, als de riviere
uytmunt van vis. De rivier is aen beyde lijden bewoont;
aen de zuydfijde in 't inkomen leydt Wigcomoco, daer
aen Sekacowone, Onawmanient, en Patawomeke: hier
verdeelt hem de riviere in drie oft vier bequame rivie¬
ren, de grootfte,welcke is genoemt Quiyough, ftreckt
noordweft, maer de rivier keert lich voorder noord-
ooft, en is noch al navigabel. Aen de weft-fijde van defe
bocht is Tauxenent; aen de noord-fijde is Secowoco-
moco, wat voorder Potapaco 5 aen de ooft-fijde van de
bocht is Pamacacack, daer naer Moyowances, ende
Nacotchtancke. Thien mylen boven defe plaetfe
neemt de rivier haer paflagie door een laeghe playfan-
te valleye , overfchaduwet in veel plaetfen, met ontal-
lycke fchoone ende playfante waterkens die daer af

Tawtj*- vlieten. De vyfde rivier,ghenoemt Pawtnxnnt.is kleyn-

I N ï A.
feer kleyn ende bitter fijn ; wijngaerden in abundantie^
dan weynigh druyven: by de rivieren ende wooninghen
van de Wilden,daerfe niet over-fchaduwet fijn, hangen
fy vol vruchten, hoe-wel fy niet ghefnoeyt en worden,
voor-feker foude daer goede wijn vallen, wierdenfe ge-
havent. Daer is een ander foort van_druyven foo groot fw/vw)
bynaer als kriechen, diefe noemen Meflaniines,fijn vet, falie,,c
het fap dick, en de fmaeck niet feer goet alfle gheperft
fijn. Sy hebben oock een kleyne vrucht,in huyskens als
hafe-noten, doch de vrucht gelijck een eeckele, welck
fy noemen Chechinquamias .. ende houden 't voor lec-
kernye 3 een befye, onfe ftekel-befyen feer ghelij ck in
groote, coleur, ende fmaeck, defe noemen fy^Rawoco-
menes,en eten die rau, en ghefoden. Van dele vruchten
leven fy de meefte tijdt van 't jaer; de wal-noten , hafe¬
noten , eeckelen, ende Chechinquamins, worden ghe-
drooght om te bewaren ; als fy die van doen hebben,
brekenfe die tuflchen twee fteenen , doch een part van %

de wal-noot-fchel biyfter aen hanghen; dan drooghen
fy 't weder op een mat legghende over een horde; ftoo-
ten 't voorts kleyn in een houten mortier; menghelen 't
water dat de fchellen moghen fincken: dit water wordt
als melck, welck fy noemen Pawcohifcora, en bewaren
dat tot haer ghebruyek. De Putchamins bewaren fy als
pruymen. Van de hafe-noten ende Chechinquamins,
vier uren gefoden, makenfe beyde fop ende broot voor
haer overfte, ende op haer grootfte feeften. Beneffens
defe fruyt-boomen is daer een witte populier, en een
andere dierghelijck, welcke een wel-rieckende gomme
gheeft als Terpentin, foo dat eenighe dat voor balfem , ■ ,

: daer fijn oock Ceders ende Saflafras boomen:
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der als de andere , doch 't canael in fommighe plaetfen
fefthien en achthien vadem diep; hier is ongelyck meer
vifch als in de andere, ende van diverfche foorten; op
defe rivier woont het volck ghenoemt Acquintanack-
fnack,Pawtuxunt,ende Mattapanient, dan foo niet ver-
ftroyt als de andere, ende de civilfte om yemandt te
onthalen. Dertich mylen voorder is noch een riviere,
niet bewoont, doch navigabel, weleken de Enghelfche
om dat de kley den Bolus Armenus ghelyckt, genoemt
hebbë Bolus. Aen de ooft-fijde van de baye fijn de rivie¬
ren Tockwogh, Ozinies, Rapahanock,Kuskarawaock,
Tants,Wichcocomoco,Acohanock ende Accomack.

Vruchten. Hoewel Virginia voortbrenght vetl fraeye foo le¬
vende als vegetabele creatueren, fo ifler luttel oft geen
gras, als alleen een weynigh in laeghe endemoeraflighe
gronden , want al 't landt is overgroeyt met boomen,
wekker continuele drop het gras tot wiedt maeckt,
'T houtdat daer meeft en ghemeen is, fijn eyeken ende
walnoten van twee ofte driederley foorten; de eecke-
Iëhvari een foorte, welcker fchors wat witter is als van

andere,fyn fbetachtigh, ende een halven-dagh gefoden
in verfcheyden waters,gheven ten leften een foete olie,
die de Wilden bewaren om haer leden mee te fmeeren,
de vruchte etenfe tot broot ghemaeckt: daer fijn oock
olmen ende eflehen daer fy de zeep-as van maken; foo
de Boomen grootlijn , valt de aflche goet, ende fmelt
tot groote broeken,fo fy kleyn fijn, wort het maer pul¬
ver , ende niet foo goet: oock een foorte van Cipres-
boomen, die een root ende feer wel-rieckend hout ge¬
ven. Ontrent de woon-plaetfen van de Wilden fyn ee¬
nighe groote moer-befyen-boomen,oock hafenoten in
fommighe quartieren, wekkers pit alfoo goetïs, als
eenighe van Europa; pruymen van driederley foorten,
de roode en witte fyn als de pruymen die op de heggen
waffen,maer de andere,welcke fy noemen Putchamins,
waffen foo hoogh als Palmiten, de vrucht is als een mifi*
pel,eerft groen, daernaer geel, en root als fy rijp is, alffe
niet rijp is falfe een de mondt toe fronfen met groote
pijn,maer rijp, is foo delicaet als een apri cockrkriecken
foo groot als kroofkeus; weynigh appelkens, ende die

-fh*fJêAc

daer valt oock een weynigh gomme. In de waterachti- ; ^ .

ghe valleyen waft eenbefye,welck fy noemen Ocough-
tanamins,de kappers feer ghelijck; defe drooghen fy ia
de fomer:als fy die willen eten, lieden fy die bynaer een
halven dagh,want anders verfchillen fy weynigh van fe- f t »
nijn. Mattoume waft in de weyden, als onfe pannick-
gras; 't zaet is feer ghelijck rogghe, doch kleynder; h'&w r
^rtroodt daer van achten fy delicaet met 't fineer van fc« . ^
wilt ghegeten.In de fomer heeft men daer aert-befyen, f
moer-befyen, ende een vrucht welck fy noemen Mara- *** '
cocks,die ghefont is,feer gelijck een limoen.Veelkruy-
den fijn der in 't voor-jaer door de boflchen verfpreyt,
goet voor warmoes en falaet, als violetten, porceleyn,
fürick, &x. beneffens vele, diefe ghebruyeken fonder
den naem te weten.De principale wortel die fy hebben
tot voetfel, is ghenoemt Tockawouge_, waft in laeghe
modderighe plaetfen ,• fijn van de groote ende fmaeck
als de Potatoes» Sy decken een groote menichte met
eyeken ende vuyren bladeren, ende aerde daer over,in
maniere van een kool-put,ende legghen daer goet vyer
aen beyde lijden 24 uren langh, eerfe die derven eten,
want rau is 't niet beter als venijn;ende ghebraden, 't en
fy het feer morw is,de hitte benomen, ghefcharft, ghe-
drooght, en eyndelijck met furick en meel gemengelt,
prickt de keel gheweldigh, nochtans ghebruyeken fy
dit ordinaris voor broodt in de fomer. Sy hebben een
kleyne wortel, welck fy noemen Wighafcan, daer fy
haer wonden mede genefen. Pocones is een kleyn wor¬
telken dat op 't gheberghte waft, welck, ghedrooght
ende ghebroken, root wort, ghebruyeken 't teghen ge-
fwellen ende hooft-pijn, fmeerender haer ghewrichten,
ende fchilderen haer hoofden ende kleederen mede.
Mufquafpenne is een wortel foo groot als een vingher,
ende bloet-root; als men 't drooght verwelcket bynaer
tot niet;ghebruycken 't om haer matten,fchilden, ende
andere dinghen mede te verwen. Daer isoockPyre-
thrum Saffïfrage,en andere Simplicia. In de morafllghe
plaetfen waffen veel ajuynen,dan kleyn.

De diftantien hier voren verhaelt fijn te verftaen op
Enghelfche mylen, welcker vier foo veel fijn als een
duytfchen.
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N I E V SPAENIEN.
Talen. 8^ jIfpania Nova, het principaelfte

deel van het noorder-quartier
van Weft-Indien , begrijpt in fich
vele ende groote provinciën:
Voor de verdeelinghe defer lan¬
den in Audientien,waren zijne li¬
miten naer het ooften Yucatan,
naer'tweiten California, Nova

Vizcaia, ende andere 5 naer 't zuyden de groote zuyd-
zee,ende naer het noorden,de landen die noch weynigh

Nieuwe 5ekent 0fte ontdeckt zijn. Naer de verdelinghe zijn de
ire"ten'

, palen van Nova Hilpania oock feer verandert,want on¬
der defe Audiëntie nu oock gherekent wordt Yucatan
welck niet eyghentlijck in Nova Hifpania is, en weder¬
om daer teghen uytghefloten 't ghene eertijdts daer
toe behoorde, namentlijck Neuva Galicia, ofte Gua-
dalaiara.

Vrucht- De nature van 't lant,befchrij ft Acofta aldus: In wey-
brnheyt. den heeft Nova Hifpania groot voordeel boven alle an¬

dere landen van America, want men heeft daer ontel¬
bare ghe teelten, foo van peerden, koeyen, fchapen, als
andere beeften,oockgrooten overvloedt van vruchten,
ende niet minder van zaey-landen ende ackeren van alle
greynen, fo dat het is 't vruchtbaerfte, ende abundant-
fte landt van gantfeh Weft-Indien. Dan, Peru heeft wy-
nen, en in Nova Hifpania komen de druyven tot geen
volkomen rijpte, 0111 wynen te maken. De oorfake is,
dat het daer in lulio ende Augufto regent, den tij'dt
dat de druyven rijp behooren te worden, ende foo
men daer met kracht ende veel neerfticheydt eenighe
wijn wilde maken, foude die zijn feer flap ende van qua-
de fmaeck. In gantfeh Nieu-Spaengien verfamelt men
't koorn tweemael 's jaers: op de drooghe berghen
zaeyen fy het in April ende May, ende wordt in No¬
vember ingehaelt; op de vochtighe landen wordt daer
de tarwe in Odtober ende November gefaeydt, en in
May verfamelt. In Nieuw Spaenjen fijn verfcheyde
talen , onder welcke de voornaemfte en fraeyfte is de
Mexicaenfche, die in alle quartieren van fommighe
luyden ghefproken wordt, (ghelijck deSlavoenlche
door gantfeh Levanten, de Tofcaenfe in Italien, ende
de Latijnfche door heel Chriftenrijck) gantfeh Nieuw
Spaengien door, in alle plaetfen fijn tokken van defe
tale, diefe noemen Naguatlatos.

Boomen. Daer fijn eenighe vreemde boomen, die byna al¬
leen in Nova Hifpania worden ghevonden: De boom
van wonderen (feght Acofta) daer de nieuwe Scribenten
plegen van te fchryven, datfe voortbrenght water, wijn,
olie, afijn, honigh, fyroop, garen,naelden,ende veel an-

Metl. dere dingen, is de Magueyyw 't Mexicaens genoemt Metl,
dien de Indianen van Nova Hifpania hoogh achten,heb¬
bender ghemeynlijcken eenighe by haer wooninghen
tot behulp van haer leven: fy heeft breede dickachti-
ghe bladeren, de fcherpe eynden der felve dienen om
yet mette hechten gelijck met fpelden, ofte om te nae-
yen als met naelden; uyt de bladeren trecken fy een
hayrigh tuygh, 't welck het gaern is; den ftruyck noch
morw zijnde fnyden fy op,datter een groote hollicheydt
in blijft, daer de fubftantie desv/ortels in op-treckt,
welck een nat is, dat men drinckt ghelijck water , want
foo verfch is 't foet: en op-ghefoden, wordt het ghe¬
lijck wijn; foo men'tlaet verfuren, verandert het in
azijn; ende noch meer by 't vyer gefuyvert, wordt het
ghelijck honigh;halfopghefoden,is het ghelijck fyroop,
van goede fmaeck,ende gefönt; op fulcke maniere wor¬
den defe ende andere verfcheydentheden van 't felve
nat ghefoden, 't welck in groote menichte voort komt,
want fy kryghen bywylen ettelijcke kannen vol des
daeghs. T hout is bol ende fpongieus , dient om 't vyer
te onder-houden, ghelijck lont. Van defe boom zijn

Weft-Indien.

Verfcheyden fborten,hier te langh te verhalen.De Tuha Tunk.
is oock een vermaerde boom als een bos bladeren ofte
looten die de een boven de andere uytkomen , van
vreemt fatfoen; want daer waft eerft een bladt, uyt het
welcke komt een ander, ende van dat weder een ander,
ende foo voorts tot het eynde toe, ende als de bladen
boven ofte bezijden beginnen uyt te komen, beginnen
de benedenfte te verdicken, ende maken een manier
van een ftruyck ende tacken, die gantfeh difteligh,
rouw, ende lelijck worden, waer door fy op fommighe
plaetfen kaerden heeten. Daer fijn oock wilde Tuna-
len, defe geven geen vruchte. De goede Tunalen, ghe¬
ven een vruchte in Indien feer geeftimeert, ghenaemt
Tunas.Daer zijn noch andere Tunalen,die geen vruchte
gheven,nochtans meer geacht,ende met grooter forch-
vuldigheydt waerghenomen ende ghehavent; want van
defe komt 't greyn ofte Cochenille : de Mexicanen CochcnïÖh
noemenfe Nocheytli nopa/li ofte nogal Noche^tli : onder
in de bladen van defe boom, alffe wel ghehavent is,
groeyen fekere wormkens, die daer aen ghekleeft, ende
met een dun vlieskèn Bedeckt zijn, welck de Indianen
feer behendigh weten afte nemen: ende dit is dat fo ver-
maerde Cochinilla van Indien,daer de fyne greynen met
gheverwet wordenJn de vloot van 5t jaer 1587 quamen
daer 5677 aroben Cochinilla, welcke beliepen 28375-0
Pezos, ofte Realen van achten. Defe Tunalen waflen iti

getemperde landen, die wat naer 't koude trecken. Her¬
rera befchrijft 't felve in 't langhe als volght. Het greyn
ofte Cochenilla waft in diverfche deelen van Nova Hi¬

fpania , aen een boom welck fy Tuna, en de Mexicanen
Nochtli noemen, heeft grove bladeren; wordt van drie
bladeren geplant,in plaetfen daer de noorde wind de fel¬
ve niet kan befchadighen;de Cochenillais een levendigh @o(£c.nnAU.. Sr*.
dingh, als een ronde worm,van"'t fatfoen van ëënwêëch- UtïaM < hL u A' t-
I y 1 r-y I J I , / '«/1 kan iO/t&LJ'ti
Iuyfe, ende als t hem aen deboombegeeft, is van form 1 »/ ' ^ / V e-- '
ülseen vloye, hoe wel wat kleynder, en waft van ?t zaedt /
van de worm, ende dejongskens berften daer uyt, welck 4** Uj»m iiitn
zijn als myten, ende vervullen een ganrichen boom,ende ^^heelen thuyn van greynen; komt van een vliesken van dé ' ; J / ^
worm felfs, is wit,ende brenght dit zaet voort,welck feer
menighfuldigh is,en vervult een hofvan hondert planten
in een jaer, foo datmen twee ofdrie maels vruchten daer
van famelt, wel verftaende van 't ghene ghecultiveert
wordt; en wordt niet verplant in vochtich noch koudt
weder; de boomen worden in order ghefet als de wijn-
gaerden,oock ghehavent ende fchoon ghehouden: hoe
de boomen verfcher fijn, hoe 't greyn beter ende meer«
der is: de boom móet bewaert worden voor diverfche
onghedierte, ende hoenderen, datfe 't greyn niet eten:
fy houden die ordinaerlijck fchoon met voflen-fteer-
ten, om datfy facht zijn .-wordt verfamelt met groote
voorlicht, datter niet verlooren gaet, om die te dooden
ende te drooghen. De nieuwe waren daer van voort
ghekomen zijnde, worden de boomen ghefnoeyt, de
moeders ghedoot met kout water, ende uyt-ghefpreyt
in de fchaduwe , ende droogh zijnde in nieuwe potten
ghedaen, daerfe die 2 ende 3 jaren in bewaren: oock
dooden fy die met affchen daer over geftroyt, ende
daernaer met water befproeyt. Daer zijn noch andere
manieren van te dooden, dan geven foo goeden greyn
niet. Daer is veel bedroghs in, want fy vervalfchen de
Cochinilla in veelderley maniereriTTïfde provincie van
'1 laicala wordtfe 't heëlè~jaer düor verfamelt, ende is
dealder-fijnfte: daeFwordt hetcanïïefijn ghemaeckt
voor de fchilders ende voor de vrouwen; de in-ghe-
boorne en willen niet fegghen hoe fy dat hart maken:
't wordt oock vergadert in Cholula, Guaxozingo, Cal-
pan, Tranguys, Manalas , leegh ende hoogh Mefteca,
ende in de dorpen ontrent Guaxaca, Tekamachalco,
doch in Tlafcala valt meer, als in alle de voor-noemde

G plaetfen.
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Vier for/ten plaetfen. Daer fijn vier foorten van Cochenilla; de eene
van Cache- hier boven verhaelt geeft goede verwe; twee zijnder

wild , waer van de eene fwartachtigh is, en fonder ha¬
venen waft, dochgheene van beyde geeft goede ver¬
we , ghelijck oock niet de bergachtighe , diefe den
naem gheven van de Chichimecas; door defe drie, ghe-
menght met de goede , pleghen fy de koop-lieden te

Vruchten bedrieghen. Defe boomen ofteTunalen brengen een
~ iil' roode vrucht voort, die ghegeten wordt, ende ver¬

weckt de pifle, in voegen, dat die 't niet weten, mey-
nen datfe bloedt wateren, waer door eenighe mede-
cynen bedroghen zijn geweeft. Daer is by naer geen
ghedeelte van Weft-Indien daer meer endekoftelijc-
ker herften ende gummen vallen als in defe quartieren.
De menighte van ft groote vee, als ftieren ende koe¬
yen , is oock licht hier by af te nemen, dat in den jare
1^87 over de 64000 huydenin de vlote van Nova Hi¬
fpania wierden ghefcheept. Voorts heeft men daer rae-
nichte vogelen van excellente veeren, wekker fynig-
heydt in Europa niet gevonden wordt. In fumma, Nova
Hifpania is een van de befte provinciën van de Nieuwe
wereldt, ende bequaemfte om te bewoonen,om de goe¬
de ghetempertheyt des luchts, abundantie van tarwe,
Maiz, vee, ende andere dingen die tot des nienfchen le¬
ven noodigh zijn, uyt-genomen olie ende wijn: ende
hoewel daer in vele plaetfen goudt ghevonden wordt,
foo iffer nochtans 't filver meeft.

Deelinghe. De provinciën van Nova Hifpania, ghelijck als het
een Audiëntie is, worden by de Spaengiaerden verdeelt
in het Aertz-bifdom van Mexico , de Bifdommen Me-
choacan, los Angeles ofte Tlafcala, Guaxaca, Chiapa,
ende de Gouvernementen van Panuco, ende Yucatan,
met de provincie Tabafco.

De provincie van Mexico, welck het Aertz-bifdom
van de felve ftadt begrijpt, befluyt in fyn diocefe alle
de plaetfen van het lac (welck de Spaengiaerden noe¬
men la Laguna, ) en fcheydt van het Bifdom Tlafcafa,
opgaende door de provincie van Chalco , gheleghen
7 leguen van Tlafcala , ende 9 van Mexico , ende
ftreckt tot aen de Pico van de Sierra Nevada ('t fneeuw
gheberghte ) die fy noemen el Volcan. Soo dat het
leght tufichen los Angeles ofte Tlafcala, ende Mechoa-
can. De Volcan is een bergh bewalfen met cypreffen,
cedren, pijnboomen, ende een foorte van eycken, feer
hooghe boomen, fchoon van hout.

De hooftftad van gantfch Nova Hifpania is Mexico,
fladt Me- welcke eertijdts by de Indianen wierdt genaemtXeno-

, xtitlan ofte Tenuchtitlan: andere veranderen't in The-
mTftfiatan 5 "ïïéTe ftadt is gantfch omcingelt van foet
water , hoe wel een weynich drabbich, foo dat de
inwoonders daer van niet en drincken, maer brenghen
ft water in de ftadt van een myle verre door fekere rio¬
len , oock in canoas ende fchuytjens. Door dien die in
een lac leght, heeftfe maer drie inkomften over cal-
fyen. De eeift van het weften, een halflegue langh, de
tweede van het noorden van een legue 5 naer het ooften
is gheen calfye, dan alleen canoen om daer aen te ko¬
men ; naer 't zuyden is de derde calfye 2 leguen langh ,
daer langhs Cortez ende fyn volck in de ftadt quamen.

Aen een Ende hoewel de Laguna een fchijnt , zijn nochtans
twee, ende feer verfcheyden,want de een is van fout oft
brack water, bitter, quaedt, ende daer niet groeyet,
noch geen vifch in is; de andere is foet water,"met kley-
ne vis. Het fout lac waft, ende mindert naer de windt
dieder waeyt: Het foete leght hoogher; foo dat fijn
water valt in het foute door fes oft feven openingen die
in de calfye fijn, daer bruggen over legghen van hout,
feer fterckende breedt. Het foute lac is op eenighe
plaetfen 5 leguen breedt, ende 8 oft 10 langh, het foete
immers foo groot; hebben op den oever meer dan yo
dorpen; ontrent den oever wordt oock veel fout ghe-
maeckt. De Koninghlijcke Audiëntie ende de Vice-
Roy heeft in defe ftadt fijn woon-plaetfe; als mede de
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andere Officiers van de Koningh: ende de ftoel van de
Aertz-biffchop is hier, welck onder fich heeft voor Suf- Amsbip
fraganen de Bifdommen van Tlafcala, Guaxaca, Me-^-
choacan, Neuva Galicia, Chiapa, Yucatan, Guatemala,
Verapaz, ende de Philippinas. In de ftadt fijn diverfche Kloofleys.
kloofters van Dominicanen, Francifcanen, Auguftynen,
de compagnie van lefus, Carmeliten, la Mercede, Bar-
voetfe, &c. ende thien van Nonnen: Een Vniverfiteyt, Vniverfl-
daer alle fcientien gheleert worden: ende andere Colie-teT'
gien ende Fïofpitalen.

Wy hebben aen-gheroert de menighte plaetfen on- jpiaetfin
trent Mexico , füllen eenighe van de principaelfte be- ontrentMe*
fchryven, onder de welcke uyt-munt Chulula,een groo- xico.
te vlecke in voor-tyden, en de voornaemfte heerfchap- ChuluU.
pye van Nova Hifpania naer de Republijcke van Tla¬
fcala, ende de vermaerfte van weghen haere fuperftitien
ende afgoderyen onder alle andere van dit geweft. Was
feer volck-rijck, ende ghebout op een fchoone pleyn,
met veel fchoone toorns op de kercken,welck men fegt
lbo veel gheweeft te zijn als daghen in 'tjaer; foo datter
naer 't fegghen van vele, wel fes duyfendt kinderen van
beyde fexenjaerlijcks ghedoodt,ende den Afgoden op-
gheoffertwierden: wierd ghegouverneert door een Ca-
piteyn by de Republique ghekoren, met den raet ende
advijs van fes Edelen ende by-ftandt van haer Priefters:
door dien fyniets voor namen , dan daerfe haer eerft
over beraden hadden religieufer wyfe; waer door by die
natiën defe ftadt ghenaemt wierdt het heylighdom van
alle haer Afgoden. Daer valt in 't felve ghewefte feer
veel Cochinilla, ende de landen zijn feer vruchtbaer tot
alle ghezaeye, ende onderhouden van vee,

Tezcucowas mede eertijdts een groote plaetfe ghe-7ezuco.
legen op een pleyn , aen de kant van 't fout lac van Me¬
xico,heeft niet te min 't foet water in alle plaetfen, ghe-
leydt door diverfche riolen van 't gheberghte.

Quitlavaca is , ghelij ck Venetien, gantfch in t water, Qmtla*
foo dat de Spaengiaerden het noemden Venezuela; een mca*
glielbnde plaetfe ende daer goede vilFcherye valt, men
komt daer aen over een caftye 20 voeten breedt, ende
een halflegue langh.

Yztacpalapa is halfghebout in het fout lac, ende half T&aepa*
op 'tvafte Iant,daer warenverfcheyden vijvers met vifch,
ende een fonteyne op den wegh naer Mexico van goedt
water, om-cingelt van feer hooge boomen. Leght twee
leguen van Mexico, ende fes van Tezcuco; men treckt
naer de ftadt van Mexico langhs een calfye, daer acht te
peerde neftens den anderen können ryden; ende foo
recht, dat men de poorte van Mexico foudekönnen
lien,ten ware een kromte die het van den beginne heeft.
Aen de zydenvan defe plaetfe was Mexicaltzingo , irit
water; Cuyocanop ft vafte landt ghelegen, feer vrucht¬
baer, ghefont ende aengenaem. Defe drie plaetfen had¬
den , in tyden datfe noch heydens waeren, veel templen
ende hooghe toorens, die van verre blinckten oft filver
hadde gheweeft, hedensdaeghs zijnfe tot kloofters ghe-
approprieert. Daer was groote handel in ft fout, hoe
wel niet feer wit noch goedt om te eten, dan wel om
vleefch te zouten.

Guatitlan leght 4 leguen van Mexico , Tenyauca Guatitlu.
twee, Efcapuzalco een. Tacuba dicht by Mexico. Su-
chimilco is in 't foete lac vier leguen van Mexico, twee
van Cuyocan.

Te Queretaro in de provincie van Xilotepec , is een Qmetan.
fonteyn van foo heeten water, datfe verfchouwet 't ge¬
ne daer by komt eerft uytvloeyende, maer verkoelt
fijnde maeckt fy het vee vet, door dienfe gefbnt is: In
defe provincie fijn veele filver-mijnen, en medicinale
kruyden, ende alle vruchten van Spaenien waffender.

Het Aertsbifdom van Mexico heeft fijn havenen aen Acapulco.
de zuyd-zee ende de noord-zee: aen de zuyd-zee Aca-
pulco, op de hooghte van feventhien graden benoor¬
den de linie; fes leguen van Rio de los Yopes, daer
't Aertsbifdom confineert met 't Bifdom Tlafcala.

Panuco
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Acapulco. De haven van Acapulco is in het in-komen ontrent
een myle wyt, van binnen heeftfe twee geulen, de eene
naer het noorden,daer de fchepen können anckeren;de
andere naer het ooften, daerfe befchut legghen voor
alle winden, fo datfe een van de grootfte, ende fchoon-
fte havenen is van de nieuwe werelt, ende over fulex
feer bevaren wordt,by die van Nova Hijpama.\an hier is
grooten handel op de Philippinen en China. De fche¬
pen varen ghemeenlijck van Acapulco derwaerts in
Martio; ende vertrecken weder van China in Iunio.

Tanuco. Panuco was eerft een Gouvernement op fich felven,
dan is nu inghelijft in de audiëntie van Mexico.'T landt
naer Nova Hifpania is het befte; overvloedich van lijf¬
tocht, ende men vint daer eenigh gout: maer naer Flo¬
rida , is 't feer arm ende fiecht. De Spaengiaerden heb¬
ben nu in dit Gouvernement drie woon-plaetfen,Panu-

Santifle- co, by de Spaengiaerden ghenoemt Villa de Santifte-
"

van. van del Puerto , ghebouwt ontrent Chila ende daer de
riviere van Panuco in zee loopt, van Don Hernando
Cortes, naer dat hy die van Panuco ende Chila hadde
t' onder ghebracht, ende haer woon-plaetfen ghede-
ftrueert.

Santjago De tweede is Santiago de los Valles, gheleghen bin-
de los Vd- nen 's ]andts,vijf-en-twintich leguen van Panuco.
les's L . De derde is S. Luis de Tampice, acht leguen van Pa-
de Tam ^ nuco> aen kufte van de Golfb van Mexico. Op de

kuftevan dit Gouvernement fijn veel rivieren, ende
diverfche aen-komften tot Rio de las Palmas toe, doch
niet feer bekent, als alleen die van Panuco, ende fijn
haven, welcke oock niet feer goet is.

Tlafcala, De provincie Tlafcala was eertijts groot,de ftadt ge-
leghen aen een ftereke plaetfe , in een ghebroken ghe¬
berghte vangroote hooghe klippen ende rotfen , daer
Tlaxcala de naem van hadde, tot datfe wiert verandert
in Tlafcailan, welck is te fegghen in haer tale , plaetfe
van broot; door dien de landen vruchtbaer fijn van
Maiz ende andere lijf-tocht: fy woonden meeft op
ftereke ende hooghe plaetfen; daer naer,ft landt bevre-
dicht fijnde, bouwden de Spaengiaerden wooninghen
op 't vlacke,op de kant van de riviere Zahuatfi welck is
te fegghen fchurft water,door dien het de kinderen die
daer in ghewaffen worden,crawagie verweckt;hier heb¬
ben de Spaenfche fchoone huyfen ende andere edifi-
cien ghebouwt.De wooninghen van de Indianen waren
gheleghen in diverfche quartieren, een fteen-worp van
den anderen, ende veel huyfen by den anderen met en-
ghe ftraetjens, met veel kromten, de huyfen van aerde
gheraaeckt,ofte van hout,eenige oock van fteen; meeft
laegh,met groote falen van vreemt fatfoemdan nu tim¬
meren de Indianen oock naer de Spaenfche wijfe.

Een Bif Het Bifdom van Tlafcala, ofte de los Angeles ghe-
dom. IyCk men het anders noemt, is gheleghen tuflehen het

Aertz-bifdom van Mexico, ende het Bifdom van Gua¬
xaca,begrijpt de provinciën Tepeaca,Zempoala welck
landt tamelijck vruchtbaer is , meeft vlack, met goede
weyden,endejacht van alderley wilt.In ft Bifdom Tlafe

Tuebla cala leydt Puebla de los Angeles, van vij fthien hondert
de los An- huys-gefinnen,verdeelt in vierquartieren^die de Spaen-
&ees• giaerden noemen Barrios, ghebouwt in ft jaer 15-31 by

den Prefident Don Sebaftian Ramirez, op de wegh van
Oudt ^era cruz naer Mexico. Vyf leguen van daer is de oude

Tlafcala. ftadt Tlafcala,welcke een vrye ftadt,en meeft by India¬
nen bewoont is, hier was de Cathedrale kereke van dit
Bifdom tot in den jare 15- 5-0, als die gheleyt is in de ftad
de los Angeles;alwaer oock fijn diverfche kloofters van
Dominicanen, Francifcanen ende Auguftyner-Munnic-
ken; een van Nonnen; ende een collegie van meer als
vyf-hondert kinders van Indianen, om die te leeren;
met een rente van thien duylent Pezos, ghefticht by de
Prefident Ramirez voor-noemt. Don Sebaftiaen dede
groote diligentie, dat de Cochinilla in defe quartieren
mochte ghecultiveert worden; waer door, als mede
door dien defe provincie vry leeft van tributen, ende
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datter een vrye inarckt is , het volck derwaerts komt
van diverfche provinciën, met wolle, fchapen, vere¬
kens ende hoenderen te koop, ghevoghelte van alle
foorten, halen ende konijnen; en daer wort grooten
rijekdom in-ghebrocht, nae-de-mael daer veel filver-
fineden, en gout-lmeden, ende veel koopmanfehappen
fijn; oock groote quantiteyt van fpaenfche wijnen.

In de provincie Tepeaca is de ftadt Segura de Ia Segura
Frontera,gebouwt in een goede gelegentheyt,met feer ^la
bequame huylèn: onder de jurildidlie van dele plaetfetera%
fijn TemachaIco,Tecalco,Chacutlac,en Arazingo.

Door de abundantie van bolfchen ende berghen,fijn
der veelderley foorten van wilde boomen; de vrucht-
boomen fijn kerlfen,waer van de fteel foo kort is, datfe
vaft aen de tack ftaen, ende Tuna: de vruchten van

Spaengien walfen hier wel.
De ftadt Vera Cruz,die oock anders ghenoemt wiert Vera Cmz.1

Villa Rica,is van Mexico tfeftich leguen,en een vieren¬
deel van een legue van de zee; daer woonen meer dan
twee hondert huys-ghefinnen Spaengiaerden; daer is
des Konincx kalfe , ende een huys van contraótatie,
daer woont meeft zee-varend volck, ende die haer ge-
neeren met goederen t' fcheep ende aen landt te bren¬
ghen : door dien dat hier alle de vloten pleghen te ont¬
laden , ende waren vier oft vyfmaenden daer mede be-
fich, door dien defe ftadt vyfleguen gheleghen is van
de haven S. Iuan de Vlua ( daer wy elders van Ipre-
ken;) nu worden de vloten meeft gheloft in een plaet¬
fe ghenaemt Buytron, die maer tachtentich paffen en
is van de voorlchreven haven, welck fo ghenoemt wort
naer een herberghe die daer was, dan begint nu een
fraeye plaetfe te worden.

De haven van S. Iuan de Vlua, is een feer kleyn en S. Iuan
laegh eylandt, niet verre van 't vafte landt; 't breetfte de Vim.
daer af is niet over een boogh-fcheut, daer was wel
eer maer een huys , en een kleyn kapelleken om
milfe in te fegghen.De lij de naer 't landt toe is op-ghe-
maeckt met harde fteen, en vier vadem diep recht op,
waer door de fchepen foo naer aen 't landt ligghen, dat
men daer uyt op landt kan treden. De Koningh hout
daer vyftigh foldaten , met haer capiteyn 0111 de forten
te bewaren , ende ontrent hondert ende vyftigh Swar¬
ten , die al 't jaer befich fijn met fteen te draghen voor
de timmeragien ende ander ghebruyek. Meefter lohn
Hawkins was daer in't jaer 1568 den 16 September,
en vont daer twaelfgheladen fchepen,die waerdt wier¬
den ghehouden twee hondert duyfent ponden fteer-
linghs in gout en filver: hy verfocht alleen proviant
voor fijn fchepen, ende dat voor andere waren: den fe-
venthienden quamen daèr derthien fchepen, van de
vloote, welck quam van Spaengien, ende daer op een
nieuwe Vice-Roy, wefende waerd gheeftimeert fes mik
lioenen: en hoe-wel hy de felve hadt können buy ten
houden, (in weicken gheval die vloot hadt moeten ver¬
loren gaen,) liet hy die nochtans inkomen op beloften,
dat hy alles foude hebben dat hy begheerde; dan wiert
hemqualijckghehouden, foo dat hy daer veel volex
verloor, ende alle fijn fchepen op twee naer, met welc¬
ke hy ontquam, doch foo reddeloos en met foo wey-
nigh viótualie , dat hy naer veerthien daghen in de uy-
terfte miferie ghefwerft te hebben in zee, ghenoot-
faeckt was ft landt aen te doen , ende in 't innerfte van

de Golfo van Mexico 10 man van fijn volck aen landt
te fetten , van welcke eenighe naer veel miferien , van
de Wilden wierden doot-geflaghen,andere naeckt uyt-
gefchut vielen in handen van de Spanjaerden van Panu¬
co,ende wierden voorts naer Mexico ghebracht,daerfe
weynigh uyt-genomen,allengskens om quamen. Sedert
hebben de Spaengiaerden een fterekfort op defe ha¬
ven gheleyt, door dien het de befte is, diefe hier heb¬
ben : Sy heeft drie canalen om in te komen,van welcke
de noordlij ckfte de befte is, gående by 't vafte landt in ;
aen beyde fijden van de canalen is 't vol kleyne klippen.

H Het
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Guaxaca. Het Bifdom van Guaxaca,wordt foo ghenoemt naer
de principaelfte provincie daer het in leyt3 ende Anti-
quera, naer de hooftftadt van 't felve Bifdomdy is gele-
ghen tuffchen 't Bifdom de los Angeles , ende de Bif-
dommen van de Audientie van Guatemala. In dit Bif¬
dom fijn veel fchoone provinciën , waer van de eerfte
ende voornaemfte is Guaxaca, een valleye daer de eer¬
fte conquefteur van NovaHifpania, DonHernando
Cortes den naem van kreegh el Marquis del Yalie.Defe
valleye begint van de bergh Cocola / op de limiten van
Guaxolotitlan 3 is fefthien leguen langh, met feer veel
dorpen ende woonplaetfen: en hoewel het een landt is
daer weynig rivieren offonteynen fijn, fo is 't nochtans
feer vruchtbaer , ende daer is gheen ghebreck van wa¬
terde inwoonders van defe valleye fpreken de tale van
de Zapotecas. Daer vallen feer veel mineralen , daerfe
gout ende filver uyt fineren, criftal, kooper-root 3 ende
veel ghefteenten van differente couleuren, teghen gra¬
veel ende bloeden,oock bezar-fteen,natureel ende per¬
fekt,veel fijde,tarwe,ende Maiz, oock Cochenilla ende
Cannafiftola. Alle vruchten, faden, ende andere kruy-
den van Spaengien willen daer wel voort-komen: en 't
vee van alderley fborten tiert daer feer wel. In 't gant-
fche Bifdom van Guaxaca en is niet een riviere ofte
daer valt gout in,ende de Indianen fouden gheen dingh
ghebreck hebben , foo fy maer wilden wercken3 door
dien haer niets ghebreeckt van eet-bare waren , ende
cm te kleeden. Sy hebben het Cacao , weick is een
vrucht als amandelen,die daer voor gheit dient3 fy ma¬
ken daer oock wijn af 3 ghebraden fijnde, fijn feer goet
om eten , ende gheven goet voetfel, &c. Het fijn ghe-
fonde ende friffche landen: de fijde wiert daer eerft ge¬
wonnen door de induftrie van de Spaengiaerden van de
moér-befye boomen van 't landt, daer de Indianen wa-
ren ghewoon pampier te maken van de tweede baft:
maer nu hebben de Spaengiaerden daer foo veel moer-
befye-boomen gheplant,dat daer orttaliijcke fijde wort
ghewonnen. Dit Bifdom begrijpt in fich wel drie hon-
dert en vijftich vlecken van Indianen, ende in de felve
(neftens drie hondert Eftancias ofte landt-huyfen}
meer dan twee hondert en vijftich duyfent Indianen
die tribuyt betalen:heeft hondert en twintich kloofters
van Dominicanen, ende noch meer fcholen van Prie-
fters. In defe provincie worden derthien differente ta¬
len ghefproken, doch de generale is die van Mexico.
Neftens Guaxaca fijnder noch onder dit Bifdom vele
andere landen, ende infonderheydt de rijcke provincie
van Mifteca,Tutatepec,&c.

Tr. MG k>e provincie van Mifteca wordt ghedeelt in Mifteca
fieca.' * Al ta,ende Mifteca Baxa;Mifteca Alta is tuflchen Mexi¬

co ende Guaxaca, veertich leguen van Anteqnera naer
't vveften.Mifteca Baxa leydt meer naer de zuyd-zee. In
defe provinciën hebben meeft alle de rivieren ende be¬
ken gout 3 de Indianen trecken met vrouw en kinderen
naer een beke die haer naeft gheleghen is,met proviant
voor thien oft twaelf daghen , en vergaderen met ghe-
mack foo veel gouts als fy können,weick fy in pulver in
fekere fchaften van hoenderen bewaren , ende trecken
daer mede op de marckten daer men ftoften ende vi-
vres verkoopt, manghelen aldaer teghen 'tgout wat
fy van doen hebben,ende keereti naer haer wooningen,
en vallen niet eer weder aen 't wercken, voor dat haer
proviant op is3 fy willen niet faeyen, oft yets ter handen
trecken,dan eten,drincken,ende flapemverfamelen inf-

v. ghelijcx 't gout datfe voor tribuyt moeten gheven,fon¬
der datmenfe elders kan toe beweghen, fegghende dat
haer kinderen moghen doen als fy ghedaen hebben.

Pr. Zo* De provincie Zapotecas is berghachtigh ende klip-
potecM. pigh , ende foo groot als die van Mifteca 3 daer waft by

naer alles 't ghene in de andere landen. De Zapotecas
gingen eertijts meeft met vellen omgort, nu kleeden fy
haer, korten haer hayr , ende draghen meeft hoeden.
Onder de provincie van Tecoantepec, (weick is te
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fegghen bergh van de tigren) forteerden oock de ME
xes,hier wort Liquidambar ghevonden.

In de provincie Guazacualco ende Yluta,als mede in
Cueztxatla hadde 't volck veel loodfche ceremonien,
befneden haer, fegghende datfe fulcx voor een oudt
ghebruyck hadden 3 defghelijcx men niet in andere
quartieren van Weft-ïndien heeft ghevonden.

De eerfte ende voor-naemfte ftadt van Guaxara is Anteqnera.
Antequera, tachtentich leguen van Mexico, op de Ko-
ninghlijcke wegh vanChiapa ende Guatemala , inde
luftighe valleye van Guaxaca.Defe ftad heeft een fcho-
ne Cathedrale kercke , wekkers pylaren al van marber
fijn,uyt een ftuck ghehouwen,feer groot ende dick. De
Indianen betalen haer tribuyt in mantels vancottoen,
ende in Cochinilla, weick feer abundantgroeyt in dit
gantfchc quartier.

De tweede ftadt is S. Ilifonfo de los Zapotecas, twin- $. llifinfe-. 4

tich leguen van Antequera: men handelt daer met gout,
cottoen ende Maiz, ende daer fijn meer dan dertich
duyfent Indianen die onder tribuyt fitten. Defe ftadt
leydt op 't gheberghte, in de provincie van de Mixes 3
weick is een volck van goede ftatuere, met lange baer-
den, dat feltfaem is in die landen,wreet,ftrijtbaer, ende
feer gheneghen tot menfchen vleefch te eten 3 ginghen
eertijdts naeckt,alleen een harten-vel,weick feer wit is,
om de heupen ghegort,ende wel bereyt met menfchen
herffenen. Men heeft dit volck moeten t'onder-bren-
ghen met de honden, door dien men daer te paerde
niet by mach..

De derde ftadt is S. lago de Nexapa, gheleghen in S. lagt»
de valleye van Nexapa,twintich leguen van Antiquera, ^ Nexapa.
op de wegh naer Chiapa ende Guatemale.

De vierde ftadt is la Villa del Efpiritu Santo, in de Bfpiritu
provincie van Guazacoalco, aen de Noord-zee, op de Santo.
limiten van Tabafco,tneghentich leguen van Anteque-
ra3 ghebout in 't jaer 15-22.

Het Bifdom Mechoacan , is tuflchen het Aertz-Bif- B.Mechoa*
dom Mexico, ende Neuva Galicia 3 heeft in de breedte can•
langhs de kufte van de Zuyd-zee by de tachtentich le¬
guen, ende tfeftich landt-waert im naer de noordelij cke
quartieren , alwaer het hem verre uyt-ftreckt onder de
Chichimeco , is 't onbekent. Mechoacan is in Mexi-
caenfche tale te fegghen een landt daer veel vifch
valt. In 't rijck van Mechoacan fpreeckt men vier ver-
fcheyden talen,de Chichimeca,Otomifche,Mexicaen-
fche , ende die ghemeen is in gheheel Nova Hifpania
die men noemt Tarafca , weick is de eyghen tale, ende
de gemeenfte in dat landt,feer net ende kort3de Spaen- •
giaerden hebben defen naem ghegheven aen defe tale,
door dien de Indianen, als fy daer eerft in 't landt qna-
men,hare dochters aen hun gaven, ende haer Tarafcue
noemden, weick is fo veel by haer te feggen,als fchoon-
fooe, ende daer van heeft het volck de naem behouden
van Tarafcos,ende de tale Tarafca. De getempertheyt
van dit land is feer verfcheyden naer de gheweften,het
eene meer kout,het andere meer ghetempert, ende ee~
nighe oock heet, doch alle feer ghefont, ende van een
goede lucht, foo dat daer groote toe-loop is van alle
quartieren,om van diverfche fieckten ghenefèn te wor-
den:daeris groote abundantie van meyren,rivieren,en-
de fonteynen van foet, Maer, ende ghefont water, daer
het vee feer vet van wort3 oock eenighe baden van wa¬
ter,weick de een meer,de ander min heet fijmdoor defe
goede gheftaltenis des luchts is dit landt uyter-maten
vruchtbaer,met feer groote vlacke velden tot weyden,
voor vee van alderley foorten 3 ende berghen die feer
dicht bewallen fijn met hoogh gheboomte 3 hier waft
infonderheyt de vermaerde purgerende wortel die men
ghemeenelijck naer de naem van defe provincie noemt
Mechoacan, dan de Wilde van dit gewefte noemen die
Tachuache,de Mexicanen Tlatlanla quacuit lapilli, en-
de eenighe andere natiën Pufqua. Het land is overvloe-
digh van alderley nootdruft ■» ende infonderheydt van

tarwe,
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'tarwe,garfte,ende andere granen ende faden van Span¬
jen 3 in fulcker voeghen, dat het ghebeurt is, dat een
Spaengiaert van vier hanegas die hy daer ghefaeyt had-
de , weder ghefamelt heeft fes hondert. Daer en ghe¬
breeckt niet een fruyt-boom van Spaengien,geen foor-
te van hof-kruyden, ende de druyven fijn daer feer ex¬
cellent: de Spaengiaerden hebben daer oock moer-be-
fye-boomen ghebracht ende gheplant, waer door daer
feer goede fijde valt, ende abundantie van Annilom
daer mede te verwen.Naer het quartier van de ChichE
mecas toe, waft oock Cochinilla. Daer is menichte
van groot ende kleyn vee, goede paerden, veel geyten
ende verekens van Spaengien, ontallijcke hoenderen,
ende ringh-duyven, oock leeuwen, wolven, en tigren,
men heefter veel hafen, konijnen, patrijfen, fayfanten,
tortei-duyven,en ander gevoghelte.51 Volck gaet nu al
gekleet in cottocn ende wolle-lakenen van Spanjen, en
op 't Spaenfch: in veel deelen fpreken de mans en vrou¬
wen de Spaenfche fpraecke, hebben oock vele konften
ende ambachten gheleert.Dit Rijck van Mechoacan,is
nu tot een Bifdom ghemaeckt,daer fijn wel hondert en
dertich vlecken, waer van vier-en-tneghenticli hare
fcholen hebben , ende vyftich Prochien met haer Prie-
fIers ende kiereken , oock wel foo veel kloofters van
Francifcaner ende Auguftijner-Monnicken3ende gheen
hooft-pIaetfe,ofte daer is een hofpitaefom de Indianen
te cureren. In dit landt fijn oock diverfche mijnen. De
befte pluym-beeldekens worden ghemaeckt in de pro¬
vincie van Mechoacan, in de vlecke van Pafcaro. Dit
Bifdom begrijpt voorder in fich de provinciën van Za-
catula,Colima,Chilchota.Onder de Chichimecas wor¬
den begrepen vele natiën die different fijn van tale, als
de Pannes,Capuzes,Samues,Zancas, Majolias, Guama-
res , Guacliichiles ende andere, doch bynaer van een-
derley manieren. Al 't ghene de Spaengiaerden hebben
gevondê van defe landen,is van feer vruchtbare gront,

Tafcuaro. ende goede ghetempertheydt. De ftadt Mechoacan
ofte Pafcuaro, is feven-en-dertich leguen van Mexico.

VdUadolid. In Guayangareo,weick de Spaengiaerden noemen Val-
ladolid , is de Cathedrale kercke van 't Bifdom, met
twee kloofters van Minne-broeders ende Åuguftijner-
Munnicken, leyt feven leguen van Mechoacan, en vijf-
en-twintich van Guadalajara.

S. Miguel. De ftadt S. Miguel leydt vyf-en-dertich leguen van
Pafcuaro , ende veertich van Mexico , op de wegh van
Zacatecas3is wel bewoont, ende voorfien van veel bou-
huyfen voor beeftem

De ftadt S. Felipe leydt dertich leguen van de ftadt
Mechoacan,in een onvruchtbaer ende kout landt.

De ftadt Goncecion de Salaja, leydt acht leguen van
San Miguel, ende vyf-en-dertich van Mexico, ende fe-
venthien van Valladolid, wiert ghebout in' tjaer 15-70,
om de wegh. te bevrijden voor de Chichimecas»

De ftadt Leon leyt tfeftich leguen van Mexico, ende
vier-en-twintich van Valladolid 3 in welckers limiten
groote aders ofte veeten fijn van metael, ende infon¬
derheyt van filver»

Voorts zyn de fteden Zamora, Villa de Lagos, Gua-
naxuato, Talpujagua, en andere 3 en meer dan dertich
Eftancias ende eenighe fuyeker Ingenios.

Tucatan. Floewel Yucatan ftaet onder Nova Hifpania , füllen
het nochtans neffens de kaerte van de eylanden be-
febrijven, alfo het in de felve vervaet is.

Tabafco. j)e provincie Tabafco,ftaet onder Yucatan, is vlack
landt,vol moeraffchen,lacken, daer veel vifch wort ge¬
vanghen,als Manatis,Tortugas ende Yguanas. 't Landt
is laegh ende meeft boffchagie, vol brafilie,cedren, en-
de andere boomen. In de bofichen is groote abundan¬
tie van de vruchten van 't landt,als Mameyes, Zapotes,
Aguacates, Gtiajabos,ende andere wel-rieckende ende
fmakelijcke vruchten. Door de vochtigheyt ende hitte
is 't feer vruchtbaer en bequaem voor weyden van
groot vee 3 tot Maiz ende Cacao, weick is de grootfte

Felipe.

Concecion.

Leon.

rijekdom van 't landt 3 hier in betalen fy haren tribtiytj
ende gheven jaerlijcks twee duyfent Xiquipiles van Ca^
cao 3 elcke Xiqüipil is acht duyfent amandelen 3 daer
is groote menighte van wijn-gaerden , vyghe-boo-
men,lymen,limoenen,ende orangie-appelen. Daer waft
veel Maiz,ende wort drie ofte vier reyfen desjaers ver¬
meit, oock waft het rijs daer wel, ende hirs, ende alder-
hande hof-kruyden van Spaengien. Daer fijn veel ty-
gren,leeuwen,deynen,wilde fwijnen,hoe-wel kleyn3 ko¬
nijnen,armadillen,meer-katten,hartei^Tepeyzquintesi
Yguanas,ende ander onghediertedayfanten,pauwen en-
de papegayen van veelderley foorten3 quackelen, ende
alderhande groot ende kleyn ghevoghelte van difte-
rente couleuren: veel hoenderen van Caftilien 3 ringh-
duyven ende tortel-duyven. Men verfamelt daer gheen
cottoen, hoe-wel het daer oock waft, brenghen 't vaii
Yucatan, als mede andere ftoffen om in te kleeden^
door dien 't volck de cottoen niet kan beneficeren, be^
fich fijnde met koeyen ende verekens te voeden 3 ende
naer het Cacao te fien3 want noch op de boomen flåen¬
de , komen de apen ende éeck-hoorntjens, ende ander
ghedierte het felve eten eer 't rijp is. De Mofquitos fijn
in dit landt foo overvloedigh ende moeyelijck, datmen
niet kan flapen fonder pavillon. In defe provincie is al¬
leen een woon-plaetfe van Spaengiaerden, weick is Ta-
hafco, anders oock ghenaemt la Villa de Nueflra Sennora
de Idvittoria, om de viótorie weick Cortes hier hadde
teghen de Indianen, doen hy de eerfte reyfè dede naef
Nova Hifpania.Defe plaetfe leyt tfeventich leguen van
Ciudad Real de Chiapa, men vaert naer Chiapa de ri¬
viere Gryalva op, veertich leguen, ende de refterende
dertich reyft men over hart gheberghte , daer veel ri¬
vieren fijn,ende kout landt.

N I E v galissen;

"Ova Galicia, (weick oockgenoemt wordt Guada¬
lajara, naer de hooftftadt3 ende Xalifco naer een
voor-nemen provincie onder de felve reforte-

rende3) is een Audientie op fich felfs 3 fcheyt van Nova
Flifpania, ontrent de haven Navidad, ende het lack
Chiapala 3 naer het noorden, ende ten deelen naer het
weften,is 't niet volkomentlijck ontdeckt, de refte naer
't weften is zee. Het is bewoont aen de eene kant, waer

in begrepen is het ghedeelte in de provinciën van Gua¬
dalajara, Xalifco, los Xacatecas, Chiametla, Culuacan,
Neuva Bizcaja, ende Cynaloa 3 ende de nieuw ontdec-
kinghen van Neuvo Mexico,Cibola ende Quibira.

Van Puerto de Navidad af, tot Culuacan toe, langhs
de kufte van de Zuyd-zee,is drie hondert leguen.

De principaelfte provincie van 't rijck van Nova Ga-
liciafis Guadalajara, alwaer de lucht feer ghetempert is>
de grondt vruchtbaer van tarwe, maiz, ende andere fa-
den van Caftilien, daer fijn veel filver-mijneralen3 ende
de volghende plaetfen by de Spaengiaerden als nu be¬
woont.

Guadalajara, de hooftftadt van dit rijck, is gheboüwt
by Nunno de Guzman in den jare vijfthien hondert lajara.
een-en-dertich, van Mexico feven-en-tachtigh leguen,
op een pley n,ontrent een riviere,met goede tbnteynen,
wateren,weyden,goede faeydanden, gebergte om hout
te bekomen, en bequame materialen 0111 te bouwei^ de
Konincklijcke audientie hout hier haer woonplaets, de
officiers van des Konincx in-komen, de Cathedrale
kercke, fiiffragaen van het Aertz-bifdom van Mexico,
fints den jare 1570 3 weick eerft was gheordineert in de
ftadt Compoftella.

De andere fteden fijn Villa del Efpiritu Santo 3 Santa
Maria de los Lagos, daer een Alcalde Major refideert»
defe ftadt wiert gheleght ora fich te verfekeren teghen
de Chichimecas.

De tweede provincie is Xalifco , vruchtbaer van
H z maizï

1
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maiz: hier is maer een ftadt, van de Spaengiaerden ghe-

Coinpc- naemt Compoftella, gheleghen ontrent dezee-kufte,
fxlla. drie-en-dertich leguen van Guadalajara naer hetwe-

ften,ghebouwt by Nunno de Guzman in den jare 1531:
fy heeft gheen goede weydenvoor defchapen, feer
weynigh faey-landts, noch goet voeder voor de peer¬
den,noch materialen tot den bouw;is feer heet, brenght
veel onghedierte voort: endedaer vallen fchrickelijcke
tempeeften.

Cbk- Aen Xalifco confineert Chiametla, op de kuflre van
mttla. de Zuyd-zee, een groote provincie ; daer woonde eer-

tijdts veel volcx, welck vocht met pijlen, knodfen,ende
Ichilden, ende een Indiaen voerde ai dele wapenen tef-
fens.De fchddeii wären ghemaeckt van ftocxkens,te fa-
men ghewrocht met draeden, droeghen die onder den
arm valt ghemaeckt met een koorde. In defe Provincie
ginghen de vrouwen tot de voeten toe ghekleet; ende
de mans droeghen korte mantels;hadden fchoenen van
harten-vellen ; 't landt is vruchtbaer ende rijck van

S. Seba- filver,was, ende honigh; het dorp S. Sebaftian,was ghe-
ßiaen. leght by Capiteyn Francifco de Yvarra in den jare

15-5-45 daer naer fijn der veel filver-mijnen ghevonden,
ende twee Reales ghefticht met haer noodighe Inge¬
niös van molens,ende fmelt-ovenspende daer wort groo¬
te quantiteyt filver ghebeneficieert.

Culuacan. Culuacan is een Gouvernement op de kufte van de
Zuyd-zee, naer 't weiten, van Chiametla: het is vrucht¬
baer landt van alle nootdruft. Nunno de Guzman bou-

S. Miguel, de hier San Miguel 5 dan defe ftadt is daernaer verleght
vijf leguen nederwaerts, ende twee leguen van de zee,
in de valleye Horaba , om dat daer beter gheleghent-
heyt is van zaey-landen,fruyten,ende anders; daer wort
veel vifch ghevanghen, door dien de vloet op komt tot
aen de ftadt.Daer fijn in dit quartier fiiver-mijnen, daer
de Spaengiaerden haer ontrent hebben ghelet om die
te beneficieren, welck fy noemen Real 5 defe mijnen
worden ghenoemt de las Virgines.

CinaUo. Naeft Culuacan is Cinaloaan defe provincie was eer¬
tij ts een woonplaetfe van Spaengiaerden geleght, dien-
fe noemden Sanluan de Cinaloa , dan hebben die niet
wel können houden, hoewel Francifco de Ybarra defe
plaetfe op nieuws van volck verfach,ende alles daer liet
brenghen van Culuacan af, welck tot onderhoudinghe
van't volck noodigh was. Dit landt heeft aen de rech-
ter-hanthet hooghende moeyelijck gheberghte van
Tepefman,aen de ilincker de Golfo van California.-naer
't weiten de provincie Cibola 5 naer 't noorden Neuvo
Mexico;Wort verdeelt by acht rivieren, op welcker oe¬
vers alle de dorpen van de Indianen legghen, om de
viifcherye. De grondt is vet, de lucht helder ende ghe-
font, ende daer wait licht alles wat daer ghefaeyt wort
Sy hebben overvloet van cottoen, daer iy haer kleeren
ende mantels van maeckeri, op de Mexicaenfche wijfe:
mans ende vrouwen draghen langh hayr , de vrouwen
tot over de fchouders, de mans op-gheknoopt: fijn
langh van ftatuere 5 iterck ende ftrijdtbaer: haer wape¬
nen fijn, boghen , vergiftighe pijlen, knodfen van hart,
ende korte piecken van root hout.

Vxitipd. Ten tijde Nunno de Guzman van Mexico verreyfde
naer Neuva Galicia, liet hy in 't gouvernement van Pa-
nuco, voor fijn Luytenant Lope de Mendo^a, met or¬
dre , dat hy een tocht foude doen landt-waert in, naer
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Vxitipa, om 't landt te ontdecken, ende volck te plan~ .
ten,foo hy bequaemheyt van plaetfe ende andere noot-
faeckelijckheden daer toe foude vinden. Lope naer ee-
nigh onderfoeck populeerde , in de valleyen van Vxi¬
tipa, een ftadt,welcken hy noemde San Luyz, te landt- s. Lujz,
waert in, naer Xalifco toe, onder wekkers gouverne¬
ment het is ghebieven, oock naer dat de Koningh Pa-
nuco onder Mexico heeft ghetrocken.De gheftalte en-
de manieren van 't volck van defen lande fijn ghelijck
die van Mexico, hoe-wel de tale verfcheyden is ; haer
tempelen fijn hoogh , van aerde foden ghemaeckt met
haer trappen;kleeden haer met mantels als die van Me¬
xico; hebben ghemaeckte wijnen 0111 op haer feeften te
drincken. 'T landt is wonder overvloedigh van fruyten,
jacht van harten, ende andere wilde dieren: veel hoen¬
deren werdender nu ghevonden,quackelen, pertrijfen,
tortel-duyven ende ander ghevoghelte 5 in fomma al-
derhande lijf-tocht in overvloet.

De provincie de los Zacatecasis feer rijck van fil-Zacateca*.
ver-mijnen, ghebreckigh van water, tarw, ende maiz:
daer fijn drie fteden van Spaengiaerden , ende vier an¬
dere voor-nemen gheleghentheden van mijnen; van Mijnen.
welcke mijnen de principaelfte fijn de los Zacatecas,
alwaer haer ordinaerlijck houden meer dan vijfhon-
dert Spaengiaerden , met vyfhondert ilaven , hondert
paerden ende muylen, ende een kloofter van Minne¬
broeders , ende daer is continuelijck een van de Ko-
nincklijcke officiers van Guadalajara. De mynen van
Avinno, op de limiten van de Zacatecas, wierden ent¬
deckt door het beley t van Francifco de Ybarra, in den
jare 15- 54, welcke fcheydende van Zacatecas met een
goet ghetal foldaten wel verfien, ontdeckte eerft die
van S. Martin, alwaer ontrent vier hondert Spaengiaer¬
den haer pleghen te onthouden: daernaer de mijnen
van San Lucas; ende die van Avinno voor-noemt, ende
andere meer daer ontrent, waer groote quantiteyt van
filver is uyt-ghehaelt;beneffensdefe wierden mede ont-
deckt in de jurifdiótie van S. Martin , de mijnen del
Sombrerete; ontrent welcke gheleghen is de ftadt del
Erena. Voorts de mijnen de los Ranchos, ende de los
Chalchuites, ende die de las Nieves, daer veel metaels
in is,ende fijn ioo goet,dat indien de mineurs abundan-
dantie van quickfilver konden kryghen toteenrede-
lycke prijs , daer foude noch onghelyck meer uyt-ghe-
trocken worden. Voorts de mijnen del Freihillo, die
oock noch veel filver uytgheven.

Neuva Vizcaya is een landt vol vivres,vee,ende goe- Neuva
de mijnen van filver, begrijpt onder haer de provincie Pizcaja*
Topia;defe landen fijn ontdeckt by Francifco de Ybar¬
ra. Hy vondt in die tocht, de mijnen van Endehe en-
de S. Iuan,welcke feer rijck ende voorderlijck fijn uyt-
ghevallen, infghelijcx die van Sandta Barbara,welck de
uyterfte fijn,van het ghene tot nu by de Spaengiaerden
is bewoont, in dat quartier te landt-waert in;defe meta¬
len fijn feer rijck , ende beneffens de menighte van fil¬
ver, is daer veel loots ghevonden, feer dienftigh om de
andere filver-mijnen te beneficieren.Ende uyt defe ont-
deckinghe is groote nuttigheydt ghefproten voor de
rijeken van Neuva Galicia, ende NovaHiipania in 't
generael, om den grooten handel die daer uyt is ont-
ftaen, door dien de mijnen veel fijn, feer rijck,ende van
fijne metalen»
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lande , ofte langhs de riviere Chagre , naer defe ftadt,
PANAMA» om van hier naer Peru, ende vele andere plaetfen aen

de zuydt-zee gheleghen , af-ghefcheept te worden.
E provincie Panama is niet groot, Neffens de Konincklijcke Audiëntie, refideren hier
door dien deAudiëntie haer allee mede de ontfangers van des Koninghs tollen ende an-
daer onthoudt om de vloten te dere in-komften- daer is een Cathedrale kereke, wiens
dilpacheren, ende recht te doen Biffchop iuffragaen is van den Aertz-Biffchop van Los
aen de koop-lieden die gaen ende Reyes, ofte Lima.
komen van Perus heeft inde leng- De tweede ftadt van defe provincie was ghenaemt Nombn
te ooft ende weit by de neghen- Nombre de Dios, nu gheruineert, ende verleght op ce Dws-
tich leguen; in de breedte van de PuertoBelo;de fpaenfehe klaeghden over de ongefont-

zuydt-zee tot de noordt-zee, op het breetfte feftich heydt van defe plaetfeft volck welck daer geftorven is
leguen; ende op 't fmalfte tuflehen Nombre de Dios, is ontelbaer; is evenwel langhe blyven ftaen, alleen om
ofte Puerto Belo , ende de ftadt Panama, 18 leguen. de goetheydt vande haven. De ftadt van Panama is

'Aert. Is meeft rouw ende bergachtich land, vol moeraflehenj achthien leguen van hier,de wegen derwaerts fijn won-
waer door de lucht uyter-maten ongefont. 't Landt is der quaet, nochtans wordt al't filver door defewegh
niet feer vruchtbaer, ende ontbreeckt vele dingen, om J gebracht naer Nombre de Dios, foo wel K. Mts. Thre-<
dat daer niet en waft dan Maiz,ende dat weynich: doch foor, als van particulieren: Infghelijcks demeeften-
iijn daer goede weyden voor 't vee, (te weten ftieren en deel van de koopmanfehappen die naer Peru worden
koeyen) foo dat 't felve daer feer vermenichfuldicht. ghevoert, worden ghebracht naer de riviere Chagre,
Eertij dts waflèr menichte van verekens , welcke de in- welck is ontrent achthien leguen van defe ftadt, ende
gheboorene wiften te vanghen , met het aen-fteecken daer langhs op-ghebracht tot een herberghe , ofte
van 't gras op 't veldt, jagende die alfo in haere netten loodge ghenaemt Venta de Cruzes, vijfleguen van Pa-
gemaeckt van feecker kruyd welck fy noemê Nequen; nama, ende fo voorts te lande met muylen. Defe ftadt
nu fijnder fo weynighe , dat de Spaegniaerden klaghen is door 't bevel van den Koningh Philippus de tweede,
dat 't Ipeck daer feer dier is.Men heeft daer fayfanten, met advijs van de Prefident ende Raden van Indien ge-
tortel-duyven, ende ander gevogelte, tot noodt-druft depopuleert, ende verleght naer Puerto Belo.
van de menfehen : goede vifch in de rivieren ende Puerto Belo leght 5 leguen van Nombre Dios naer Puerto Belo
sn de zee; in de rivieren vindtmen oock crocodilen. het weften,is een leer bequame haven, waer veel fche-
't Gheboomte houdt fijn bladeren meeft het gantfche pen können legghen, heeft goede ancker-gront; dicht
jaer door , met weynich vruchten; op welck fich ont- by ftrandt vijfofte fes vadem waters: daer fijn twaelf
houden diverfche foorten van wilde katten: men heeft kleyne riverKens ofte beken, die tot defe haven be¬
daer oock van dat ghedierte,welck fijn jongen , fo lan- hooren, ende al in een komen; fo dat de vlote tot allen
ge als die kleyn fijn, in een fack aen't lijfdraeght, loo- tijden haer van verfch water kan verfien. Oock is in
pende ende fpringhende daer mede, fonder dat fy haer defe plaets veel houts om fchepen te timmeren , ende
können ontvallen, oft datmenfe fien kan: dit ghedierte fteen om ballaft in te nemen. De koopmanfehappen
komt 's nachts inde huyfen om de hoenderen te ftelen. worden van defe plaetfe naer Panama ghevoert door
Onder dit ghebiedt worden veel kleyne provinciën twee weghen; den eenen te lande, door een wegh die
begrepen. De eerfte daer de Spaegniaerden begon- veel bequamer is als die van Nombre de Dios was; den
nen profijt uyt te trecken , ende vriendtfehap von- anderen langhs de zee tot de reviere Chagre, ende dan
den, was Careta, 30 leguen van Darien , ende Acla, 5 de riviere op tot Venta de Cruzes , ende van daer
voorder. ' t Landt is daer berghachtich gelijck als Da- voorts te lande naer Panama.
rien, doch ghefonder; ende in veel geweften defer pro- Sant Iago de Nata is een ftedeken ofte vlecke gele- Natu.
vinden wierdt veel gouds gevonden. Naeft Acla, leydt ghendertich ofte een-en-dertich leguen vande ftadt
Comagre , waer het vlack landt begint, ende was van .Panama naer 't wellen, op de kufte van de zuydt-zee.
daer voort feer wel bewoont, de Spaegniaerden noem- De principaelfte Rivier van dele provincie is die Rivieren.
den dit gantfeh quartier tot Peruquete toe, Cueba; voornoemde Chagre. Aen de zuydt-zee heeft men de
ende de aen-leggende landen Behetrias. Ghelijck defe riviere Chiepo , by welckes oorlpronck eertijdts veel
provincie ofte audiëntie kleyn is, ende de in-geboorene goudts is gevonden. Daer leght noch een ander rivier
van den lande feer deerlijck vernielt, fijn daer nu maer beooften Panama, die fy noemen Rio de las Balfas,
drie fteden by de Spaegniaerden bewoont, Panama, daer feer goet hout valt om bareken ende fchepen van
Puerto, Belo ende Nata. te timmeren. De riviere Darien leght in 't innerfte van

Steden De ftadt Panama , daer van defe provincie den de Golfo die de Spaegniaerden noemen de Vraba,ende
'Panama, naem heeft, leyt op de kufte van de zuydt-zee , is is het fcheydt tuffchen de provincie ofte audiente van

kleyn van begrijp,feer onghefondt, oock qualijck ghe- Panama, ende de provincie van Cartagena.
bouwt; maer altijdts wel voor-fien van alderhande Langhs de kufte legghen diverfche kleyne eylanden.
lijf-tocht. Daer wordt een grooten ende feer rijc- Op de noordt-fijde, de Cattiva, welck fijn laegeey-
ken handel ghedreven ; door dien daer van de ku- landen , ende vol gheboomte. Die van Comagre, leg-
ften van Peru ende Chili, ende elders uyt de zuydt- gen gelijcks 't water. De Pinos, is hoogh ende ront, niet
zee, aenkomen de fchepen ende bareken met goudt, verre van 't vafte landt. Aen de zuydt-fijde, ende in de
filver , ende andere koopmanfehappen ; ende over zuyd-zee leght Taboga, 5-leguen van Panama, i2vor-de noordt-zee , alderhande goederen van Europa, der leggen de eylanden de las Perlas: fijn twee grootedie uyt Spaegnien met de vlote op Terra Firma eylanden, del Rio en Tararequi, met vele kleyne daer-worden ghebracht te Puerto Belo, ende van daer te om: ende worden genoemt Ilias de las Perlas,door dien

Weft-Indien. \ eertijds
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eertijdts daer ontrent feer vele ende groote peerlen
wierden ghevifcht. Daer waren oock feer veel harten,
konijnen,ende ander wildt,infonderheyt op 't grootfte,
dat heeft goede frayten, ende is overvloedich van al-
derhande lijf-tocht, ende goede vifch in zee. De peer¬
len daer ontrent gevifcht iijn de grootfte gheweeft die
men in al dat geweft oyt heeft gevonden.

CARTAGENA.

jSfitent. Cartagena,welck den naem naer lijn hooft-ftad heeft,
leght opdekuftevan de noordt-zee, hebbende inde
lenghte, ooft en weft van Rio Grande, ofte de la Mag-

Talen, dalena, tot aen de riviere Darien in de Golfo de Vraba
So leguen, ende oock fo veel in de breedte noord ende
zuyden,van de noord-zee aftot aen de palen van Neu¬
vo Reyno de Granada. Het is hoogh ende berghach-

r>_ tich landt, vol heuvelen ende valleyen, al-waer feer
€ '

groote ende hooglie boomen waffen; ft iffer feer voch-
tich door den gheftadigen reghen, fo dat de zaden van
Spaegnien daer niet wel willen walfen, nochte oock de
tarwe rijp worden. Op eenighe bergen van dit gouver¬
nement vallen veelderhande harften ende aromatique
gummen, ende ander liqueuren, die fy uyt de boomen
weten te trecken: groote abundantie van draecken-
bloedt,ende balfemen van feer excellenten reuck ende
fonderlinghe kracht. Men heeft daer overvloedt van
Vifch , fruyten , ende alderhande eetbaere waren ;
daer valt oock langhe peper, veel fcherper als den
ooft-Indifchen, ende oock lieflijcker van reuck ende
fmaeck als de gemeyne brefilie-peper: weynich goudts
wordt daer gevonden, ende alleen in eenige doch wey-
nighe plaetfen. In het landt onthouden haer veel ti-
gren, Hangen, ende andere wreede, felle, verflindende
ende fchadelijcke dieren. De in-geboorne van 't landt
waren feer ftrijdt-baer, ende ghebruyckten fenijn aen
haer pylen, fo dat fy veel Spaegniaerden dooden,doch
lijn over langh meeft al van de Spaegniaerden uyt-ge-
roeyt ende vernielt.

Cartagena, Cartagena, de hooft-ftadt van defe provincie, heeft
haren naem van de ftadt Cartagena in Spaegnien, door
de groote ghelijckheydt die is tulfchen de havenen
van beyde defe plaetfen: leght aen de noordt-zee , de
Gouverneur van de provincie woont daer , beneffens
andere officiers van de Koningh; daer is een cathe-
drale kercke, wiens Bilfchop fuöragaen is van dien van
Neuvo Reyno. Defe ftadt was eerft gebout in den jare
iy 3 2, by Pedro deHeredia ghebooren van Madrid;
welck met groote moeyte ende lifticheydt een deel
van 't land bevredichde, alfo de in-woonders feer ftout
ende ftrijdtbaer waren, foo wel vrouwen als mans; men
heeft gefien dat een vrou van achthienjaren acht Spae¬
gniaerden doode met haer pijlen, eermenfe konde ver-
meefteren. De in-woonders fijn rijck gheworden door
de groote fchip-vaert die daer is op Spaegnien,ende de
vlote van Terra Firma daer fomtijdts over-wintert;
doch fonderlingh door de fchat die de groote rivier
Magdalena afkomt, uyt Neuvo Reyno de Granada. In
'tjaer iySy, wiertfe in-ghenomen by de Enghelfchen,
onder 't beleyt van Sir Francis Draeck, hy verbrande
een deel, en rantfoeneerde de refte voor hondert ende
thien duyfent ducaten.In defe provincie vanCartagena
fijn noch eenighe kleynder ftedekens,als STago de
Tolu, la Villa de Maria, Santa Cruz de Mopox. La Ba-
ranca de Malambo is een tol-huys.

S\ MARTHA.

Gmu. De provincie van Santa Martha leght vervolghens
op dekufte van Terra Firma , heeft in de lenghte 70

j4ert. leguen ende oock foo veel in de breedte. De gheftalte
desluchts van defe provincie is heet ontrent de zee-
kufte, maer binnen 's landts koudt. Van de ftadt Santa

F I R M A,
Martha aftot het beginfel van de berghen, welck fijn
drie leguen weeghs, is het vlack landt: ft gheberghte is
feer fteenachtigh, onvruchtbaer voor weyden, fonder
vruchten ofte boomen , ende daer vallen veel rivieren
af: op de vlacke velden verdrooght het gras, ende
't gefaeyde wordt verdorven wanneer de brifes te feer
waeyen , waer door men dickwils groote fchade ende
'gebreck komt te lyden. De oragnie-boomen , lijmen,
limoenen, granaten, ende druyven, willen daer tame-
lijck wel waffen: Men heeft daer Guayavas, Platanos,
ende andere dierghelijcke vruchten van den lande: van
Caftilien fijn daer ghebracht latuwe, radijfen, ende an¬
dere lofende moes-kruyden,welcke daer wel waffien,als
mede meloene,pompoenen ende comcommeren. Daer
fijn veel hoenderen van Caftilien, duyven, perdrijfen
ende konijnen; men vindt daer oock tigren, leeuwen
ende beyren. 't Land is vruchtbaer van Maiz ende Ba-
tatas wortelen. DeYucadiehierwaft mach ghegeten
worden fonder ghevaer, daerfe in de eylanden ende el¬
ders als fenijn wordt gehouden. In Buritaca fijn goudt-
mijnen: Enae in Tairona menichte koftelijcke gefteen-
ten,dienftich tegen diverfche ghebreken, als bloeden,
graveel, &c i Oock marmoren, jafpis, porphyren ,

ende eenighe goudt-mijnen. Een half legue van Santa
Martha fijn veel ghemaeckte zout-pannen , daer de In¬
dianen feergoetzout maken,met welcke'tgantfche
landt daer ontrent wordt voor-fien. De in-gheborene
Indianen fijn difpooft,goet van verftant,quaet van aert,
ende feer hooch-moedich ; worden gegouverneert by
haerCaziquen,ftrijden met bogen ende fenijnige pylen;
kleeden haer met mantels van cottoen, gefchildert met
diverfche kouleuren, daer is veel volcks, ende fijn met
de Spaegniaerden noch meeft in oorloge; waer door fy
geen vol-komen meefters hebben können worden van
de rijcke provincie Tayrona, hoe-wel 'tveel volcks
heeft gekoft.

De voornaemfte ftadt, ende daer dit Gouvernement Hoofi-ßadt
den naem van voert, is Santa Martha, ghebouwt aen S'.Manba.
een feer gefönt quartier,by den oever van de zee, ende
heeft een feer goede ende groote haven, wel befchut,
ende goede ancker-grondt, oock fonderlinghe fraeye
gelegentheydt om de fchepen over te halen, is een half
legue breedt: tegen over de ftadt heeft fy eenen groo-
ten bergh, welck haer dient voor befchut, heeft goede
diepte, fonder klippen ofte drooghten; haer in-komen
is naer ft weften, met abondantie van verfch water ende
hout. Daer pleegh eertijds veel volcks te woonen,dan
is nu feer af-genomen,ende by naer verlaten, door dien
de vloten van Spaegnien daer niet meer aen komen,
ghelijck fy pleghen.

Teneriffe is een andere ftadt van dit Gouvernement Andere
gheleghen aen de oever van de groote rivier Madale-/^«
na, 40 leguen van Santa Martha naer ft zuydt-we-
ften. Tamalameque ofte Villa de las Palmas, 75- leguen
van Sta Martha naer 't zuyden, ende 20 leguen van Te-
neriffe voorfcheven.Ciudad de los Reyes, in de valleye
van Vpari , yo leguen van Sta Martha naer 't zuyd-
ooften, leght by een groote ende machtige riviere,die
fy noemen Guatapori.

Ocanna,welck eerft genaemt wiert Santa Ana,is een
ftedeken ende binnen-landtfche haven. La Ramada,
eertijdts ghenaemt Neuva Salamanca, 14 leguen van
Sta Martha naer 't ooften, ende 8 van Rio de la Hacha,
aen de voet van de Sierras Nevadas,inde valleye Vpari;
daer is fo veel koper, als fteen.

De ftadt Rio de la Hacha, wierdt eerft genaemt 110-
ftra Senora de las Nieves, ende daer naer de los Re¬
medies,leght aen de zee, 30 leguen van Sta Martha naer
ft ooften, 60 van Coro naer ft weften, tuffchen ft gou¬
vernement van Venezuele ende van Sta Martha, zuyden
en noorden van Cabo de la Vela.

NOVA

TERRA
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Ontdcc- If N den jare 15-36,heeft den Adelantado Don Pedro
hmgh. I Fernandes de Lego , fijnen Lieutenant den Licen-

tiaet Gonzalo Ximenez de Quefada, ghefonden
cm de landen op ende aen de riviere Rio Grande ofte
de la Madalena leggende , te ontdecken; de welcke is
op-getrocken langhs de felve riviere,met onuytfpreec-
kelijcke moeyte,door de dichtheydt van ft geboomte,
menichte van moerafïèn, beecken ende poelen; benef¬
fens den dagelijckfchen aenftoot van de Indianen daer
ontrent, een wreedt ende ftrijdtbaer volck , tot dat hy
eyndelijck is ghekomen over 't gheberghte Open, aen
ft landt van een machtighe Cazique, genaemt Bogota;
die van de komfte van een vreemt volck gewaerfchout
fich te weer ftelde , doch wiert lichtelijck in de vlucht
gefiaghen.Treckende voorts door verfcheyden woon-
plaetfen van de Indianen , vendt allent-halven veel
gouds ende efinerauden:fo dathy weder gekeert lijnde
naer 't landt van Tunia, bevondt dat hy hadde beko¬
men hondert ende een en negentich duyfent twee hon¬
dert ende vier-en-negentich Pezos fijn goudt; ende fe-
ven en dertich duyfent twee hondert acht-en-tachtich
Pezos flechter goudt; achthien duyfent van ft flechtfte,
welck fy noemen Falonia; ende achthien hondert lbo
groote als kleyne efmerauden. Ten laetften keerde hy
weder naer 't landt van Bogota; nam fijnen wegh door
de Panches, bevredighde eenighe van die met gemoe,
ende cenige met gewelt.Ximenez 't landt genoech ont-

Naem. deckt houdende,gaf't den naem van Neuvo Revno de
Granada, door dien hy van Granada gheboortich was,
ende boude daer een ftadt die hy noemde Santa Fé.

Neuvo Het nieuwe rijck van Granada, neemt fijn beginfel
Reyno de bezuyden het gheberghte van Opon, is hoogh endeGranada. vlack land,vol volcks; welck fijn wooningen heeft in de

valleyen, is in't ronde gantfeh oni-cingelt van een natie
van Indianen die fy Panches noemen: defe Panches
fijn menfehen-eters, en die van Neuvo Reyno niet.

Beelingh. Dit rijck is gedeelt in twee principale provinciën, Bo¬
gota ende Tunia, welck haer verfcheyden Heeren had¬
den van dien naem, doen de Spaegniaerts daer eerft
quarnen. De provincie van Tunia is rij cker van goudt
ende efmeraudë, als die van Bogota,hoe-wel defe oock
feer rijck is. Alle ft volck van defe landen is van goede

lmvoondcrs gheftalte , ende 't vrouw-volck befriedender van aen-

ficht, niet foo bruyn als in andere quartieren van defe
nieuw ghevonde landen. Sy kleeden haer met fivarte,
witte, ende gekouleurde mantels, om 't lijfgegort, vande borft tot de voeten, ende fommige oock wel van de
fchouderen neder-waerts; draghen op 't hooft kranfen
van bloemen van cottoen ghemaeckt, van differente
kouleuren; ende eenighe principale dragen bonnetjens

Lucht. van cottoen, fommighe oock netjens. De koude en
geeft daer geen onghemack , datmen 't vyer van doen
heeft, dan ft iffer eenparigh't gantfche jaer door , de
dagen ende nachten by na even langh; door dienfe foo
na onder de equinoétiael leggen, 't Landt is foo uyter-
maten gefont, dat men niet licht dier-gelijcken foudekönnen vinden;de huyfen fijn door^gaens van planeken
gemaeckt, ende met langh ftroo gedeckt, 't Volck eet
Maiz, ende oock Caffavi, als mede fekere wortelen die
fy noemen Yomas, ende rapen Cubias: daer word veel
zouts gemaecktjwaer mede de in-geboorne haren han¬del drijven op veel gheweften , infonderheydt op 't ge-bergh te vanOpon,ende na Rio Grande, ft Vleefch dat
fy ceten, is wildt,daer is weynich gevogelte,eenige tor-tel-duyven, eyndt-voghelen tamelijck veel, die in delacken broeden, in welcke als mede in de rivieren veel
vifch word gevangen van feer goede fmaeck. In Neu-

Steden. vo Reyno fijn by de Spaegniaerden ghebout de ftadtSanta Fé de Bogota,de vlecke van Sc Miguel; de fteden
Wefl-Indien.
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Tocayma, la Trinidad, Tunia, Pamplona, Merida, Be-
lez, Marquita, Ybague ,1a Vittoria de los remedios:
STuande los Llanos, ende devleckenvan la Pahna,
ende San Chriftoval.

De voornaemfte ftadt van dit Rijck, is StaFé Santa Fi
de Bogota, ghebout by Gongaio Ximenez de Quefa- de Bogota.
da, aen de voet van 't geberghte van Bogota, foo ghe¬
naemt naer de naem vande Cazique die de Spaegniaer-
gen daer vonden ten tijde van de ontdeckinge: de Ke-
nincklijcke Audiëntie refideert aldaer, als mede de
Officiers van deKonincklijcke in-komften;baer is oock
een fimelt-huys, v/elck de Spaegniaerden noemen Cafa
de fundicionffieeft eenCathedrale ende Metropolitana
kercke;de Biffchoppen van Cartagena, Sc Martha,ende
Popayan,fijn fuffraganen van de felve. Defe ftadt is een
feer gefonde plaetfe, gelijck die getuygen die daer ge-
woont hebben, dan daer en valt nu gheen goudt meer,
maer grooten overvloet van alderhande lijftocht, als
broodt, kaes, offen, verekens, hoen-deren ende alder¬
hande confitueren.

De vlecke Villa de San Miguel is ghelegen 12 leguen j\yGmh
van de ftadt Santa Fé de Bogota, naer het noorden,en
daer geleght om den handel te drijven met de Panches;
want door dien haer landt feer heet is, was het haer
moeyelijcken naer de ftadt van Santa Fé te komen, aL
waer 't kouder is.

Tocayma, 15- leguen van Santa Fé näer 't weften, is TbcaymM
gebout aen den oever van de groote riviere Pati, die
haren kours neemt in de groote riviere Madalena: de
gheleghentheydt van defe ftadt is droogh ende ghe-
fondt, genietende een luftighe ende klare lucht; daer
en valt 's nachts geen Sereno , ft iffer daeghs feer heet,
dan de morghen-ftonden koel ende fris , ende 't felve
duert eenparigh het heele jaer door.

In de provincie van Tunia, is gebout de ftadt Tunia, LuniA
22 leguen van Santa Fé, op eenen hooghen bergh, om
een fterekte te wefen teghen den aen-loop van de Wil¬
den i defe plaetfe kan wel twee hondert peerden uyt-
maecken, ende is de alder-befte voor-fien van alder¬
hande lijf-tocht,die in dat gantfeh gewefte is:daer word
de grootfte marekt gehouden van het gantfche Rijck.
Pamplona leght 60 leguen vanSanta Fé de Bogota,daer Famplotmwordt veel gouds gevonden, ende feer veel vee.

De vlecke Se Chriftoval leght 13 leguen vanPam- s* Chrtè
plona; daer is weynich goudts, maer feer goede ghele- ftoval en
gentheyd om beeften te weyden ende voorts te teelen. andereße* -
Merida leyt op de grenfen van Veneguela, ende Neu- den.
vo Reyno, 40 leguen van Pamplona; 't land heeft goud¬
mijnen, ende koorn in overvloet. la Vittoria de los
remedios, is feer rijck van mijnen. S\ luan de los Lla¬
nos, is fo leguen van Santa Fé naer het zuyden; daer
valt mede veej. goudts. Alle de goederen en koopman-
fchappen die gebracht worden naer de fteden van Neu¬
vo Reyno de Granada, worden de groote riviere Ma¬
dalena op-gevoert met canoem

P O P A Y A N.

POpayan heeft aen de eene zyde de zuyt-Zée,ende Föpayatilfekere hooghe ende woefte berghen, ende aen de
ander zyde de Cordillera van de Andes, ft Is mee-

ften-deel rouw landt, ende het regent daer veel, waer
door daer weynich Maiz waft, en noch minder koorn;
daer is oock weynich vee,maer de provincie is feer rijck
van goudt-mijnen.

De principaelfte ftadt van defe provincie wordt ge- Fopaya£
naemt Popayan, naer de naem van de Cafique dien de
Spaegniaerden in de eerfte ontdeckinghe daer vonden:
Is gelegen in een wei-getemperde ende ghefbnde con-
treye, door dien het weder daer 't gantfche jaer door is
gelijck in Mey, fonder veranderinghe: de daghen ende
nachten feer naer- even langh: alleen reghent het hier

^ wat
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wat meer als wel op andere plaetfen,ende dondert ende
blixeftit daer leer veel. Het Maiz dat daer ontrent

'groeyt, is wel 't befte van gantfch Indien. Tarwe waft
daer tweemael 'sjaers;men heeft daer feergoet vleefch
van offen, fchapen, geyten ende verekens , ende veel
Vruchten van den lande ,en van die uyt Spaegnien daer
gebracht fijn.

Antiochia Santa Fé de Antiochia is by de Spaegniaerden ghe-
-ende andere bout,in een van de Valleyen die fy noemen Nore , tuf-
fteden. fchen twee fo vermaerde ende rij cke rivieren , del Da-

rien ende Sta Martha oft de Madalena 5 ende tuffchen
beyde de Cordilleras van bergen die daer langhs henen
loopen. De gelegentheydt van de ftadt is feer goet, en
daer ontrent fijn veel beeexkens ende rivierkens, in
welcke men veel goudts vindt, dat feer fijn is, ende de
oevers bewaffen met alderhande foorten van fruyt-
boomen.De geftalte vande lucht is fulcx,dat het volck
's nachts buyten haer huyfen onder den blaeuwen He-
Snel flaept,fonder eenigh hinder te lyden vanden nacht¬
dauw. Men heeft daer feer veel fchapen, fruyten,
ende de rivieren en ftaende poelen fijn feer vifch-
rijek. Treckende Vän de ftadt Antiochia dewegh na
Anzerma toe , komtmen eerft te fien den vermaerden

Euritica. ende rij eken bergh van Buritica,daer fulcken menighte
van goudt in voorleden tijden is uyt-gehaelt. Daer fijn
heel weynich fruyt-boomen , ende oock weynich
Maiz. Santa Fé, behoort tot de ftad Antiochia; de mij¬
nen daer ontrent fijn feer rij ck gevallen. Caramanta be¬
hoort onder 't diftriét van de Audiente van NuevoRey-
no de Granada, ende tot 't Gouvernement en Bifdom
Van Popayanfis feer overvloedigh van Maiz ende ander
gefaeye; behalven tarwe, daer fijn weynich fchapen oft
ander vee, dan veel verekens.

'Anzerma. Anzerma, wiert eerft genaemt Santa Ana de los Ca¬
va! icros , is gebout tuffchen twee kleyne rivieren , op
een vlack verheven veldt, verciert met feer fchoon ge¬
boomte, ende menichte van fruyt-boomen, lb wel van
die van Caftilien als van 't landt felfs,ende andere aert-

vrachten, die daer wonderlijck wel waflèn.
Om van Antiochia te reyfen nae Arma, neemt men

eerft fijn wegh naer de groote riviere Cauca ofte Santa
Martha, die men paffeert metbareken. Naer eenighe
dagh-reyfen komt men aen Pueblo LlanorEen weynich
van de wech af leght Mugia; daer feer veel fouts valt.
Inde valleye Aburra fijn veel vlacke landen, een vrucht¬
bare gront, met veel kleyne rivierkens. 't Volck dat
hier eertijdts woonde hadden fulcken fchrick van de
Spaegniaerden , doen die daer quamen, dat fy haer fel-
ven veel verhingen, beyde mans ende vrouwen, van
Pueblo Llano, komt men aen Cenufara 5 ende Pueblo
Blanco. Alle defe landen waren eerft onder Cartago
tot aen de groote riviere toe, maer daernaer is hier een
ftadt gebout; welcke eerft was geleght aen 't begin van
de provincie Arma.Door dien de Spaegnaerden van de
Wilden in defè provincie feer ghequelt wierden, ende
weynich bodems hadden te bezaeyen, wiert de ftadt
verleght, ende is nu gelegen 23 leguen van Cartago, 12
van Anzerma, 5-0 van Popayan, ende een legue van de
groote riviere , op een vlackte tuffchen twee kleyne ri¬
vierkens , om-ringht van een palm-bofch, daer goede
Palmitos uyt-gehaelt worden. De ftadt wordt voor on-
gelondt ghehouden , dan de bodem is feer vruchtbaer.
Daer fijn feer rijcke goudt-mijnen, infonderheydt aen
de groote riviere.

De provincie Arma, daer de ftadt naer is ghenaemt,
is groot, wel bewoont, ende de rijekfte vande provin¬
ciën daer ontrent. Van daer voorts komt men aen Pau-
cura, daer fo veel gouts niet gevonden wordt. Daer na
aen Pozo, by wekkers dorp fijn feer groote mijnen van
goudt, aen den oever van de Rio Grande. Van Pozo

FIRMA.
naer 't ooften , legghen de provinciën Picara, Arbi 5
naer 't zuyden Carrapa , ende Quymbaia , daer de
ftadt Cartago in gelegen is. De provincie Quymbaia is
10 leguen breet, ende 15- langh , vol boffchen van feer
dicke ende hooge rieden. Cartago leyd op een vlackte,
tuffchen twee kleyne beken, 7 leguen van de riviere
Sc Martha, by een kleynder rivierken , daer de Spae¬
gniaerden van drincken. Daer by is een kleyn lack
daer de in-woonders fchoon zout maken uyt een zoute
fonteyne: men vindt daer weynich goudts; en worden
niet dan koèyen ende peerden aengeteelt.

De ftad t Cali, is gebout in een vlacke valleye aen de Call
voet van 't gheberghte, het is daer feer heet: de Gou¬
verneur hout daer fijn ordinaire woon-plaetfe ,neffens
andere officiers van de Koninghs in-komften;daer is een
fmelt-huys; en 2 kloofters, een van Auguftijner-mon-
nicken, ende 't ander van de la Mercede. Ten ware de
hette,het foude een vande bequaemfte plaetfen fijn van
heel Indien.

Van Cali, tot de hooft-ftadt van dit Gouvernement
Popayan,fijn 22 leguen,door feer bequame wegen,over
vlacke velden, fonder bergen, hoewel daer eenige heu-
veltjens ende hooghten fijn, dan niet moeyelijck om
te pafleren.

Van Popayan te reyfen naer Fafto,paflèert men eerft S' Inan
door de landen van de Conconucos. De ftadt Sc Iuan ^ ?'aft°'
de Pafto, is van Popayan 40 leguen, gebout in een feer
fchoone ende vermaeckelijcke valleye; daer een rivier
door-loopt, van feer fmaeckelijck ende foet water,
ende veel andere beecken ende fonteynen; wordt ghe¬
naemt Atris, is omringht van hooghlandt. De Spae¬
gniaerden hebben veel landt-huyfen de gantfche val¬
leye door, daer fy haer beeften weyden; ende de lan¬
den ontrent de riviere worden befaeyt met tarwe ende
Maiz. Op de pleynen vanghtmen veel wildts, van har¬
ten, konijnen,perdrijfèn,fayfanten, ende tortelduyven.

De ftadt Timana leght 40 leguen van Popayan, 60 Tmana.
van Santa Fe de Bogota: aen 't begin van de valleye
Neyva, in een feer heet geweft. Defe provincie wordt
anderfins voor feer goet, ende ghefondt ghehouden;
men heeft daer een luftighe landouw.e om alder-hande
vee te weyden. Hedens-daeghs is de meefte neeringe
van 't landt alderhande conferven te maken; door dien
daer grooten overvloet van honich in de boomen word
gevonden,en datter goede fruytê waffen,infonderheyd
feeckere keernen gelijck amandelen, daer fy zuyeker-
brootjens van maecken; die fy neffens andere confitue-
ren te marekt draghen, naer de mijnen van Almaguer
ende elders. Sy hebben oock veel hoven daer de Coca
groeyt, de Indianen geven groot geldt voor dit kruyd,
kauwen het geftadich in de mond, ende feggen dat het
haer feer verfterekt: fy weten oock een feer fijnen
draedt te fpinnen van het kruydt Pita. De ftadt is fon-
derlingh gefondt,ende leven de lieden daer feer langh.
Tlier woont de Lieutenant Gouverneur, die mede tot

fijnen lafte heeft de Stadt Sc Sebaftian de la Flata. On¬
trent defe Stad leght eenen bergh daer men zeyl-fteen
vindt.

De ftadt Guadalaiara de Buga, is 15" leguen van Po- Gnada-
payan , in de valleye Buga; in 't opperfte van de Cor-
dillera van de Andes, welck de Provincie Popayan
fcheydt van de valleye Neyva: Sy hoort tot de audiën¬
tie van Quito, ende is van 't Gouvernement ende Bif¬
dom van Popayan.

De andere fteden van defe Provincie fijn S.Sebaftian
de la Plata, gelegen op de frontieren van 't Gouverne¬
ment van Popayan; Almaguer; Sant Iuan de Truxillo,
in Indiaens Yfcance ; Madrigal, in Indiaenfche tale
Chapanchipa; Agreda, by de Spanjaerden ghenaemt
Malaga.

NIEV ANDALVZIE
Ende

VENEZVELA.

Er wy komen tot de befchrijvin- vafallen; ende hebben haer fints die tijdt vrienden ghe -

ghe van defe landen, is 't noo- houden met de Spaegniaerden. Daer fijn ontrent dit
dich yets te feggen van de Eylan- eyland eenighe jaren herwaerts geen fonderlinge peer¬
den daer voor geleghen, om ver- len gevonden, 10 dat fchijnt de oefters verkopen fijn,
fcheyden omftandicheden beter ofte door de groote giericheydt van de Spaegniaerden
te können verftaen. Het voor- geconfumeert, die geen refpijt en hebben ghelaten 0111
naemfte van allen, la Margarita, weder aen te groeyen; fy hebben wel eenighe inftru-

a m eerft ontdeckt by den Ammirand meuten ghepraétiieert om die in meerder diepte op
Don Chriftophoro Colombo in 'tjaer 1498 , is 15- leg. te halen, doch heeft tot noch toe niet willen ghelüc-
langh ende fes breedt, feer groen, Iuftich, ende vol ken , waer door dan defe plaetfe van weynich confide-
volcks; leght 6 oft 7 leguen van het vafte landt, tuf- ratie is , ten fy om de naer-gheleghentheydt by de ver-
fchen het welcke een kleyne Golfo is, ende in het mid- maerde zout-pannen van Punta de Araya.
den twee eylandekens, het eerfte ghenaemt Cubagua, Het eylandt Cubagua , is gantfch barre ende on- CubdgM*
daer feer veel peerlen fijn ghevifcht, het ander Coche; vruchtbaer, fonder verfch water, de gront falpeter-
ghelijckfe Columbus heeft genoemt. Daer is groot ge- achtich,met weynigh boomen vanGuaiacan,ofte peck-
breck van verfch water,fb dat men het aen 't vafte land hout, ende een doornen bofch; fonder gras ofte kruyt,

Vruchten, te Cumana moet halen, is evenwel vruchtbaer van boo- fonder gevoghelte, uyt-genomen zee-voghels;gantfch
men, en bequaem om Maiz, ende andere vruchten van vlack , fonder vier-voetighe gedierten als weynich ko-
Indien te faeyen, heeft goede weyden voor het vee, nijnen; de Wilden,die daer woonden als de Spaegniaer»
rondtom 't eylandt is menichte van vifch, welck het den eerft quamen, hadden 't lichaem ghefchildert,
meefte voetfel is dat fy daer hebben, haer brood is van ende onder-hielen haer met de peerle-oefters, haelden
Maiz: het is feer rijck wegen de peerle-viffcherije.Daer verfch water aen51 vafte landt van Cumana, ende man-
lijn twee woon-plaetfen van Spaegniaerdë,een dicht by gelden 't tegen peerlen. De verekens van Caftilien ge-
de zee, aen de fortreffe, daer de Gouverneur hein ont- bracht, veranderden ftracks , door dien de klaeuwen
houdt; de andere twee leguen binnen 's landts,welck fy haer wel een halven palm om-wieflen.De peerle-oefters Teerl-oe-
noemen el valle de Santa Luzia; heeft een goede haven vielen daer ontrent in groote quantiteyt, hebben in 't fiers.
aen de noordt-fijde , aen de ooft-fijde de klippen eerfte maer een correltjen fo wit als melck, welck met
ende eylandekens los Teftigos. De Spaegniaerden heb- der tijdt grooterende harder wordt. Daer fijn jaren
ben aen den ooft-hoeck een kafteel gebouwt, vankley- geweeft dat de Quinto van de Koningh van Spaegnien
ne macht, alwaer de Spaenfche fchepen haer reede ne- alleen bekopen heeft vijfthien duyfent ducaten, in foo
men; dit kafteeltjen wierdt 1626 , by Boudewijn Hen- kleynen begrijp, hoe-wel van Golfo de Paria aftot Ca-
drickfz. Generael over een vloot van de Weft-Indifche bo de laVela toe,in voor-tijden peerlen wierden gevom
Compagnie in Hollandt verdeftrueert, brocht daer af den, fo dat de Spaegniaerden defen gantfehen ftreeck
4 metale ftucken ende 7 andere.Haer principale woon- noemden Cofta de las Perlas. Door defe gelegentheyd
plaetfe leght te landt-waert in naer't weft-eynde; daer van de peerle-viffcherije hadden de Spaegniaerden
is oock een kleyn dorp Makanauw. Dit eylandt heeft eer-tijdts in dit eylandt een woon-plaetfe Nova Ca- Nova Ca-
lijn byfondere Gouverneur, die daer gheftelt wordt by diz. In den jare 1^21 doen de Wilden van 't vafte landt dk.

Teerl-vif- den Koningh van Spaegnien. Sy hebben veel backen, het kloofter van de Minne-broeders deftrueerden, ver-
fiberij. daer mede fy alle daghen varen op de peerle-bancken lieten de Spaegniaerden, 300 fterek, dit eylandt door

om te viffchen, waer toe fy gebruyeken Swarten, daer vreefe, ende vluchten na Hifpaniola. Dan de audiëntie
gebracht van Cabo Verde,Guinea,ende Angola, welc- van S. Domingo kndt weder vijf fchepen derwaerts,
ke fy koopen , ende worden van de Spaegniaerden het onder 't beleydt van Iacomo de Caftellon, die de ftadt
duyeken geleert, met groot ghewelt van fmijten, ende Nova Cadiz weder op-boude; doch de peerle-viffche-
andere tormenten van eenighe heete fubftantie bran- rije een eynde nemende,is 't volck vertrockê, de plaet-
dende op 't lijf te laten druypen, oock met gloeyende fe verlaten en gantfch vervallen. In denjare 15-29, wiert
yfers op 't naeckte lijf te drucken , als fy onwilligh fijn, een andere feer rijeke peerle-viffcherije gevonden aen
overmits het fwaer werek om doen is: de peerle-banc- 't eylandt Coche, 4 leguen van Cubagua, daer in wev-
ken leggen op y, 6,7 en 8 vadem onder water , daer de nich meer als een maendt vijfthien hondert mareken
Haven na moeten duyckë,ende de oefters van de grond peerlen gevifcht wierden. Door dien de peerle-viffche-
met gewelt halen: weder boven komende, door de be- rije daer oock verkopen is , wordt daer geen achtino-e
naeutheydt van langh onder 't water te fijn , Ipringht meer op ghenomen , dan dat het in de wegh leffit voor
haer dickwils hetbloet teneufe ende te monde uyt, de gene die naer de punt kopen om zout te halen,
krijgen dan ghemeynlijck van haer meefters een pijpe Nieu Andalufien neemt fijn begin aen C. de Salinas
toback, ofte een foopken wijns, om haer daer mede te ofde Boca del Drago, teghen over het weft-eynde van n ^Tr
ftereken ende te verfriffchen.Van de gevifchte peerlen 't eylandt Trinidad, ende ftreckt tot aen de Punta de " ™
krijght de Koningh van Spaegnien fijn Quinto uyt Araya, welck onfe Schippers ghemeynlijeken noemen
de grootfte ende befte. De Margarita en is niet by- Punta del Rey: hier fijn de vermaerde zout-pannen,
fonders fonder defe peerle-viffcherijen. De Indianen daer fo veel zouts van de Hollanders is ghehaelt; want SoUtPamen
van dit eylandt hebben de Spaegniaerden vry-willich achter 't felve punt is een lack,niet verre van den oever
daer op laten komen, ende haer fchatten van peerlen van de zee, gantfch zout, ende altijdts vol zouts,onder AraPa*
ontdeckt, die fy niet achteden, hebben haer oock de ende oock boven 't water , wanneer het niet is in den
manieren van die te viffchen gheleert; waer over fy by regen-tijdt. Eenige hebben gemeynt dat de winden het
den Koningh fijn verklaert voor vrye lieden,ende fijne zee-water daer in drijven;om dat het fo naer aen zee k-

Weft-Indien. L doc.h
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N I B V AND A L V Z I A.
doch het komt door wellen, ende gatenrhet is feer goet der, ende aen't vafte landt. Paelt naer't ooften aen Talen.

Am van zout.. Ontrent defe zout-panne is het altemael ber- Nova Andaluzia, anders ghenaemt Serpa ende Guiana;
Undt. „gigh, dor ende brackich,dat daer geen ververfchinghe naer 't weften met het Gouvernement van Rio de la

is te bekomen, men moet het verfch water gaen ha- Hacha ende Santa Martha 3 heeft lijn beginfel naer
len drie leguen van daer in den bocht van Comana, 't ooften van Maracapana af, ende eyndicht aen Cabo
aen een verfch rivierken komende van 't gheberghte de la Vela. Dit landt is feer vruchtbaer ende overvloe- Vrucht*
Bordones: de ververfchinghe van fruyten ende anders dich van koorn, door dien men het felve tweemaels baerhadt.
moet men krijghen van'tftedéken Comana. Daer is desjaers zaeyt ende vergadert 3 is wonderlijeken wel
veel wildts,als harten,hinden, hafen ende konijnen,met voorfien van alderley vee, foo grofals kleyn. Vyt defe
meer ander ghedierte, ende oock fchaclelijcke,als flan- provincie wordt leer veel meel aen de andere quartie-
gen ende tigren: hier is oock veel vifch te vangen met ren vervoert, oock bifcuyt, kaes ,lpeck, ende grocte
de zeegen, welck de befte vernieuwinge is in dit quar- menichte van cottoene lijnwaet: ende in de haven van
tier. Het landt is ontrent het ftrand meeft over-groeyt Guavra , in de provincie van de Caracas, worden veel
met fteeckende heefters , dat het by naer onmogelijck huyden geladen, ende Sarzaparilla. Men heeft hier leer
is te gebruycken,'t en fy daer 't af-gehouwen ende uyt- goede jacht van alderhande wildt3 ende de riviere Vna-
gheroyt is. By het rif aen't felve punt is noch een reis oock feer vifchrijck: foo dat de Indianen van dit
kleynder panne , dan men vindt daer altijdts geen zout gewefte eertijds feer fware oorloghen onder den ande¬
rn, gelijck in de groote, ende oock weynich ladinge als ren hebben ghevoert wegen de vilfcherijen. Hier wor-
het daer al is, ende feer quaedt fcheep te krijghen. De den oock veel monfters van goudt ghevonden. Defe
Hollanders hebben defe vaert meeft onverhindert groote provincie was by contrad: te conquefteeren ge-
ghebruyekt, tot in November 1605 , ^oen heeft de geven aen de Vel fers van Auxpurgh , in den jare 1528,
Koningh van Spaegnien derwaerts ghefonden achthien de welcke daer fonden haer gheiubftitueerde Gouver-
wel ghemonteerde fchepen, fo gallioens als andere3 die neurs. Het was daer vol Wilden, ten tijden dat de
den Hollanderen foo onverliens op den hals qua- Hoogh-duytfchen dit Gouvernement aenveerden,dan
men, (dewijl fy belich waren met zout te halen, de door dien fy het in 't eerfte niet feer en fochten te po-
fchepen ongereddert,een deel volck aen land,een deel puleeren, maer alleen een roof van daer te halen, is
met de booten op de vaert,) dat fy al te famen vielen in het feer van fijn in-woonders ontbloot 3 waer toe de
handen van de Spaegniaerden, diefe feer qualijck heb- Spaegniaerden, infonderheydt die van Cubagua, niet
ben getra&eert,eenighe op-gehangen, andere voor 11a- weynich en hebben geholpen. Venezuela begrijpt veel
ven gevoert naer Cartagena, ende daer op de galeyen groote provinciën , lbo op de noordt-zee, als binnen
ghefet 3 van waer daer naer weynighe noch fijn ontko- 's landts, als Curiana, Cuicas, Caracas,Bariquicemeto,

men. Daer naer is de felve vaert her-vat, naer't ma- Tucuyo, ende andere.Daer fijn acht lieden ofte woon- Steden,
ken van den treves met den Köninck van Spaegnien, plaetfen van Spaegniaerden.
doch met meerder om-ficht als te voren. Maer alfo in- De eerfte ftadt is Coro,die de Indianen noemen Co« Coro,
den jare 1622 een groot ghetal fchepen uyt de Middel- ana, ende wordt ghemeynhjck ghenaemt Venezuela,
landtfche zee, ende oock andere uyt Noord-Hollandt Leght op de hooghte van 11 graden benoorden de li-
derwaerts voeren,om met een zout-ladinge naer 't va- nie3 in een wel ghetempert quartier, hoe-weldaer ghe-
der-landt te keeren, daer komende den 27 November, breek is van water, rivieren ende fonteynen3 ghebouwt
vonden fy dat de Köninck daer een fterek kafteel op een pleyn, hoe-wel 't landt meeft berghachtich is.
hadde doen legghen , ende met guarnifoen befet, daer is een goede ende ghefonde lucht, foo dat men
om het zout-halen te beletten: deden derhalven een geen medecijns van doen en heeft: het gevogelte ende
aenval op 't felve kafteel,dan,door de onwillicheyt van gedierte ifler als in andere gheweften van Indien 3 de tï-
't meefte deel van het boots-volck, ende kleyne ordre gren fijn daer feer wreedt, ende meer verllindende als
ende wetenfehap die onder haer was, met Hechte uyt- elders, 't Land ontrent Coro geeft overvloet van fiiyc-
komfte3 want eenighe van de kloecfte bleven aen landt her, honich, gember en peck3 daer waft feer goede tar-
doodt, ende de refte moeiten t' fcheep , ende londer we,doch eten meeft brood van Maiz, welckes bloem fy
ladinge t' huys keeren. Dit kafteel is gheleght, dat het mengen met het fap van fuycker-rieden,ende maecken
den toe-gangh tot de panne fo commandeert, dat het daer van Imakelijck brood, welck langh duert als twee-
niet mogelijck is 't zout te halen, fonder van't gefchut back. Maecken haren dranck van Maiz ende Potates,
befchadicht te worden 3 de Spaegniaerden hebben het welck fterek valt, foo dat de Wilden haer daer in licht
de naem gegeven van S£ Iago. vol drincken. De ftadt heeft twee havenen, een aen de

Cumana. De provincie Cumana is aen 't vafte landt van Arne- noordt-fijde, de in-ham van de Cabo San Roman , een
rica, teghen over het eylandt Margarita, 7 leguen daer legue van de ftadt3 ende d'ander naer het weften, leght
van verfcheyden: daer komt een groote riviere in zee twee leguen ende een halfvan de ftadt, is niet goet,
loopen, in welcke menichte is van dat gedierte , welck door dien fy weynich befchutting heeft. Een legue van
de Indianen Caimanes, ende de Spaegniaerden Lagar- daer is een goede zout-pan. Daer is een Gouverneur
tos, noemen3 het fijn crocodilen , ghelijck die aen den in Coro, ende de Cathedrale-kercke behoort tot het
NilusinAfrica.BovenCumanaftreckteenGolfoinne- Aertz-Bifdom vanS.Domingo. De ftadt was inden
waerts,by de Spaegniaerden genaemt Golfo de Curia- jare 15-95-, in-ghenomen by de Enghelfchen , ende ver-
co, ofte oock Cumana,in voor-tijden rontom bewoont brandt. Ontrent Coro, in de wegh naer het geberghte
by volck die naeckt liepen. leggen Los Llanos de Carora, 16 leguen langh ende 6breedt3 feer abundant van vivres, fo dat men hem daer

VTT "NT 7 V T T A kan verfien van Maiz ende wildt-braed. Van Coro naerÜ IN -H V JLJ-^xx. Bariquizimito, fijn alle woefte velden, met eenige ber-
ghen, op welcke de Axaguas woonen, die menfehen

S1-Mm E provincie Venezuela, op de kuftvan Terra eten.
I Firma geleghen, heeft den naem bekomen van De tweede plaetfe van dit Gouvernement is Noftra Noftra

-A-' Venezuela (dat is, kleyn Venetien) door dien in Senora de Carvalleda,in de provincie van Caracas3on- Senora
de eerfte ontdeckinge by Alonfo de Ojeda,anno 1499, trent de zee-kufte, 80 leguen naer 't ooften van Coro3 Carvalleda.
fy daer vonden een woon-plaetfe van Indianen , welc- heeft een vervallen ende quade haven.Op de zee-kufte
ker huyfen in 't water ghebouwt waren op palen, ende hebben de Spaegniaerden een fort, op de wegh naer
men ginck over houte brugghen van 't een tot het an- S£ Iago 3 welck gemeynlijck wordt ghenöemt Caracas:
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L is laridt, foo hoegh als de Pico van Tenerifte 3 ende eeten menfchen vleefch. Een deel is bevredicht, en ge~
daer o-aet een holle zee, foo datter quaedt is te landen, ven voor tribuyt Maiz , door dien fy niet anders heh-
als alleen in een kleyne kreecke recht voor 't fort. ben.

s1 laoo De derde ftadt is Sant Iago de Leon, in de Caracas, De achtfte ftadt is Truxillo ofte Noftra Senora de Ia Nofrk
de LroT 7 lemien binnen 's landts, 3 van Carvalledo , ende 70 Paz, in de provincie Cuicas, by nae 80 leguen van Co- SenoraX

van Coro,de Gouverneur vande provincie refidëert nu ro, 2 5- van Tucuyo, en 18 van 't lack Maracaybo, ende la 1>az~
ter tijdt meeft alhier. Defe ftadt was by de Engelfchen heeft aen 't felve een dorp, al-waer twee-maeis 's jaers,
in-o-enomen indenjare 15 9 ^eerft veroverden fy 't fort, in Mey, ende November, van defe ftadt,meel, bifcuyt,
op de kufte, ende vonden twee weghen om van ftrandt hammen , ende andere waren, ghehaelt worden , ende
naer de ftadt te marcheerem een ordinaire wech, feer naer andere geweften vanlndien vervoert.Daer is noch
licht te befchermen, door dien in het midden van de een woon-plaetfe van Spaegniaerden , die fy noemen
wech een hooghe bergh leght, ende de paffagie daer Laguna, 40 leguen van Coro, aen d'ander ftjde van het Lagund'.
maer 2 ^ oft 30 voeten breed is, aen beyde zijden fteyle lack Maracaybo, naer Cabo de la Vela toe3 hebbende
bergen , ende de boffchagien fo dicht dat daer niet en ontrent fich een woeft veldt, daer veel wildts is, per-
is door te komen. De andere wegh, byde Indianen drijfen, ringh-duyven , konijnen,ende honich3 doch
ghebruyekt, is oock moeyelij ck te gaen, over hooghe daer fijn fo veel tigren, dat fy by nacht in de vlecke ko-
bergen die feer fteyl fijn om op te klimmen. Dieghe- Uien en de menfchen verflinden: leght aen een groote
pafieert lijnde komt men in een vlack veldt, daer de baye die verre in 't landt loopt, eüde Vol ondiepten en
ftadt gelegen is. drooghtenis.

Nova Va- De vierde ftadt is Nova Valencia, p leguen van Co- Het lack van Maracaybo , welck de Spaegniaerden Bet lack
Uncia. 1*0, 2 $• van Sant Iago de Leon, ende 7 van de haven van noemen de Noftra Senora, loopt 40 leguen land-waert ofte meer

X Butburata. in,is meer dan 1 o leguen breedt, aen de mondt een half van -Mara-
Nova Xe- De vijfde plaetfe Nova Xerez, 1 leguen van Va- legue, vloeyet ende ebbet, ende is onweder fubjebt ge-

nz% ' lencia, 20 van Neuva Sigovia, en 60 van Coro : is een lijck de zee, door dien fy daer in komt 3 ende door de
nieuwe ftadt, ende onlanghs gebouwt. menichte van de rivieren die daer in vallen,is het water

Nova Se- I*1 den jare 15- 5*2, vertrock Iuan de Villegas uyt Tu- drinckelijck , hoe-wel wat brack , ende daer lijn veel
govia. cuio, ende ontdeckte mijnen van goud neftens de Cor- Manati. In 't uyterfte van 't lack komt een riviere van

dillera ofte vervolgh van 't gheberghte de San Pedro, het nieuwe rijck van Granada, door welcke , als doof
Defe bewoghen hem te bouwen aen de riviere, doch het lack felfs, de koopmanfehappen derwaerts worden
door dien de ftadt ongefondt was, wiertfe verleght aen gevoert.Eenige van de in-geborene,woonende ontrent
de riviere Bariquicemeto, ende Nova Segovia ghe- dit lack,hebben haer huyfen op boomen,ftaende in het
noemt. De Wilden die daer woonen fijn verfcheyden water en op de kant 3 waer van de Provincie de naeni
van ta^en daer is weynich voor-raedt van granen,ofte van Venezuela fchijnt gekregen te hebben.In defe con-
wortelen 3 het volck onder-houdt fich met feecker fte- treye woonen de Pocabueys, en de Alcoholados , die
len ghelijck de Cardoenen van Spaegnien , die fy noe- veel goudts hadden 3 is een goedt landt, abotidant
men Cocuy, waer fy een een fubftantie uyt-halen als van vivres , en 't volck feer vreedtfaem; Tulfchen
IyropC3 fy hebben weynich Maiz, en eenige calabaflem het gheberghte ende het lack leght de Provincie Xu«daer is overvloedighe jacht van harten ende konijnen, ruara, op *een vlack veldt 3 in 't gheberghte, welck feerEen halve legue vanSegovia is een beke,die fy noemen lioogh is,woonen de Coromochi, een ftrijdbaer volck.Rio claro, om dat fy altijdts klaer is, ende een weynich Ende by de Culata van het lack, de Bobures3 dan dooi

a van fijn oorlprongh finckt het water in de aerde 3 in de de menichte van de moeraflen is het landt ongefondt,* winter gheeft het weynich waters, en in de fomer veel, ende feer ghequelt van de Mofquitos. Van Xuruara totfo dat iy veel landts daer mede ververfchen,ende door Coro fijn 80 leguen, met arm volck,ende dat noch nietdie middel de Maiz en andere vruchten verfamelen. bevredicht is. Maracåpana op het uyterfte van defe Maraca-Daer is verfcheyde ghevoghelte, als quackelen,ringh- provincie is de befte haven van al defe kufte 3 de India- pana.duyven , ende andere. De peerden, hoorn-beeften, nen die men noemt Chpigotos, woonden daer ontrentfchapen, geyten en verekens vermenichfuldighen feer3 op 2, 6 , en 1 o leguen van daer , op 't gheberghte, en isfo dat het vee de meefteii handel is van defe ftad3welck ftrijdtbaer volck, menfehen-eeters, ende houden qua-fy brengen naer Novo Reyno de Granada. Defe ftadt lijck vrede met de Spaegniaerden. Die van Cubagualeght 20 leguen Van Xerez, 10 van Tucuyo , en 80 van hadden hier eertijdts een woon-plaetfe , daer meeftCoro. krijghs-volck woonde,welck onder deckfel van het ey-Tucuyo, De fevende plaetfe van defe provincie,is de ftad Tu- landt te befchermen, haer tochten deden in 't landt,
cuyo , legghende in een valleye van de felve naem: een ende veel Haven maeckten 3 waer door het, als medehalf legue langh en breedt, rondtom omcingelt van door de Hoogh-duytfchen feer van volck ontbloot is.berghen 3 ende heeft fijn naem van een riviere die daer Van Maracapana tot Bariquifimito fijn 100 leguen overdoor-loopt: 't is een feer gefondt landt, ende overvloe- vlack landt, daer goede jacht ende vifleherije is, dandich vanproviande, foo wel voor de Spaegniaerden alles is gedepopuleert, en nu vol tigren.als in-gheboornen , met menighte van verfchey- Onder derefterende eylanden aen defe kufte fijnden fruyten. De ftadt leght 50 leguen van de zee, 70 aenmerekens weerdich 3 Ifla Bianca, op 12 graden , 40 Jfla 'Blandvan Sc Iago de Leon, 1 o van nieu Segovia , 14 van Por- leguen van Granada, ende 16 van Margarita: hebbendetillo de Carora, 2 5- van Truxillo, en 8 5 van Coro. Daer ontrent 6 leguen in't ronde 3 ende aen de weft-zijde fijnfijn eenige fuycker-Ingenios, ende wordt cottoen ghe- befte reede in een zandt-baye. Daer fijn weynich ber-famelt, fo dat de in-gheboorne haer hebben beginnen gen, is meeft befet met gras,daer men tot de knyen toete kleeden 3 daer waft oock koorn ende ander zaet van in-gaetj aen de weft-ftjde is weynich geboomte, hier enSpaegnien , ende moes-kruydem Daer fijn veel tigren daer een kleyn bofch , ende eenighe pockhoutboo-ende leeuwen 3 veel wildts, als harten &C; fo dat de in- memde.ooft-fijde is vol bos,waer onder veel wilde faly-woonders van defe Stadt, op de jacht gående,in twee boomkens feer goet van reuck3 het landt iffef fteenigh*maenden fomtijdts wel vijfhondert doode^ende in en in defe boflehagie onthouden haer meeft de boc-fommige worden Bezar-fteenen gevonden. Men vindt kelende over al daer eenich geboomte ftaet is het be-daer mijnen van goud, doch worden niet gebeneficeert fet met fcherpe doornen, die door de fchoenen fteken,door ghebreck van Volck3 de Spaegniaerden voeden'er ende fuygen fo in't vleefch,datmenfe met gewelt moet\ cel olfen, koeyen, fchapen, énde feer goede peerden. uyt-halemdaer is gheen oft weynich verfch water, danDe Indianen van dit quartier , is ftrijdtbaer voick, en als het reghent: de grondt is dor en drooch, fo dat hetWefl-Indïen. " ]y[ onbe*
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onbequaem is tot de landbou: daer is veel gevoghelte. gen kleyne eylandekens, leech by het water, met boo-
Dit eylandt is onbewoont; dan de Spaegniaerden ende men befet, ende al fteenich landt.
Hollanders loopen daer acn om boeken te vanghen. Bonaire, 6 ofte 8 leguen van I. de Aves > op de Bonaire,
Daer fijn oock eenighe zout-pannen. hooghde van 12 graden, is een tamelijck groot eyland,

7ortuga. Het eylandt Tortuga is van Margarita 12 ofte aen de zuydt-zee met heel leech voor-landt tot aen de
14 leguen, ende van X. Bianca 15- oft 16, op 11 graden ' weft-noordt-weft lij de toe , daer ft een eynde neemt,
12 minuten benoorden de linie. Legghende onder ende aldaer heeft men de bequaernfte reede, doch ifler
dit Eylandt, kan men by klaer weder 't vafte land ende fteyl, dat men met een touw aen landt moet legghen,
de Margarita fienfis langh ooft ende weft y of4 leguen, daer leght een kleynder eylandt, welck met het groot
breet ander-half. Het ooft-eynde ende meerderdeel, is eenbaye maeckt. Daer is veel vee op dit eylandt, als
klippich , bar ende kael; de fteen fcherp, oogich ende ftieren, koeyen , fchapen ende geyten 5 oock verekens
gebroken, quaet om bewandelen ; naer het ftrant boo- ende peerden. De in-woonders fijn meeft Indianen die
mich,ende by de zee plafllch, waer in veel ondeugende daer gebracht fijn van S. Domingo, ende fijn Chriftc-
krabben haer onthouden. Het weft-eynde tot by naer nen, hebben onder haer een Spaenfchen Gouverneur,
't midden van 't eyland ftaet vol geboomte, waer onder ende eenighe weynighe Spaegniaerden 3 defe wonen in
Veel pock-houts 5 aen de ftranden, en infonderheyt aen een valleye ontrent het hooghe landr. ft eylandt is niet
ft uyterfte weft-eynde , is kreupel-bofch. Aen de zuyd- feer vruchtbaer ; dan daer waft overvloedich roodt
ooft hoeck leght een zout-pan, daer in September, hout, welck nu eenighe jaren herwaerts by de Pïollan-
Odtober,November,wel zout is voor drie oft vier Iche- ders met groote menichte is ghehaelt, foo dat het veel
pen, dan de reede en is niet feer bequaem. Op't eyland vermindert is. ft Kleyn eylandeken leght ontrent
fijn veel boeken, meeft aen de weft-fijde, uytermaten een mufquet-fcheut van 't groote 5 daer is mede roodt
veel Yguanen , die vallen aen ft ooft-eynde op 't dorre houdt op, doch verre te halen; oock pock-hout ende
landt, magher; ffiaer onder 't geboomte, vet. de heele eenige cottoen-boomkens: de grondt is meeft over al
zuyd-fijde is vuyl; om de noord-hoeck is een bequame klippigh, ende op fommige plaetfen heel filtich, fo dat
baye om fchepen te bergen,ende oock by noot,fchoon daer qualijck verfch water is te bekome. Curacao leght Curacao,
te maecken. van Bonaire ontrent 9 leguen, is vruchtbaer, ende daer

Orchilla. Orchilla licht van Tortuga ontrent 1 y leguen, ende woont meer volcks als op Bonaire ; die veel vee heb-
van I. Blanca 19 , is heel leegh landt, doch op het ooft ben , ende maecken daer jaerlijcks veel kaefen, die fy
ende weft-eynde is geberghte, al-waer de boeken haer aen ft vafte landt ende elders vervoeren 5 daer groeyet
op onthouden. De grondt is over al filtich, dat het on- mede roodt hout;heeft aen de noordt ofte noord-ooft-
mogelijck is datter yets foude groeyen; daer en is geen fijde een grooten bocht, dan daer is gheen bequame
verfch water 5 de boomen die daer waffen fijn heel dor reede, door dien het foo fteyl is. Aruba leght van
en drooch. Rocca light van Orchilla ontrent 6 leguen; Curacao 12 leguen; de reede is aen de noordt-weft-fij-
't fijn veel kleyne eylanden ende drooghten by den an- de, dicht aen eenen hoeck, by een eylandeken; voorts
deren, met boomen befet; men vindt daer eenich zout heeft men rondtom gheen grondt: is leegh landt, met
in de drooghe maenden: daer is gheen ghedierte op; twee kleyne bergen,van welcke de eene fich verthoont
weynich voghelen: die fy Flamencos noemen, hebben als een fuyeker-broodt; is bewoont by weynich India-
langhe beenen by naer als oyevaers, met roode veeren nen ende eenige Spaegniaerden; leght niet over 7 oft 8
uyt den orangien, en groote kromme becken: 't landt leguen van Cabo San Roman,

i. de Aves, is fteenich ende ineeft laech. I.de Aves fijn acht oft ne-

Rocca.
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M Guiana, welck vele de Wilde oock de weft-hoeck van de Amazonas. Van de noord-
kuft noemen, ende andere 't lant kaep de riviere op, tot aen een riviere die in defe groote
van de Amazones , met goede loopt,ende ghenaemt wort Arewary,zyn negen leguen; Arewary.
ordre te befchryven, fullen wy 't dit is maer een deurtocht, een ghedeelte van 't landt
verdeelen in drie deelen, ende ghelyck af-fiiydende, fo dat men hier door kan komen
onder het eerfte begrypen de op de groote rivier. TufTchen Arrowary ende Arrepoco Arrepoco.
groote riviere des Amazonas, fijn twee mylen, van Arrawary tot Kaluarie, het eerfte Kaluarie.
met de rivieren ende provinciën ofte noordelyckfte eylant inde groote riviere,reeckent
beooften de felve ; onder het men 2 mylen. Van Kaluarie tot Sapeno ofte Sapenou Sapenou.

tweede de verfcheyden rivieren tuflehen Rio das Ama- veerthiemrecht daer teghen over naer het ooften is een
zonas ende den Oronoque;ende in 't derde den Orono- bewoont eylandt ghenaemt Coarien; ende aen de felve Com.
quefelfs. weft-zyde van de riviere, een weynigh boven Sapenou,

Van Om fulex beter te verftaen füllen wy beginnen van is Arrowas, een kleyn rivierken, daer benoorden ghe- A™v^-
Maragnan het eylant Maragnan af,tot de groote riviere. Herrera, leghen, ende bezuyden Paricores, twee plaetskens Taricores.
totR. de inßjn definition de las India*, ftelt daer tuflehen tacht- daer de wilden haer onthouden. Voorts aen de felveAmazones. entjch 0ft hondert leguen , Linfchoten hondert; dan weftzyde,bynaer onder de linie,is een rivierken met een

de Hollanders, die eenighe jaren gheleden de kufte drie-hoeckigh eylandeken in de mont,aen welcke ghe-
hebben bevaren, ghetuyghen, ende haer beflecken en leghen is het dorpken Matarem; dieper in ft landt Roa- Matarem.
reeckeninghen wijfen uyt, dat de weft-hoeck van Ma- kery ende Anarcaprock; en Sapanapoock, teghen over
ragnan ende den ooft-hoeck van de riviere des Amazo- het eylandt, ende Matiana recht onder,ende het eylant
nas niet over de vyftich mylen van den anderen ver- ende dorp Corropokery bezuyden de linie, welck an«
fcheyden zyn. dere noemen Corpecari. Voorder de riviere op, komt-

Naer de kaerten der Portugefen, zyn de volghende men aen eemanderen arm,alwaerverfcheyde woonplaet-
plaetfen van Marannahaon tuflehen de Rio de las A~ fen leggen aen de ooftzyde, Aropoya, Corpoppy,Capi- Aropoya.
mazones:Tapitafera,dat de Eranfen noemen Tapouyta- tan;andere noemë die Wayecorpap,Mannetibi,Corpap-
pere, en de Hollanders Tippattepera, is een eylant met pi- Weynigh hoogher als Aropoya is Matorion, ende Mamon,
rootachtige hoecken.Cuma.B.ComaHuaflum,defe bay Huaman, een woon-plaetfe van Indianen; Corropkery
gaet verre te lantwaert in, dan is feer ondiep. R. Coma een dorp van de natie Womian.Aen de noord-weft-fyde
Ianiu, ende daer aen volghende Cofta Alagada. R. Io- van de riviere is het dorp Coegemynne ofte Coyminne: Coyminne,
roquo, welck een groote riviere fchijnt te wefen, doch ende voorder op,veel kleyne eylandekens,eenighe klip-
ondiep aen de mondt: ghelyck dan alle defe kufte väft pen,ende eyndelyck een ftortinghe ofte val,fo dat men
vlack is. R. Paraovacoto , Surianame, R. Suramu; dien arm van de riviere niet hoogher op en kan varen,
R. Itata; R. Nama, al voor vlack ende vol fanden t ende over fulex te prefumeeren is, dat dit de principale
Ponta Saparara, daer een eylandeken dwars tegen over rivier niet en moet wefen.De Nederlanders hebben ee-
leyt, is een groote vlackte,affteeckende naer 't noord- nighe jaren herwaerts defe groote riviere beginnen te
weften; beweften defen hoeck ende 't eylandeken is,de frequenteeren, ende die van VMïngen op de felve twee
Barra van Para, ofte ooftelyckfte arm van R. des Ama- fortjens ende woon-plaetfen gheleydt; het eene ghe- Bartjens
zones, op welcken arm de Portugefen nu een fort heb- naeint Naflau,gheleghen op Coyminne,welck ghelyck Nafta*
ben, ghenaemt Para, welckes inwoonders nu ettelycke een eylandt is, achthien oft twintich mylen langh,maer
reyfen de Hollanders op de groote rivier des Amazo- final, ende met een kreecke van 't vafte lant afgefchey- ende
nes verftoort hebben, ende verhindert datfe haer colo- den;tachtentich mylen de rivier op. Plet ander Omen- Oraenjen.
nien met rufte niet können legghen. Hoe naerder de jen, lagh feven mylen neder-waerts, dan zyn voor eeni-
groote riviere,hoe meerder fanden ende drooghten. ghe tydt ai weder op ghebroken.Ghelyck oock andere

R.S. De groote ende machtighe riviere die de Spaen- naerderhandt daer gheleyt. De Portugefen van Para Fara.
laan de Us giaerden ghemeenlyck noemen Rio de S. Iuan de las hebben ft volck feer verdreven, ende weynigh aen haer
Amazones. Amazonas, ende Topoi Tapera, oock Para, ende Orel- fyde ghelockt,fo dat de Hollanders in denjare 1629 de

lana,van den eerften ontdecker Francifco de Orellana, riviere fo verandert vonden,ende 't volck fo verloopen
wordt by anderen oock ghenaemt Tobo: defe riviere datfe op de voornaemfte plaetfen fchier gheen huyfen
is wyt in de mont,foo eenighe fegghen vyftich,tfeftich, meer vernamen, ende ft volck datter noch was had hem
ende meer mylen, de ftroom foo machtigh datmen ft gheretireert in kreecken ende moeraflèn, veer van de
verfch water veel mylen in de zee ghewaer wordt, naer riviere af,daermenfe qualij ck kon vinden,
den tyt van het j aer meer ofte min, want van Martio tot D e lu ch t is goet, de bodem van ft landt verfcheyden Vracht-
in September gheven defe rivieren gheweldich water naer de gheleghentheydt van de plaetfen; daer is alder- baerheyt.
uyt, door dien liét alfdan veel reghent in dat ghewefte hande lijf-tocht,die de wilden in lukken overvloet den
op 't gheberghte. Meefter Harcourt, in fijn ontdeckin- vreemden toe voeren,en voor fnuyfteryen verkoopen,
ghe van Guaiana, verhaelt, dat hy op den neghenden datfe dickwils maer te veel en hebben : de wilden zyn
May viel op ft current van de riviere des Amazonas, en- meeft goet volck , ende van de natie van de Yayos aen Yayos
de dat de felve fulcken gheweldigen ftroom van verfch de weft-zyde van de riviere, hoe wei daer noch andere anderevo
water uyt gaf, dat fy dertich leguen van lant zynde, van wooneri, te landtwaert in; als de Cockettuway ende
ft water droncken, ende bevonden ft felve fo verfch en- Pattecu , Tockyanen, Arytiaen, Comoes, Arwac-
de goet als van een fonteyne. De weft-hoeck van defe cas, ende Wackehans. Daer vallen veele nutbare

C. Race. riviere wordt by eenighe ghenaemt C. Race,by andere houten, di'verfche verwen, gommen, cottoen, taback;Noord- Cabo de Nord,by de Hollanders de Noord-caep,ende men heeit daer luycker riet; ende Pita,welck alfo goet
ca ?' Weß-lndien. N ja eer



(fotfo de
Curiacü

^AMAZONV
Ifc.REGIQj

acurewarai

Catetios

oor,

yr
* evJcy^y

O

Sapno ojg
<~WaetaL <s^j,

Ntfaterhuys o~

ILooftoeck ^o0S§
Callepocx Linea ALqvino

miMi»"miuuiiii\iiiiuiiiMiiii|iHiiiiiiiimiiiMiuiiHiliiMiiMMMiiiTMlffffmTïïnWiViiiiliiiiiHiiiiiiiniiiiiHiniiiiiiiiiil|iHi iiniiii'iiiiiiiiiiiiiM'i'i'i^

liariii Germanica, communia

Arowaccas 'ertune ol

ria Galliea communia

fallen, StorLirujivan tWater

AMSTEBODAMI
Guiljelmus Blaeuw

excudit.



G V A I A N A.

ja eer beter is als hennip, om netten, touwen, en kabels ten, ende daer waft de befte van dit gantfclie quartier;
van te maecken: veel boom ende aerd vruchten, die tot oock groeyen daer de alderbefte fuyckerrieden die
fonderiinge gebruycken können dienen; infonderheyt men daer te lande vindt;alle het landt tuffchen de twee
een boom welcken de Wilde noemen Ädemonie To» rivieren YViapoco ende Åpurvvaca, is de provincie van
toekerende de vrucht Totocke,welck feer groot is, en» de Wiapocories,begrijpende onder fich de heerlijckhe- wupo-
by naer ront, daer in een groote keerne, de hafe-noten den van Wiapoco en Waynary.Het in komen van Wai- cories.
van fmaeck naerder komende als de amandelen,wit en- nary is klippigh en ondiep , ende het landt moerach>
de vetachtigh. Voorts verfcheyden mineralen ende ge- tigh , daer is gheen volck , ende veel crocodilen in de
fteenten , ende veelderhande waren daer mede men riviere. De riviere Apurwaka,naer 't fegghen van Har- Apm-
handel foude können drijven. Beweften de riviere de las court, is een fraeye riviere, ende wel bewoont; Keymis wak*.

Conij- Amazonas, leyt voor de riviere, het Conijnen-eylandt, feght dat hy defe riviere wel veertich Enghelfche my-
nen- eylant. Jertich mylen beweften dit eylandt Crabbeboere,fe> de len op voer , ende gantfeh gheen volck en vernam
, Hollanders het noemen, ofte als andere Carripapoori, (welck wel niet te verwonderen en is, want niet alleen

zyn verfcheyden eyianden, ofte veel eer verdroncken aen defe riviere, maer oock andere gheweften van dit
landen. Van hier voorts weft-waert tot den hoeck van quartier,vintmen den eenen tijt volck,en den ander we-

Wiapoco, Baye ende riviere van Wiapoco, fijn diverfche rivie- der niet , door dien 't volck dickmaels verandert van
ren, welcke al havenen zyn, die met laegh water ghe- plaetfej ende dat hy daer aen de voet van een bergh fo
noeghfaem droogh loopen. Meefter Harcourt ftelt hier veel brefilie-hout velde als hy in fijn boot konde laden,
tulfchen beyden Arrapoco (een tack van de Amazo- Vonden daer mede van de boomen welcker fchorfe
nas) Arrawary, Micary, Conawini, ende Caflipurogh. fchijnt wilt kaneel te wefen,ghelijck 'er veel in de ftrate
Andere noemenfe Arrowary, Iwaripoco, Maipari, Coa- Magallanes wafifen. Op beyde fijaen op de rivier (welck
nawini, Cafpurogh. Andere ghevenfe noch andere na- ver landewaert in loopt) fijn veel papegayen ende an-
men,dan ftaen meelt op de voorgaende. dere fchoone voghelen ; de boomen fitten vol kleyne

Tulfchen Rio de las Amazones, ende Wiapoco leyt meerkatjens; daer walfen veel palm ende Cocos boo-
C. de Nord, die by eenighe ghenaemt wordt Cabo de men,leyt van Comaribo vyfmylen.
Conde,en Cabe Cecil; de Hollanders noemen de welt- Naeft aen Apurwaka leydt de riviere Cauwo, ofte Camo,

Cabo hoeck van de Wiapoco Cabo d' Orange. Binnen de Couwa,alwaer de voorfz Keymis in den jare 15-96 volck
d' Orange. ^ van ^apOCO a aen de ooftzyde, loopt de riviere vondt van de ïaos, welcke weynigh tijdts te voren der-
Arracomv. Arracouw, van de Wiapoco ontrent een halfmyle. waerts ghevlucht waren voor de Spaengiaerden van

De riviere Wiapoco is ondiep, en in de mont by een Moruga,een van de naefte rivieren van Orenoque, ende
niyle breet,binnen niet over een half. hadden haer eyghen landt ten beften ghegheven voor

Volcxaen. De Wilden die op de rivieren woonen fijn van drie- de Arwaccas, welck een vagabunde natie is; meelt vol-
derley natiën, Yayos, Arrowan, ende Arwaccas; is goet ghende de Spaengiaerden. De Iaos waren eertijts Hee- pm,
volck , die de vreemden die daer komen wel ontha- ren van al dit ghewefte, ende om van andere natiën on-
ien;fedich naer de wijfe van de wilden,gaen naeckt, dan derfcheyden te worden, teeckenen fy haer aenficht en-
fchijnt wel kleederen fouden draghen indien fy die had- de lichaem met diverfche figueren, waer toe fy befin¬
den; hebben een fonderlingen vont om vilfchen te van- ghen de tanden van een kleyn dier als een rat daer fy
ghen,met feker fterek rieckent hout,ghenaemt Ayauw, fchrabben mede maken, ghelijck oft met een fpel ghe«
in 't water te werpen , daer de vilïchen foo van befwij- daen waer,die nimmermeer uyt en gaen. So is dit volck
men,dat fy met de hant ghevat worden. Haer broodt is al weder van hier vertrocken, ende hier en woont gheen
Calfavi, daer fy oock haren dranck welck fy Pernou meer.
noemen, van maken, met de felve te kauwen gelij ck de Wia is een fraeye riviere, ende loopt feer diep in een Wu.
Wilden van Brafil, ende drineken haer daer leer vol in. fchoone landouwe, heeft een wijde mondt ghelijck een
Wort ghemaeckt van Calïavi heel fwart ghebrant, ghe- baye , beweften defe bay fijn eenighe kleyne eylande-
kaut, ghefoden , ende eyndelijck door een mande ghe- kens, van welcke het groote,ghenaemt'Gowateri, is be-
perftjis klaer ende van verwe als Lubs-bier,dan kan niet woont by Shebajos. Daer is overvloet van gevoghelte,
over vier oft vijfdaghen dueren.Worden daer feer ghe- vifch,vruchten,wilde verckens,ende ander wilt dat men
quelt van een onghedierte ghelij ck een vloo (welck fy daer kan bekomen. Aen de Triangel eyianden, is oock
Niguas noemenj dat tulfchen de naghelen ende het veel vifch,ghevoghelte,wilt,ende Iwanas.
vleefch in kruypt, ende groote pijne ende yerderfver- Het eylandt Mattoory,leydt tulfchen Wia ende Ca- Mattoory,
oorfaeckt.'T landt ontrent de zee wort voor onghefont jana, is fëer hoogh landt , by de fefthien mylen groot;
ghehouden; hoe wel Meefter Harcourt ghetuyght, die ende fonderlingh bequaem tot befcherminghe van de
daer in denjare 1608 volck in't landt liet, onder't ghe- haven van Cajana , ghevende van natueren twee feer
biet van fijn broeder , in een dorp by de Wilden ghe- bequame gheleghentheden om ghefchut op te planten*

Caripo. naemt Caripo, op een klippighen bergh daer niet wel dat men die niet beter foude können maken.
aen te komen en is, uyt oorfake van de dichte boffcha- Naeft de riviere Wia, volght de riviere Cajanarde in- Cajawt.
gie ende fteyle klippen,als alleen by fommighe weghen woonders van defe provincie fijn Caribes, en fijn de in-
die naeuw ende fteyi fijn, fo dat het op komen licht kan landtfche provinciën niet fo wel bewoont ofte volck-
belet worden. Van dertichdie daer bleven drie jaren rijck , alfoo 'tmeefte volck hem nederllaet by ende
langh,ftorvender fes,ende dat meeft by ongheval. Defe * langhs de rivieren, om met haer canoen van plaets tot
rivier heeft diverfche afvallen ofte ftortinghen van wa- plaetfe te varen. De fayfoenen van 'tj aer op defe kufte
ter, den een hooger als den ander,welck men Iwaerlijck fijn diverfch, want in de ooftelijcke deelen van Guaja-
kan op komen, ende niet als met groote moeyte in de na, naer de Amazones toe, begint het droogh weder in.
mient van Auguftus.Aen de noord-weft-zyde van Wia- Augufto; ende de gheweldighe winden en reghenen in
poto ontrent vierdehalf myl op 't uyterfte punt van 't Februario.In de weftelijcke na den Orenoque, begint 't

Gomeribo. landvfeyt een bergh dien fy noemen Gomeribo , ofte droogh weder in Oktober, ende winter 1*11 April. Daer is
Comiqaribo, welcke grönt feer excellent is om te plan- weynigh onderfcheyt van hitte ende koude, legghende
ten Tab\cco,Maiz,cottoen, Annoto boomen,wijngaer- defe landen lbo naer den Equinoótiael, ende de daghen
den, ence andere plantagie. Aen de felve zyde is een ende nachten meeft even langh zynde. 'T volck heeft

Wainarj. kleyne kretcke, genaemt Wainary,ende een rye hoogh daer gheen verdeelinghofte reeckeningh van tijden of-
gheberghte,Weckende naer de riviere Apurwaca,weic- te ghetallen ; reeckenen by de manen , als een , twee,
ke grondt is go-t ende vruchtbaer om Tabac te plan- drie, &c, ende ghelijckerwijs daghen, tellen maer tot

thien,
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thien, ende dan weder thien ende een, Scc. ende 0111 be- Vele andere nootlijckheden tot onderhout van des Wide
ter haer meyninghe uyt te drucken , fteecken haer vin- menfehen leven worden hier ghevonden, namentlijck becften-
gheren op; als fy twintich willen fegghen, brenghen fy wilt van alle foorten, wilde verckens in menichte, en
haer handen by haer voeten. Als ly belooven yets bin- tweederley,de een kleyn, by de Wilden ghenaemt Poe¬
nen fekeren tijd t te doen,leveren fy, en behouden oock kiero, die den navel op den rugghe hebben: de andere
een bondeltjen van ghelijck ghetal van ftocxkens;ende Panigo,fchoon ende groot:menichte hafen ende kony-
om te weten wanneer de heftemde tijdt, op welcke fy nen , different van de onfe: daer fijn oock tygren , luy-
fulcx belooft hebben om is, nemen fy alle daeghe een paerden, oneen, armadillen, Maipuries, van fmaeck als

Religie. ftoexken wech. Sy cn hebben oock gheene religie, ofien-vlees,en willen wel fout houdende Baremoes fina-
foo veel men heeft können mereken, als alleen dat ken ais fchapê. voorts andere kleyne beeften van goede
fy eenigh refpeót draghen aen fonne ende mane, fmaeck.Apen ende meer-katten van diverfche foorten,
meynende dat fy leven; maer aenbidden die niet, ofte groot ende kleyn ; van defe beeften fijnder ontaliijck,
offeren die gheenigh dingfoalleene dat fy eenige fuper- ende worden al goet bevonden om te eten. Ende veel
ftitie ghebruyeken in haer droncken feeften : want op andere vreemde beeften meer.Op de rivier Caparwaca
fterven van haer Cafique,Capiteyns,ofte andere groote ende elders fijn harten,die de Wilde noemen Ofary;en-
vrienden , houden fy een folemnele feefte, voor drie de wilde verckens fonder fpeck , diefe noemen Abihe-
oft vier daghen, met danfen,fingen, ende drincken bo- ra: oock iffer van die leuye beeftjens, (Waricory) rouw
ven maten; in welcke vitie fy alle andere natiën te bo- van hayr , hebbende de voorfte beenen korter als de
ven gaen, achtende den braefften die eerft droncken is, achterfte;drie teenen aen de voeten;'thooft aepsgewijs,
ende dewijl fy loo drincken, ftaen eenighe vrou perfoo- met een kort fteertjen; is feer flaperigh ende weynigh
nen, van de naefte vrienden van den overleden, ghewel- van eten;wonder traegh in het verfetten ofte klimmen,
digh te huylen ende krijten. Sy eeren mede Tamouco, Van ghevoghelte heeftmen daer wilde eenden , ta- Ghevogelm
die, naer haer fegghen, boven woont ende alles regeert: liughen, ganfen, reyghers van diverfche koleuren, kra-
de Iaos bidden defen Tamouco bynaer alle morghens nen,oyevaers,fayfanten,patrijfen,duyven,lijfters,meer-
ende avonts aen. Sy ghelooven dat de goede Indianen len, weer-voghels, fneppen, papegaeyen van differente
na haer doot opwaerts varen , ende wijlen naer den he- foorten, ende vele andere foorten van groote en kley-
mel, welck fy noemen Caupo; ende de quade neder- ne vogels van uytghenome fchoone koleuren;beneffens
waerts,wij fende na de aerde, welck fy noemen Soy. Als groote verflindende vogels,en valckê van alle foorten.
een van haer Cafiquen oft principalen fterft,fo hy eenri Van vifch is daer groote varieteyt; van zee-vifch fijn Vifch,
ghen flaefofte anderen ghevangen heeft, füllen die me- daer, fteen-brafem, meulenaer, tonghen, fcharren,roe¬
de doodenffo niet, een van fijn andere knechten,op dat chen,fweert-vifch,fteur,een vifch als falm,dan ghelijck
hy in de andere werelt ghedient mocht fijn. die root is,fo is defe geel; garnaten,zee-creeften, en oe-

Lands De qualiteyt van de landen van dit quartier is di- fters. Daer is oock een vifch, ghenaemt Cafloorwa,die
am verfch; aen de zeekant is het landt laegh, ende de hitte in elcke ooghe twee ghefichten heeft, ende fwemmen-

foude daer vehement fijn , 't en ware die ghetempert de, hout het eene boven, het andere onder 't water; de
Wierde by de verfche ende koele Brifen, ofte ooftelijc- ribben ende de rugh fijn des menfehen rugh en ribben
ke winden , die op de meefte hitte van den dagh feer ghelijck, hebbende de eene rondt ende de ander vlack
fterek daer op waeyen: in vele plaetfen is dit laegh lant met een rtigh-been daer in; is wat grooter als een fpie-
feer onghefont, ende weynigh bewoont, uyt oorfaecke ringh, maer beter van fmaeck: ende veel andere goede
van het overvloeyen van de wateren. viffchen.

Op 'tghe- Op 't gheberghte is de lucht kout , ende 't landt in De vruchten fijn menigherley, de Pirna, Plantana, Po- fruchten,
berghte. fommighe plaetfen vruchtbaer,ende in fommighe niet: tato; mifpelen, pruymen van diverfche foorten, noten

maer doorgaens vel mijnen van diverfche metalê.Daer van vreemde fatfoenen. De Pinna is van fmaeck als aert-
het lant wat hoogher is,is het feer ghetempert,ghefont, befyen met wijn ende fuyeker ghemenght. De Plantam
vruchtbaer , ende aldermeeft bewoont; overvloedigh als een oude puppingh. De Potato is wel bekent. De mifo
van weyden,wateren,boffchagien ende ghenoeghfijeke pelen fijn feer groot. De pruymen veel ghegheten cau-
pleynen, tot profijt, en playfier; is oock verfien van mi- feeren aen loop,welck in defe landen dangereus is. Napi
neralen.Men is daer te lande feer ghequelt van Mofqui- is de ordinarie toefpijfe van dit volck, welck de oofter-
tos, die fy noemen Mapiery, hebben daer oock Niguas fche reuben niet onghelijck fijn; ende Coa, welck fijn
die fy noemen Sico. krabben,die daer fijn met menighte, op de leeghe eride

Granen, De vruchten van dit landt, tot lijftocht, fijn veelder- verdroncken gronden,langhs gantfeh de kufte.
hande:van Caffavi maecken fy haer broot; fy breecken In defe quartieren is groote menichte van fuyeker- Ändere
den wortel op een fteen.ende wringen het fap daer uyt, rieden; en de grondt daer toe fo bequaem als in eenighghemjfen,
welck rauw fijude venijn is,maer ghefoden met guinee- ander deel des werelts;maer de inwoonderen weten niet
peper,geeft excellente ende ghefonde fauce; dan droo- het fuyeker daer uyt te trecken, gelijck de Portugefen
ghen fy de ghebroken wortel, ende backenfe een vin- in Brafil ende elders.
gher dick op een fteen, als men de haverkoecken doet; De cottoen is een generale koopmanfehap, daer van
dit broot is excellent, feer ghelij ck, doch veel beter als fy haer Hamaccas maken, welck fijn der Indianen bed-
haverkoecken. Daer is een foorte van groote tarwe ge- den.
naemt Maiz , gheeft feer goede bloeme ende meel tot Daer is oock een foorte van hennip ofte vlas, bynaef
broot, en goet mout tot bier.Van 't voorfz Caffavi broot fo fijn als fijde,feer excellent om lijnwaet van te maken,
ende defe tarwe maecken fy dranck die fy noemen Paf- Men heeft daer fonderlinghe verwen; van welcke de
fiaw,welck moet in vier oft vyfdaghen verbeficht wor- Jnnoto,een roode befye, wel gheprepareert, verwet eert
den: oock een anderen van Caffavi, welck fy noemen vaft oragnie koleur aen fijde. Daer is een andere befye
Parranow, goedt ende fterek , feer ghelijck het befte die blaeuw verwet. Oock feker gumme van een boom*
maerts bier in Engelandt, dat kan thien daghen goet welck aen laken een perfedt ende vaft geel koleur ver-
ghehouden worden. wet.Daer fijn bladeren van boomen,welcke,wel bereyt

Daer is groote overvloedt van honigh, ende hoewel fijnde, een hoogh root koleur gheven. Oock hout, dat
wilt,is nochtans fo goet als eenigh ter werelt. Wïjngaer- purper, ende een ander dat geel, ende een ander welc-
den vintmen daer niet, maer alfoo de gront vruchtbaer kes fap purper verwet als het heet, noch carniofijn a1$
en vet is, ende 't ciimaet warm, fouden buyten twijfel het kout is.De wel-rieckende gummen,fijn geel amber;
welwaftèn , en goccle wijnen gheven, indien fy daer Gummi Lemni,Colliman, ofte Carriman Baratta, ende ande-
gheplant waren. re meer. Colliman is fwart ende brockeligh,gelijck pecki
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een weynich daer van op kolen gheleydt, fal de plaetfe draghen ; woonen in kleyne huyfen van bladeren ghe*vervullen met feer foeten ende aenghenamen reuck. maeckt:haer voetfel is Callavi,roode peper, ende krab-Bdfim. De Baratta is een feer heelfame balfem, verre alle an- ben; dranck, ghekaeuwde Caiïavi, heel drabbigh, diefedere overtreffende. Daer fijn noch andere wel-decken- Wocka heeten; haer overften fijn de ftrijtbaerfte, noe-de herften feer bequaem tot parfumen.Excellente droo- mendie Pave,dat is Vaders: voorts de Iaos, een beter na-ghen voor de Medecijnen; als Spica nardi, Cafsia Fiflula, tie als de Caribes. De Iaos ende Sebayos woonen meeftfene-bladeren; de aerde gheeft oock Bolum Armenium by den anderen, verfchillende alleen van fpraecke, haeren Tenam Lemniam > en noch andere in onfe quartieren dranck is Pernou; ghelijck de Arwaccas ende Percot-onbekent, ende van fonderlinghe kracht: van welcker ten: op Amana,welck voor aen defe riviere komt, woo-een is een kleyn groen appeltjen, welck de Wilden noe- nen al Caribes. Hier valt feer goedt letter-hout.
men het llaep-appeltjen ; dat foo violent is in fijn werc- De naeft-gheleghene riviere is Sewrano ; by de Ne-kinghe, dat een kleyne beete daer af den doot-flaep derlanders ghenaemt Saername. Derthien mylen voor-veroorfaeckt ; ende de minfte drop van 't fap daer af der Corretini, beyde bewoont by Caribes. Thien my-purgeert feer exceffivelijck ende dangereufelijck.Doch len voorder Berbiu , hier woonen Arwaccas 3 en vervol-alfo de Medecijns de flaep verweckende qualiteyt, daer gens,Demarari, EfTeoneb^ - • -i ivier woo-

j.—»-j ...t. wLvn Lv j.ciu^/uicj.^1.1, luuut. un neu /irwaccas, v^anoes, ende Waccewayen: de Arwac—appeltjen van ghebruyck können wefeu in de Medecij- cas voor aen, fijn vyanden van de Spaengiaerden 5 hierne. Daer is een befye die de Indianen noemen Kellette, valt feer goede verwe. De Waccewayen voorder landt-die feer nut is teghen den bloet-ganck. 'T fap van de waert in, oorloghen deurgaens met de Caribes, endebladeren ghenaemt Vppee, gheneeftde wonde van de houden haervreemdt van de Chriftenen: de Caribesvenijnde pijlen. 'T fap van het bladt ghenaemt Icari, is woonen meeft boven de vallen daer de rivier een eyndegoet teghen de pijn in 't hooft;ende dierghelijcke droo- neemt. Naer de Deffekebe volghen Caopici, Pawroo-ghen ende Simplicia meer,al te langh om te verhalen. ma, Moruga.
De boom daer fyhaer vifch mede vanghen is van Vande groote riviere, die nu meeft bekent is by r, Orefonderlinghe confideratie: waft ghemeynlijck ontrent dennaem van Orenoque , hebben de Spaenfche en- noqtu,haer wooninghen 3 als fy willen gaen viflchen, nemen fy de Enghelfche wonder ghefchreven, door dien meneenighc tacxkens daer van , ende varende in de kree- van dat ghevoelen is, dat door defe een toegangh is totken , welck met hoogh water meeft vol fijn van goede het gout-rijcke landt van Guiana,ende de ftadt Manoa,vifch,nemende ftocxkens, eerft gemorfeit op een fteen, ofte dat vermaerde Dorado, welck veel Spaengiaerdenende wrijven die tuffchen de handen in 't water op di- fo veel ghekoft heeft, ende fy door fo veel verfcheydenverfche plaetfen,welck doet de vifch boven komen met weghen hebben ghefocht; doch infonderheydt langhsden buyck om hoogh, foo dat fy daer foo veele können dele riviere, Eenige j aren herwaerts ifler op defe rivierevanghen als fy willen, grooten handel gedreven in Tobac, ende andere warenHout. Daer is mede een root ghefprickelt hout, welck die fo by de Enghelfche in 'tparticulier en koopmans wijfe,van de lande noemen Pira Timinere, (in Nederlandt heet als by de Nederlanders ; foo datterjaren fijn gheweeftmen het letter-hout) en is weerdigh dertich oft veer- dat daer acht,neghen, ende meer fchepen op eenen tij ttich pont fteerlincx de tonne ofte laft; ende feer excel- uyt de Vereenighde Nederlanden op defe riviere fijnlent tot alderhande fchrijn-werckens werck. Defe gheweeft. Defe riviere,contrarie van alle andere op de-boom is meeft recht, en heeft een gladden baft, gheen lè kufte, heeft beneden gheen mofquiten, ende bovenbladeren dan boven aen de kruyne,ende als onfe peere- feer veleris feer vis-rij ck,onder andere vintmen daer eenboome bladeren. vifch als een congerael, van drie tot vier voeten langh,Steenern Daer vallen mede veel koftelij eke ende profitabele geel aen den buyck, met blaeuwe ftippelen , heeft eenfteenen, alslafpis, Porphyr, &c. Eyndelijck foo is hier wijden mondt, is de Torpedo niet onghelijck, want alsnoch een profitabele koopmanfchap,te wetë,Tabacco. men die met de hant ofte mes roert, wort men ghelijckVan Ca- Van de rivier Cajana naer 't weften, heeft men eerft gheraeckt,'t mes valt uyt de handt, doch duert niet lan-jana ivefl- de riviere Meccoria,ofte Macuria. Daer na Courwo,of- ghe,de vifch is anders niet quaet om eten. Vogels heeftwaert. te Cawroora.Daer aen volghen Manmanury, Sinamma- men daer vele, onder andere menighte van roode lepe-ri, Ooraftawini, Coonannonia, ofte Cunanamma, Vrac- laers, foo fchoon van vederen dat men die met gheenco,Mawari,Mawarparo, Amonna, oft Amano,Marrawi- verwe foude können naerboetfen: te lande-waert fijnni, de Nederlanders noemenfe Marwijn,en fegghen dat- mede al de felvedieren,alleen volck is hier weynigh.ter vij fderhande natiën woonen, te weten voor in de ri- Het eylandt la Trinidad is het grootfte van de eylan- tT 'HJLvier Percotten, Arwaccas, ende Sebayos; ten halven in, den die de Spaengiaerden ghemeynlijcken noemen de * "Caribes, die fterck fijn van volck, wilt, ende niet te be- Sotavento,regard nemende op de courfen van hare vlo¬trouwen,de mans groot van lichaem ende vet,'t hayr op ten, varende naer Terra Firma,ofte Nova Hifpania,en-'t hooft ghefchoren met eenkruyn , fchilderen haer de van die fy noemende Caribes ofte Canibalen.-is gele-root; haer gheweer fijn boghen, houte fweerden, ende gen aen de Boca del Drago, ende maeckt met het vaftehoute fchilden: de vrouwen kleyn, gaen heel naeckt, lant van Nova Andalufia,oft Guiana, een Golfo, 't welcdaer de mans een vierkant fletjen voor haer fchaemte fy noemen Paria. Dit eylandt is abundant van vidaalie.

BRASIL

Grootte,

Öntdeckittg.

E Landen Van Rio de la Plata
naer het noorden, worden in't ge-
meyn Brafil ghenoemt, zijn ont-
deckt, door laft van de Catholijc-
ke Coningen, by Vincent Iannez
Pingon; ende daer naer by Diego
de Lepe, in't jaer 1 joo.Sesmaen-
den daer naer quam aen dit landt
by gheval Peralverez Cabrai Por¬

tugees ; die met een armade varende naer ooft-Indien,
om de kufte van Guinea te myden, fich foo verre t' zee
begaf,dat hy dit landt ghemoete, en noemde het Santa
Cruz, om dat hy 't op dien dach ontdeckte.

De Portugeefen van defe landen hebben vele bou-
., tani AUr, weryen: 't Suycker,cottoen, ende brefilie-hout, zijn de,Jil U. -t, , _ j „ n , , . / -r-r

C
J

Cor f -L - waren daer fy meeft mede handelen. Het vee zijn olïèn
ivUiaï "ti/t. dojüfdv- TpowJ) ende koeyen in menichte, weynige fchapen; de geyten

To** u ftyth ende peerden willen daer wel voorts, oock verekens en-
kt iafc-tUii de hoenderen, met defe profytenonderhouden de Por-

LcDÜ* JvliCtnJ-oaJ v*L. Tiiftoi tugeefen haer onder malkanderen, ende leven in over-
JZw npeuiu-di trvd olm vloet. 't Is daer leer ghetempert, lbo dat men noch ex-ceflive hitte noch koude ghevoelt. Het broodt wordt

^ ^ ghemaeckt van de wortel van Mandioca ghebroken •
\s 11 p jc ^ ^ Vy jiet pap3 weic]1 vveynigh is, wel uyt gheperft, wordt ghe-

llctttr (Kl koockt ende ghegeeten , en voor goedt voedtlêl ghe-
- - -'011.0 v

I ( houden: daer zijn noch andere wortelen daer fy broot
ÄrlcrbeActUS! >>$ van maecken,ende haer wel mede vinden: hebben veel

Vil koeyen-melck, rijs, boonen, erten,batatas,ende andere
vruchten die men met der handt leeft: ende veel vifch

r-ßXiJtac. y t op de gantfche kufte. Diverfche jacht van wildt, die de
Lm * in-gheboorne vanghen met ftricken ende pylen, als har-
pi/ar. / ten,wilde verekens, deynen, konynen met kleyne ron-
Ccx,duev-jin^runcLt. Ofvn , oorkens: Pacas, eenghedierte grooter als hafen, die

nLfcéjbnt aX£ijm^fmakelijck vleefch hebben : kleene meer-katjens die
^HarXoïtör .fotx-GutMT, men eet, foo groot als konynen: daer zijn oock Arma-

lualdlty Lfas ycLvutyvjJ&Y dillos, die fy gaerne eten; ende groote abundantie van
hitjkopd»d euiiutnAa^ bergh-hoenderenende andere foorten van ghevogelte

..
t welck men eten mach. 'T gantfche land is vol van groo-

( u >l/,/vY)r te ende kleyne mieren, die groote fchade doen aen de
JuilhaffitrtLecIfr,. wijngaerdenendeoragnie-boomem
Anfyytc iJfadiip t ^ ^ De oorloghen die de Portugeefen ghedurigh hebben

\cLnj v>aaa^ä Ly^Vgevoert met de Brafilianê,hebben haer niet toe-gelaten
1 eenighe woon-plaetfen te maecken dan op de kufte. De

tuit aipom felve beftaen in negen Gouvernementen, die fy Capi-
yrf, ba*« cn iUonup ^ Deelinge, tanias noemen: andere tellender veerthien, te weten:

n£^ , tu jJthfC* én hl j£Sant/Vincent, R. de Ienero, Porto Seguro, Spirito San-' Ilheos^Bahia>Sercgmg»Pernambüco,Tamaraca,
i 7 (IQljJ Parayba, Rio grande,Ciara,Maranhaon,Para: van welc-

I/ ' i-, 0 T'1 AUfS ke eenige verre loopen buyten de limiten van Brafil.
^ S.Pïncent, In de Capitania San Vincente, zijn drie fteden vande

j-in a* ÓJ ti IPortugeefen; waer van de principaelfte,ghenaemt San-
htoè4co ~3tliS, OtCy*% öocki'T^ycujA tos;heeft by de vier hondert huyfen,ende drie luycker-

>iiU jJdar MStuicno Ingenios: is gheleghen 40 leguen bezuyden Rió de Ie-
nero' 3 ofte 4 mylen vandezee; daer können fche-

n /y , f pen van twee hondert laftenbequamelijeken voor ko-
|o VV/M 0M' da fitrjMiYruLofi men 3 en(^e jiaer vojje iaJinge in-nemen: fy is vanTho-

i na 11 li » Cctv mas Candifch in-ghenomen ,

%

V<M1

i s5c
t V«*-1 cp b

ghenomen , ende twee maenden ghe-
^ houden in den jare 1791, doen hy voor de tweede reys

cu hl K thui/iCA/vt. St naer de Strate Magallanes trock. Vond eenigh goudt,
htr Oi-acLj fjj A~J[iL daer ghebracht by de Wilden,van een plaetfe Mutinga,

rL ■

. a£LoZrx derr fterx* daer de p°rtugeefen nu een myne fouden hebben.
, Rc twecfe is Sant Vincent, eenfray ftedeken, leght

•

, i . . 3 Ott 4 mylen zuydelijcker , onbequaem voor groo-
fchepen, ende niet loo groot ofte wel bewoont als

Santos. Tot befcherminghe van defe haven Sant Vin-*
cent, is een cafteel ghebout, op een Eylandt legghende
aen 't vafte lant, genaemt Britioga. Dit cafteel light op
een fandt-baeye daer goede reede is. Naer dat de En-
gelfchen in defe haven in den jare 1 j82 eenSpaenfch
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fchip hadden iii den grondt ghefchöten, ende twéé aiis
dere verjaeght, is daer noch een ander fort ghemaeckt
om 't inkomen te beletten. Des niet teghen-ftaende is
Candifch op fyn lefte voyagie hier in-ghekomen, heeft
oock Santos in-ghenomen, ende S. Vincent verbrandt^

Acht oft negen mylen voorder naer het zuyden leg-
ghen twee vlecken; Tanfe ende Cavane, beyde over-
vloedigh van lijftocht, ende is het uyterfte datbyde
Portugeefenis bewoont: de derde is Hitauhacin, vijf
leguen zuydelijcker. Twaelfmylenland-waert in is het
dorp San Paulo > by de Iefuyten ghebout, ende ghepo^
puleert meeft van de in-gheboorne ofte Meftizos.

'T volck van de lande, die vrienden fijn van de Por¬
tugeefen, noemen fich Tuppinikinfi, haer wooninghe is
in't gheberghte; haer palen ftrecken 80 mylen bin¬
nen 's lands,ende 40 langhs de kufte; defe hebben haer
vyanden aen alle kanten; naer 't zuyden de Carioes,
naer 'tnoorden de Tupin Imbas.

De naeft-ghelegene Capitania aen Sant Vincent is Rioé ï&~
Rio de Ianero, foo by de Spaegniaerden ghenaemt; om nen.
datfe in die maendt ontdeckt was by Iuan Dias de Solis;
in den jare ipy: de Franfche,welcke defe plaetfe eerft:
hebben bewoont, noemden die Ganabara. De riviere is
van binnen feer breedt, daer in veel Eylandekens 3 be^
let met boomen die altijts groen zijn.

De Capitania Spirito Sancfto,is gelegen op de hoogh- Spintb
te van 20 graden bezuyden de linie, vijftigh leguen van Santth
Porto Seguro, ende 60 van Rio de Ienero; daer is maer
een Ingenio van fuyeker, dan daer valt veel cottoens
ende brafilie-hout;daer fijn ontrent twee hondert huyf
gefinnen; een huys vande Iefuyten,ende aen het in-ko-
men van de riviere aen de rechter-handt een kafteelt®
jen van kleyn gewelt. Defe Capitania beftaet uyt twee
fteden, ende is de vruchtbaerfte, ende beft voor-fien
van vi&ualie van gantfeh Brafil, door de abundantiè
van vifch, ende de jacht die daer valt weghen de goe¬
de gheleghentheydt van de riviere ende boflchagie
daer ontrent. De in-gheböornen worden ghenaemt
Marhayas, ende fijn nu bont-ghenoofen van de Portu¬
geefen. Tulfchen defe Capitania ende de voor-gaendè
van Rio de Ienero5 leght de riviere Parayba,een Ichoo-
ne groote ende feer vifch-rijcke riviere. 't Volck on¬
trent die riviere worden Paraibes ghenaemt^ woonen in
hutten als back-ovenen.

De Capitania Porto Seguro, hebbende dien naeifi Tom
behouden van de eeffte ontdeckingeby Peralverez Ca-ge¬
bral , die daer aen-quam, ende een bequame haven
vond: hy noemde het gantfche land Terra de S. Cruz,
is gheleghen 30 leguen van los Illeos naer het zuyden,
ende 5-0 van Spirito Sanóto naer het nöordenjieeft drie
woon-plaetfen van Portugeefen; Santo Amarö, Santa
Cruz, ende Puerto Seguro,heeft 220 fämilien,vijfInge¬
nios van fuyeker, ende een huys van Ieluyten. De ftadt
Porto Seguro leght op den top van een witte rotle: aen
de noordt-zyde van defe rotfé is feer hoogh landt, aen
de zuyd-zyde een groote ende effen kufte langhs de
zee. Van de riviere van Pörto Seguro tot Santa Cruz
zijn drie Spaenfche mylen, is een bequame plaets om
kleyne fchepen te bergen.

De Capitania los Illeos, leydt 3 o leguen van de Bahia r0.
de todos los Santos naer 't zuyden op de hooghte van
40 graden bezuyden de linie : heeft 200 huys-ghe-
finnen,met een riviere loopende neffens de ftadt, 8 fuy-
ker-Ingenios , ende een Iefuyten huys. Dein-woon-
ders geneeren haer meeft met landt-bouwen , ende vi¬
ctualie te voeren in kleyne bareken naer Fernambuc.
Seven leguen van defe plaetfe landtwaert in is een lack
van foet water,drie leguen langh ende breedt, 1 y vade¬
men diep; daer komt een riviere uyt-vlieten, door foo

O engen ~
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BRAS 1 L.

engen mond, dat daer qüalijck een barcke door mach; de Bahia,is Sergippo del Rey, (by de Portugeefen oock Semppo,
als het waeyt verheft hém't water als in de zee; heeft een Capitania ghenoemt) een kleyn ftedeken binnen
Veel vifch, infonderheyt Manat, die foo groot zijn, dat s' landts', daer is veel vee van liieren ende koeyen, die in
fommighe 40 Arroben weghen, ende zijn feer fma- 't wilde loopen.
kelij ck: daer fijn oock crocodilen, haeyen,ende andere Aen Pernambuco volght het Eyland Tamaraca, wey- Tamarac*
vifch. In defe Capitania wordt oock ghevonden een nigh van 'tvafte land verfcheyden,hebbende in de leng-
boom, daer excellenten balfem uyt ghetrocken wordt de drie,in de breette twee mylen ; is van de outfte Capi-
van feer foéten reuck, ende groote kracht ; fnyden- tanias,eertij ts by de Frangoyfen befet, tot dat de Portu-
de eenighe fileren in den boom, diftilleert dit nat al- geefen haer daer van hebben gedreven:daer fijn ontrent
lenskensdaer üyt. In defe Capitania is éen generatie 20 fuycker-molens, veel brafilie-hout endecottoen,
van Indianen die feer wit ende groot zijn, hebben een doch wordt weynigh gheacht, door dien Pernambuco
Tale die niemand verftaet; fijn voor weynigh jaren,van haer foo naer light aen deen, ende Pariba aen d'ander
haer vyanden vervolght lijnde, daer gekomen; fy heb- zyde: in defe Capitania zijn ontrent 20 Ingenios.
ben geen huyfen, maer leven op 't vlacke veldt als bee- Pariba is een nieuwe Capitania benoorden Tamaraca Tank.
ften; haer wapenen fijn groote bogen ende pylen, heb- ontrent 20 mylen van Pernambuc, op de riviere Pariba,
ben groote fchade gedaen onder de in-geboornen van anders oock ghenoemt S. Domingo, in een wyde on-
't landt, ende oock eenighe Portugeefen doodt ghella- diepe baye; het ftedeken light inne-waerts, heeft tul-
ghen;eeten menfchen-vleefch, fijn feer wreet, vechten fchen de 5-00 en 600 huyfen', ende niet verre van 't in-
niet in troupen, noch gheven haer niet bloot, dan als fy komen aen de zuydt-zyde de fortreflè, die fy noemen
yemand alleen fien, ende onverfiens, daetom kan men Cabo Delo, is defe Voorleden jaren op nieus ghefortifi-
die niet betrappen, dan met groote moeyte ende pe- ceert, ende met meer gefchut voorfien, foo datter nu in
rijckel. alles 15- ftucken op ligghen: en is met een trenchee oft

ikhta de De Cåpitania Bahia de todos los Santos, is ghelegen muur omringht teghen een aenioop; ende aen het fte-
ipdos los van los Illeos 30 leguen naer 't noorden, ende 100 le- deken dat te voren open lach, is nu een fterckte op
Smtos, guen van Pernambuco naer 't zuyden, op de hooghte ftrandt ghemaeckt,met feven ftucken daer op. De ftadt

Van 13 graden, hier houdt hem gemeynlijc de Gouver- van Pariba is ghenaemt Filippia, en heeft in haerjurif-
neurvan de gantfche kufte van Brafil; dele plaetfeis diétie 2 5" züycker Ingeniös.
onder alle van Brafil aldermeeft bewoont, heeft drie De Capitania van Rio Grande,op-gherecht fints den m0 wande*
lieden,de eene aen 't in-komen van de baye,die fy noe- jare 15*07,wanneer de Portugeefen van Pernambuc ende
men Villa Veia,ende was de eerfte in defe Capitania; de Pariba, uyt laft des Koninghs van Spaengien de Fran-
andere San Salvador, gebout by Thome de Soufa: de fchen van defe riviere verdreven,die te voren daerjaer-
derde, 4 leguen landt-waert in, ghenaemt Paripe, in lijcx een goede partye Brafilie-houts hadden ghehaelt:
welcke drie, wel duyfendt ofelfhondert huys-gefinnen ende, naer dat Feliciano Ciega de Carvalashb Gouver-
zijn. De ftadt S. Salvador light op een hooghte van 63 neur van Pariba verhaelt, hadden de Franfchen, met
oft 64 vademen, is wel bebout ende beftraet,doch qua- hulpe van de Petivares, een filver-myne, die feer rijck
lijck bewalt geweeft doen de Hollanders daerquamen, wierd bevonden, ontdeckt, in een plaetfe genoemt Co-
ende de ftadt in-namen: is verfien met drie kafteelen paob. De Portugeefen hebben daer een groot fort ghe-
ende drie fortembeneden langhs het ftrant. Het eerfte bouwt aen de zuyd-ooft-zyde van de riviere op een re-
S.Antonio op een berg aen het in-komen van de baye; giff, ende noch meer elders, door dien fy niet alleen de
het tweede onlanghs ghebout beneden voor de ftadt in Franfche van buyten,maer oock de Wilden van het lant
't water; het derde S. Philippe een groot ftuck van de te vreefen hadden. Want de Petivares, ghenegen tot de
ftadt, aen d'ander zyde, mede aen 't water, heeft een Frangoyfen,quamen noch in den jare 1601 de Portugee-
nauwe toe-gangh, is wel met wallen voor-fien,ende van fen met een groot legher befoecken,dat de Gouverneur
binnen met aerde ghevult. Heeft 18 fuycker-Ingenios, Feliciano Cuello ghenootfaeckt was hulpe te verfoec«
hoe wel het volck hem meelt gheneert met cottoen: in ken aen den Gouverneur van Pernambuco , die hem
de ftadt fijn vijfkercken, en een collegie van Iefuyten. quam ontfetten met 400 Portugeefen ende 3000 Wilden

De ftadt San Salvador was by de vloote van de Ge- ende Negros, lloegh 5-000 van de Petivares, waer op
odtroyeerde Weft-Indifche Compagnie in de vereenig- haer overfte Pirajuwath vrede maeckte met de Portu-

Temam-
btico.

Colonel over 't knjghs-volck de Heere van Dörth, in den doen noch twee fterckten sfoebouwt ende ao ente
de maendt May des jaers 1624 verovert ende befet: lingen, die van Pernambuc waeren ehebracht eheolant"
doch alfoo korts naer de veroveringhe den Heere van Men foude hier by tyden veel Ambereris vinden welck
Dörth, by de Brafihanen werde verraft ende deerlijck de Wilden in haer talePierapoim-Arepolv noemen
vermoort, ende daer naer des Koninghs van Spaengien De befchryvers van Brafil taaecken gheen vermaen „

machtighe vloot, onder t beleyt van Don Frederico de van het Eylandt Maragnan; dan alleen van een riviere
Toledo daer quam, ende deftacjt belegerde, is fy van Maragnon, die in dat quartier niet wordt ehevoüdenhetGuarmfoenm tieft van April tézy, by appo.ntc- tenzyfydebaye van Maragnan nemen voor de riviere
inent over-gegeven. - ofte eenige van de rivieren die in de baye uyt-wateren-

De Capitania van Pernambuco is f leguen van Taina- De Indianen kennen geen riviere van defen name tnaer
raca naer 't zuyden op de hóoghte van acht graden be- wel het Eylandt welck fy noemen 'tgroote Eylandt van
zuyden dêhnie. In dele Capitania zijn tweefteden van Maragnan, tot onderfcheyt van andere kleyne daer ott-
PortugeefensOhnda ende Garafu, 4 leguen van den an- trent. Aen'tin-komen van defe groote bave naer 't 00-
deren, m beyde> zyn 23 fuycker-Ingenios , welck op ften, by Cap des Arbres Secs,leydt een kleyn Eylandt
fommighe jaren hebben uyt-ge evert vij ftich duyfendt van de Frangoyfen eerftlflette , n„ 1'Hlette Saindle An-
Arroben fuycker: daer valt veel brafihe-houtende kot- ne, van de Indianen Vpaonmiri ghenoemt Twaelfmv-
toen : de haven is eenmylevan de ftadt .fydienen len van daer leydt het groot Eylandt Maragnan, 4rmy-
haer vande ftrandt ende een kleyn rivierken. Defe ftadt len in'tom-gaen. Daer fijn maer twee aen-komften
Pernambuco is by de vloot vande weft-Indifche Com- een tulTchen Cap des Artees Secs, ende het EvTande^
pagme, onder tbeleydt van den Generael Hendrick ken Sante Anne: de andere aen d'ander zvde daei de
Loncq; ende den Colonel Diederich van Waerdenburg grootftefchepen können in-komen tot het fort van t
in-genomen den 2 Martij. TulTchen defe Capitania ende groote Eyland, is onlanghs ghevonden.

De in-
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Dorpe». De inwoötiders noemen häer dorpen Oc ofte Tave,
welck fijn vier logien, van groote boomen ofte tacken,
van boven tot beneden ghedeckt met bladeren van
palm-boomen, welck fy noemen Pindo, een goet be-
fchut tegen reghen: defe logien fijn 26 ofte 30 voeten
wijdt, 200,300, oock 500 paflèn lang,naer 't ghetal van
de inwoonders, en vierkant gheleght als een Gloofter,
foo datter een fraeye plaetfe in't midden blijft; fulcke
fijnder 2 7 in dit eylandt. Men heeft hier nimmermeer
eenighe groote koude ofte drooghte; gheen miften,
gheen tempeeften, gheen fneeu ofte haghel; felden
donder, het weer-light daer wel fomtijdts des avondts,
ende des morghens met een heldere lucht.

Vrucht- Voorts is dit eyland Maragnan wonderlijcken vrucht-
haerheydt. baer . heeft feer fchoone fonteynen van foet klaer wa¬

ter, ghefondt te drincken, en de grondt is feer draeght-
faem. De waren diemen kan trecken uyt dit eylandt,
ende daer ontrent,is Brafilie-hout,gheel hout,ende an¬
der dierghelijcke: cottoen, Roucou, welck is een roo-
de verwe die daer overvloedigh is: noch een foorte van
verwe die roodt is, ende een fpecie van lack; goeden
balfem als die van Arabien,goeden Tobac,peper, ende
dierghelijcke.

Die den bodem van 't landt van Maragnan hebben
onderfocht, verklaren de felve bequaem te fijn om
fuycker-riedt te planten , men vindt oock ordinaris op
de kufte Ambregrijs; daer valt eenlpecie van Ïaïpis,
daer fy de groene fteentjens van maecken die fy in haer
lippen draghen; oock rotfen van roodt ende wit cri-
ftal, harder als diamanten, die fy noemen ÅAlcncon, en
meer andere vreemdicheden. Daer ghebreecken oock
gheen materialen om te bouwen ;want beneffens het
fchoone hout dat daer wall, vindtmen fteen, ende be-
quame ftof om fteen te backen, ende kalck en cement
te maecken.

In dit eylandt fijn gheen groote velden; oock gheen
hooghe berghen, maer kleyne heuvelen, aen wekkers
voet men fchoone fonteynen vindt, ende kleyne rivier-
kens die 't door-loopen ende feer aenghenaem maec¬
ken ; eenighe van defe rivierkens fijn foo groot,datmen
die met canoen kan bevaren van 't een dorp tot het an¬
der. Voorts is 't Vol boffchen met palm-boomen ende
andere , waer door hier feer goede jacht valt > van die¬
ren ende voghelen.

Tapovy- Tapovytapere is een woon-plaetfe van de Topinam-
tapere. bas, aen 't vafte landt, drie oft vier mijlen van 't eyland

verfcheyden, foo datmen 't fien kan van 't fort S. Lo-
uijs; met hooghe vloeden is het van 't vafte landt afge-
fcheyden ,enmetlaegh water kanmen drooghs voets
daer aen gaen> Dit is foo fterck niet als 't eylandt,maer
luftigher endeovervloedigher.

In den jare 15^4 hadde een Frangoys kapiteyn Rif-
faut drie ichepen toe-gherüft om yet byfonders uyt te
rechten op de landen van Brafil, daer toe ghenoot van
een van 't landt ghenaemt Ouyrapive,die daer veelver-
mocht;dan door oneenigheydt van fijn volck,ende ver¬
lies van fijn principaelfte fchip ghedilcourageert, keer¬
de hy weder naer Vranckrijck, ghenootfaeckt eenigh
volck daer aen landt te laten, ende onder andere een

jongh Edelman Monfieur de Vaux , welcke hem met
andere onder de Wilden foo droegh , dat fy groote ge-
negentheydt kreghen tot de Frangoyfen,ende verfoch¬
ten dat een perloon van qualiteyt uyt Vranckrijckmocht ghelbnden worden om haer teghen haer vyan¬den te befchermen, prefenteerende over fulcks het
Chriften-gheloove aen te nemen. Monfieur de Vaux in
Vranckrijck ghekeert, verhaelde de gheleghentheydt
aen Köninck Henrickde Groote, die, om feker van al¬
les onder-recht te worden, Sr' de la Ravardiere met de
len de V aux fondt naer 't eylandt M aragnan, met be¬lofte op fijne koften de faecke voor te nemen, in ghe-
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valle fulcks wierdt bevonden als by de voorfz de Vaux
was voorghegheven.

La Ravardiere nam de reyfe aen, ende naer dat hy
fes maenden hadde vertoeft op Maragnan ende daer
ontrent, ende alles neerftigh onderfocht, keerde we¬
derom om fijneMajefteyt van alles te onderrechten.
Dan alfoo de Köninck daerentuffchen vermoort was,
bleefdit fteecken tot in den jare 1611, dat Ravardiere
en fijne compagnie verfochten van de Coninginne moe¬
der eenighe Capucynen tot het bekeeren van de Wil¬
den , ende quamen in Iulio aen Maragnan, alwaer fy
een fort maeckten op een hooghen bergh , by de prin¬
cipaelfte haven van dit eylandt, neffens twee diepe ri¬
vieren die onder defen bergh in de zee loopen; noem¬
den dit fort S. Louys, en brachten daer op 22 ftucken
ghefchuts. Daernaer fijn de Portugeefen meefter ghe-
worden Van dit quartier, fort, en al, in't jaer 1614 s
als de Gouverneur van Pernambuc een vloote der-
waerts fondt, onder 't ghebiedt vanGironymo d'Albu-
querque.

Tot Brafil behooren deeylanden die eenighe noe- Iftas h
men de Fernando Lorohna ofte de Norohna , ende de nando de
Frangoylen Fernand de la Rogne; defe fijn gheleghen op Lorohna,
de hooghte van drie graden ende 45- minuten bezuy-
den de linie ; het compas varieert daer acht graden
ende een half, volghens de bevindinghe van de Fran-
goyfen. Dit eylandt (feght Claude d'Abbeviile Capu-
cyn) heeft vijfoft fes mijlen in't ronde, ende is fchoon
ende feer vermakelijck, fterck van natueren, wonder¬
lijcken vruchtbaer ende bequaem om eenigherhande
vruchten op te brenghen. Men vindt daer feer goedt
verfch water , fraeye meloenen, Gyromons, Patates,
groene erten , boonen, ende andere vruchten; groote
quantiteyt van Maiz ende cottoen; oock eenighe liie¬
ren ende koeyen, menighte van boeken, ende wilde
geyten, doch feer quaet om krijghen weghen het kreu-
pel-bofch ende ruyghte: hoenderen grooter als hier te
lande, ende voorts ontallijcke menighte van ghevo»
ghelte, hier te lande onbekent, goet om te eten, ende
feer licht om vanghen, want laten haer in haer nellen
met de handt grijpen. Ghelijcke menighte van voghe¬
len was daer op een ander eylandt, welck hy noemt
Ille de Feu, niet verre van 't eylandt de la Rogne, die
foo groot waren als ganfen ende kapoenen, andere wat
kleynder ghelijck onfe duyven- de meeftendeel van dit
ghevoghelte fat fijn eyeren broeyende in 't kruydt en
op de grondt, van waer fy niet en weken , al ftietmen
die fchoon met de voet, om haer niet op 't lijf te tre¬
den. Onder dit ghevoghelte is een foorte welck fy
noemen Foürcades,van weghen de ghedaente van haer
fteerten, de welcke haer ordinaris verre van landt hou¬
den (hy feght twee ende drie hondert mijlen) en tree-
ken daer op de jacht, om de vlieghende viiTchen te
vanghen.

Onder andere boomen,die daer wallen, iffer een leer $rmder
fchoon ende aenghenaem om te aenfchouwen,met heel njcj^ ko-
fchoone groene bladeren, ende de laurieren gantfeh men.
naer komende; dan indienmen dele bladeren aenghe-
roert heeft, en fijn handt komt te ftrijeken over de oo¬
ghen , lbo verwecken fy groote pijne in de ooghen,
ende beletten 't ghefichte voor drie ofte vier uyren.
Daerteghen vindtmen daer een anderen boom, welc-
kers bladeren fulcken kracht hebben,datmen de oogen
daer mede ftrijekende, de felve pijne weder vergaet,
ende 't ghefichte gheholpen wordt.

Figueredo in fijn Roteiro feght, dat'£ principael ey-
landt light vijftigh leguen van het vafte landt van Bra¬
fil, heeft een haven aen de weft-fijde,daer acht oft thien
fchepen können ligghen , op fes ende feven vadem
fchoone fandt-grondt; om dit eylandt (feght hy j en
fijn gheen drooghten, als aen de ooft-fijde, foo ver af,

P datmen
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datinen tuffchen beyden deur mach met groote fche-
pen fonderghevaer. Ruym twaelfleguen van dit eyiand
naer 41 noordt-weften light een drooghte van landt wel
een quart van een mijl groot, daer de zee op fpoelt.

De Hollanders, die dit eylandt onlanghs hebben
befocht, ghetuyghen, dat het 70 oft 80 mijlen ghele-
ghen is van Brafil, ende alfmen het eerft uyter zee
het, fich verthoont als een thoorn, ende daer naerder
komende, als een kerck met haer thoorn, door dien
daer een fpitfen bergh aen landt ftaet, met een ande¬
ren groven bergh daer nevens , de welcke een kercke
niet qualijck en ghelijckent, ende werden oock foo by
hun ghenaemt 5 het noordt-ooft-eynde van 't ey¬
landt isghebroken aen vier ofvijfftucken, by welcke
eylandekens veel fteen-brafem ende andere vifch is te
vanghen. 't Befte anckeren is ontrent een grootelingh-
fcheut beooften de kerck, ende oock foo verre van de
wal op 16 oft 17 vadem fandt-grondt. Aen landt,dwars
van de reede, is goet verfch water, loopende infonder-
heydtin de reghen-tijdt van April tot September,doch
't water heeft een falpetrighe fmaeck, naer de grondt.
Beneffens defe fijnder noch meer fonteynen.

De Frangoyfen vonden op dit eylandt eenen Portu¬
gees, met 17 oft 18 Indianen, foo mans als vrouwen
ende kinderen, die daer in ballinghfchap waren ghefon-
den van die van Fernambuc ; de welcke fy daer doop¬
ten , ende op haer veifoeck mede voerden naer 't ey¬
landt Maragnan.

Ghek- Tot befluyt fullen wy hier byvoeghen de ghelegent-
ghenthsydt heydt van diverfche natiën van Wiiden, ghelij ck die by
vandiver- een Enghels-man, die veel jaren onder de felve heeft
fehe mnen verpeert} Cnde meeft alle contreyen door ehefwermt,
van Wit- r •

jen lijn aengheteeckent.
Petivares. Petivares fijn foo barbaris niet als de andere, heb¬

ben haer lichamen ghepickeert,gaten in de lippen,ende
daer een fteentjen in, als oock andere Brefilianen: heb¬
ben gheen religie, houden veel vrouwen, maer de vrou¬
wen fijn aen een man ghebonden. Sy oorloghen teghen
de Portugeefen en alle andere,eetenmenfchen-vleefch,
en woonen ontrent Parayba.

Maret" De Maraquites woonen tuffchen Pernambuc en de
quitcs. Bahia, andere Indianen noemenfe Tapoyes, dat is wilde

menfchen. De mans fijn van goede ftatuere, de vrou¬
wen proper en fraey, ende vechten met booghen als de
mans. Sy hebben gheen feeckere woon-plaetfen, noch
religie;hebben oock gaten in de lippen,dan fnijden haer
lichaem niet 5 fy fijn fhel, houden haer in't gheberghte,
en eeten menfchen-vleefch.

7opr~ De Topinambazes woonen van Rio de San Francifco
nambaz.es. tot Bahia de todos los Santos toe, fijn de Petivares ge-

lijck, dan de vrouwen van beter complexie, en de mans
laten haer baerdengroeyen.

Waymocres. De Waymoores woonen van Bahia tot Ifleos toe,fijn
groot ende fnel, draghen langh hayr, hebben gheen va¬
lte woon-plaetfe, eeten geerne menfchen-vleefch, fijn
altijdt beftoven ende bellijckt, om dat fy op de grondt
legghen.

7omony- De Tomonymenos woonen ontrent Spirito Santo;
menos. hebben vafte woon-plaetfen, met groote fteenen daer

om ghefet, tamelijck hoogh, en van binnen wallen van
kley ofte fteen, ende haer huyfen hebben ronde gaten
om door te fchieten,bedecken 't lichaem met vederen,
fchilderen haer fwart ende root.

Wayta- De Waytaquazes woonen aen Cabo Frio; fijn groo-
quazes. ter als de Waymores; haer vrouweu vechten mede met

boghen; fy legghen op de grondt als verekens, met een
vier in't midden, ende eeten al die fy krijghen können-

Wayanajfes. De Wayanaffès houden haer in lila Grande, fijn kort,
met groote buyeken, bloot, niet ghepickeert, ende ee-

S ï L.
ten gheen menfchen-vleefch; de vrouwen fijn lelijck
met groote lij ven, rood t ghefchildert met Vrucu,welck
in een haeuwe waft als een boone; beyde mannen ende
vrouwen hebben den kruyn ghefchoren als Munnicken,
de refte van 't hayr langh.

De Topinaques woonen ontrent Sr Vincent, fijn Van Topinaqnes.
goede ftatuere ende complexie: de vrouwen ghefchil¬
dert met diverfche kouleuren: eeten menfchen-vleefch,
bidden niets aen : als fy een man flachten , verwen
fy haer met Ianipano, eieren 't hooft met veeders, de
lippen met groote ftenen, ratels in haer handen, danfen
drie dagen aen den anderen,drincken een vuyl nat. On¬
der haer is veel goudts in veel berghen ontrent de zee.

De Pories woonen 100 mijlen binnen's landts , fijn Portes*
kort als de Waynaflfen, leven op pijn-nooten, en kleyne
Cocos als appelen, met fchellen als wal-nooten, maer
harder; noemen die Fyrires: ftrijden met niemandt, ee¬
ten gheen menfchen-vleefch fo fy ander eeten hebben;
flapen in netten van baften; hebben huyfen,van twee oft
drie tacken van boomen te famen ghebonden, ende be¬
deckt met palm-bladeren: voor een mes oft kam füllen
fy vijfoft fes ftoopen balfem-olye gheven.

De Molopaques woonen by de riviere Paradiva, fijn Molopa-
foo groot als Duytfchen, fraey, ghebaert, civil, decken W-
haer fchamelheydt: haer woon-plaetfen fijn bewalt met
aerde en groote balcken; daer is abundantie van goud,
welck fy niet achten noch ghebruyeken, dan om aen
haer netten te hanghen; vergaderen het ghene de re-
ghen van 't geberghte af-waft. De vrouwen fijn fchoon
ende fris als de Enghelfche, modeft, van goet vernuft,
men fietfe niet lacchen , fy binden het hayr om haer
middel met baften, ende decken haer naecktheyd daer
mede, oft met wilde voeyeringh, haer hayr is van diver¬
fche kouleuren,eeten menfchen-vleefch,onder-houden
des middaeghs ende 's avondts te eeten, doch fy heb¬
ben gheen Religie.

De Motayas fijn kleyn en bruyn, korten haer hayr Motayasl
in't ronde om het hooft, op andere plaetfen trecken fy
het uyt, en het fijn menfehen-eeters.

De Lopos ofte Biheros,houden haer in het gebergh- Lopos ofte
te daer pijn-boomen wafïèn,de nooten fijn haer eenighe Biheros.
fpijfe; hebben huyfèn van tacken van boomen te famen
ghebracht. Geen deel van America is voller van rij cke
mijnen van goudt ende ghefteenten, dan is verre binnen
's landts, ende vol volck, foo dat noch Spanjaertsnoch
Portugeefen daer dueren moghen, is kleyn ende bruyn
volck, de vrouwen vuyl ende onbefchaemt als beeften.

De Wayanäwafons woonen in kleyne vlecken by de Wayana-
kant van een rivier, fijn de fimpelfte van alle, ander- wafins.
fins groot, lanck, ende wel ghemaeckt.

DeTocomans woonen in kavenren, tuffchen Rio dé Tocomans.
la Plata ende Sr- Vincent, is kleyn volck.

De Caryoghs gaven voor drie glaeskens oft fpiegelt- Caryoghs.
jens, en een kam, de weerde van 4 oft yooo kroonen in
goudt ende ghefteenten, de vrouwen fijn fchoon, de
mans verwen haer felfs fwart.

De Taymoes,verlatende haer wooningh in de 30000 Taymoes.
fterck,quamen in't land van de Amazones,die de India¬
nen noemen Maridiocnyfyams, maer dorften daer niet
teghen ftryden, namen een plaetfe vande Caryos lil,
en atender 300 af, de refte vluchte naer de riviere de la
Plata, ende verkreghen hulpe van de Portugeefen, die
1000 van de Tamyoes doot-floeghen, en de refte voor
flaven hier en daer verdeelden.

Een Portugeefer Monick, die pertinentlijck al dit Andere
landt befchrijft, ftelt meer andere volckeren, als Arara- volckem.
pe, Apigapigtanga, Viatan, ende van de Tapuyas reec-
kent hy wel 76 foorten, alle different van tale , doch
meeft van eender maniere ende wreetheydt.

De Provinciën aen

RIO DE LA PLATA
Ofte

PARAGVAY» TVCVMAN,
Ende

S" CRVZ DE LA SIERRA.

9

fdert.

lAaem. |,mE provinciën van Rio de la Plata
hebben haren naem van de ver-

maerde riviere: hare limiten fijn
ons niet feecker bekent, als al¬
leen op de kufte van de Noordt-
zeeralwaerfenaer het zuyden be¬
ginnen aen de riviere de la Plata
ende eyndighen naer't noor¬

den aen Brafil, naer het weften ftrecken fy fich uyt tot
aen de provincie Tucuman, ende Peru. Alle defe lan-

Vrucht" den fijn feer vruchtbaer van tarwe, wijn, fuyeker,
haerheydt. ende andere zaden ende vruchten van Caftilien; heb¬

ben groote weyden voor alderhande vee, die feer ver-
menichfuldicht fijn, ende infonderheydt de peerden.
Daer fijn drie foorten van wildt ofte herten; d'een, als
kleyne koeyen, met feer groote hoornen, welcke haer
in moeraffen ende riedt-landen houden; andere wat

grooter als groote boeken, die haer op de velden ghe-
neren; de derde als cabriten van een halfjaer, die op
't gheberghte leven. Daer is oock menichte van
deynen,veel wilde verekens met den navel op den rug-
ge , die van goede fmaeck fijn; de verekens van Spae-
gnien fijnder oock feer vermeerdert, en worden daer
heel groot: men heeft daer meer-katten met langhe
fteerten, ende gebaert, van de groote van een menfeh,
fo dat het menfchen fchijnen; fchreeuwen alsmenfe wil
fchieten; trecken de pijlen uyt het lijfende werpen die
naer de gene diefe gefchoten hebben; hebben handen
met vijfvingheren: daer fijn noch andere wat kleynder
die geen baerden hebben. Men vindt daer oock voffen
als die van Caftilien, ende andere diere als cabriten van

twee maenden, die fo kleynen muyltjen hebben dat fy
niet meer als een miere können inhaelen, en doen geen
quaet. Men heeft daer oock tigren, leeuwen, ende an¬
dere foorten van wreede dieren. Van venijnighe dieren
heeftmen daer Hangen die vier vademen langh fijn, de
welcke beeften eten, en anders geen quaet doen; ende
diverfche foorten van haegh-diffen. In de rievieren
ende in de lacken vindtmen Lagarten, van de lenghte
van 8 Oft 9 voeten, en doen gheen quaet, ghebraden
ende ghegeten, fijn vet ende fmaeckelijck. Men vindt
daer Kameleons, fo groot als middelbaere Lagarten,
aen de lijden dragen fy fes oft feven jongen,en hebben
den beek altijdt open te windt-waerts , en doen gheen
fchade. Hoewel men vele jaren van dat gevoelen is ge-
weeft, dat daer geen mijnen en waren van goudt oft fil-
ver, fo heeftmen nu feer goede monters daer van ont-
deckt, als mede van koper ende yfer, ende een mijne
van feer perfedte amatiften.

De riviere word by de Indianen in hare tale genaemt
Paranaguazu , ende gemeynlijcken Parana; Is naeft deriviere van Amazones wel de grootfte van de wereldt;heeft haer mondt aen de noord-zee, dertich Spaenfche
mijlen wijdt; binnen-waerts isfythien leguen breedt,
met veel eylanden in het midden,ende groote rivierendie daer in-komen van het ooften ende het weften tot
de haven de los Reyes toe, welck is een groot lack

Weß-indien.

Riviere.

dat fy noemen de los Xarays, weynich min als drie«
hondert leguen van de mondt van defe riviere.

Deeerfte plaetfe van defe provincie in't åen-ko-
men, is de ftad Nueftra Senora de Buenos Ayres, eerft ^

ghebouwt by Don Pedro de Mendo§a in 't jaer 15-3 y, Ayres
by een rivierken, aen de zuydt-fijde van de groote ri¬
viere , teghen over de eylanden van Sc Gabriel, in de
provincie vande Wilden diefy noemen Morocores;
Defe plaetfe door quade ordre verlaten lijnde i is we«
der met volck befet by Cabeca de Vacca, in denjare
15-42. doch is daernaer weder verlaten, ende weder op
nieuws ghepopuleert ontrent het jaer 1582. Vande
haven van Buenos Ayres, worden alderhande Spaen«
fche ende Portugaelfche koopmanfehappen ghevoert
naer de ftad van Potoli met karren ende peerden, want
het is een bequame wegh om met karren te varen.

De voornaemfte ftadt is Neuftra Senora de 1' Af-
fum^on, heeft aen de ooft-fijde Brafil, ende tuffchen
beyden de ftadt Ciudad Real, die de Indianen noemen
Guaira,8o leguen van de ftadt Afïumgión. aen de weft-
zijde naer Peru, is fy gheleghen 380 leguen vande
ftadt la Plata, ende 280 leguen van Santa Cruz dela
Sierra. De Gouverneur woont hier met andere offi«
ciers van den Koiingh: in de jurifdidtie fijn wel 400000
Indianê.Daer is groote abondantie van vi&ualie,broot;
wijn, vleefch, vifch, ende alderley vruchten van 't land
ende van Spaegnien. De ghetempertheydt van 't landt
ontrent defe ftadt is luftich, een heldere lucht, des
winters koudt, ende des fomers heet, ende/t iffer meeft
altijdts groen. De ftadt Ciudad Real, is gelegen neffens ciuäåÅde riviere Parana, in een goet quartier, ende overvloe- Real.
dich van viótualie;daer fijn wijngaerden,ende feer goet
koper, ende veel Indianen.

Beneffens de voor-genoemde fteden fijn daer hoch Smtd Fl
Santa Fé; gheleghen naer 't zuyden van Affunypon, irï
een vlacke landouwe, welcke paelt aen Tucuman ende
de ftadt Cordua, 120 leguen van Buenos Ayres: is ghe¬bouwt aen de kant van een riviere. De natiën van Wil¬
den daer ontrent, worden ghenaemt Calchinos, Mepe«
nes ende Chiloacas. Van defe ftadt ftreckteen hoo-
ghe wech nae Peru. De fchepen van den Grave
van Cumberlandt in den jaere 15-86 kreghen eeni¬
ghe ghevanghen op de riviere, ende verftonden uyt
haer dat op defe riviere vijf fteden waren, fommighe
van feventich familien, ende fommighe van meer. Dat
de eerfte, Buenos Ayres, was 5-0 leguen de riviere opjd'andere 40 oft yo leguen van den anderen:datter groo¬
te abondantie is van koren, vee , wijn, ende byfondere
fruyten, maer gheen filver ofte gout; daer word flecht
laken ghemaeckt, dat fy in Brafil vermangelen teghert
fuyeker, rijs, ende andere waren. Door de gheleghen*
heydt van de riviere de la Plata, wordt daer grooteri
handel ghedreven met die van Peru; welcke met veel
filvers af-komen om daer alderhande koopmanfehap¬
pen van Spaegnien te halen ; het is wel een vande
naefte ende bequaemfte weghen, om met die van Perii
te handelen, door dien men door defen wegh kan tree-
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Weghen ken te tände naer de rijcke mijnen van Potoli. Die van De tweede ftadt by de Spaegniaerden in Tucuman $ Migue],
mer Peru Santa Fé naer Peru reyfen willen,kornen van daer oock ghebout, wordt ghenaemt S an Miguel de Tucuman, is

op Cordoua, welck leght op een drie-fprongh, foodat gheleghen aen de voet van een groot ende woeft ghe-
•men van daer fijn wegh kan nemen na Chili, Peru,ende berghte, op een bequame ghelegentheydt. De derde
Paraguay > daer de ftadt Afiumgion aen gheleghen is. ftadt is Nueftra Senora de Talavera, ende inde tale N-S.ck
Om naer Peru te reyfen neemt men den wegh naer vant landt wordt fy eygentlijckgenaemt Efteco, is ge- Tdavcra*
Sant Iago del Eftero, 84 leguen boven Cordoua; van leght aen den oever van Rio Salado. De vierde ftad by
daer naer noftra Sehora de Talavera 50 leguen, ende de Spaegniaerden bewoont, wordt genaemt Cordoua: Cordoua.
-doch 25 leguen voorder 11a las luntas, om dat daer ver- daer is een wel-ghetemperde lucht; heeft haer win-
fcheyde weghen in een komen ; want men reyft oock ter ende fomer op fijn tijdt 5 daer fijn feer groote vlac-
van Sant Iago del Eftero door een anderen v/ech, naer ke velden, ende goede weyden, daer alderhande vee
Sant Miguel, van waer men veeltij dts by fomer-dach wonderlijck vermenichfuldicht: voor-by de eene zij¬
den wech neemt naer las luntas,door dien men des win- de loopt een rivier daer in goede vifch woïdt ghe-
ters den anderen qualijck kan ghebruyeken,van wegen vanghen: ende alderhalfmijle van daer leght een ghe-
het op-wateren der rivieren. Van las luntas neemtmen berghte met veel bewoonde valleyen, daer eenighe fil-
fijn wech naer Salta, een ander ftadt, ofte oock naer ver-mijnen fijn: daer waft veel tarwe, Maiz, en andere
luyu oft Ciudad de Sant Salvador, 14 leguen, de uyter- graynen; wordt oock wijn gewonnen; ende daer is goe-
fte ftad van Tucuman,van las luntas ontrent 30 leguen, de jacht, oock eenighe bequame zout-pannen: defe
ende van Potofi 100: van luyu naer Potofi gaet de wech ftadt heeft by de 300 in-woonders, die haer meeft ge-
door de valleye van los Amoguacos, tuffchen het ghe- neeren met landt-bouwerije ende cottoene-lijnwaten te
berghte door * ende van Salta door een anderen wech weven, foo dat dit wel de beft bewoonde ftadt is van
ghenaemt la Quebrada ; doch verfamelen weder 30 le- 't gantfche Gouvernement van Tucuman. 't Volck is
guen onder Potofi. arbeydfaem,ende dat hem fo niet droncken en drinckt

als wel andere volckeren van Indien,

S"CRVZ DE LA SIERRA.1
T V C V M A N,

Pakn. provincie van Tucuman is gantfch binnen
1 'slandts gheleghen ,ghelijck die van StaCruz

de la Sierra; paelt aen deen fijde met het Gou- TTT Oe-wel de provincie Sta Cruz de la Sierra, ghe- Su Cruz
vernement van Chili, ende daer door metdezuydt- I I noemt naer de ftadt vande Spaegniaerden al" dela Sierra
zee 5 aen de andere zijde met de provinciën van Rio daer gebout, behoort onder Peru,lullen wy die
de la Plata, ende foo met de noordt-zee ; aen de derde niettemin hier befchrijven, alfofe in dele caerte afge-
zijde met de Koninckrijcken van Peru 5 ende infönder- beelt is. De ftadt Santa Cruz leydt in een landouwe,die
heydt naer 't ooften met de provinciën die fy noemen ghebreck heeft van water, (hoe-wel fy daerom niet en
del Rio Bermeio, welck een machtighe riviere is, ende laet vrucht-baer te wefen van koorn, wijn en Mäiz) en
loopt in de riviere la Plata. Tucuman is een wel-ghe- gebout aen de voet van 't geberghte,op een vlack velt,
tempert landt, ende tamelijck vruchtbaer: doch daer in de wech van de Charcas, naer de ftadt Aflumgion:
en fijn tot noch toe gheen mijnen van filver ofte goudt heeft een Gouverneur op hem felven, die daer geftelt
entdeckt. wordt door den Vice-Roy van Peru. Daer wafTen vee!

S' Iago De voornaemfte ftadt van defe provincie wordt nu vruchten van die landen, ghelij ck Platanos, Guayabas,
delEjkro. ghenaemt Sant Iago del Eftero , ende eertijd ts del Pinnas eende Granadillas, Ambabayas, Luiumas, Tu-

Varco. De Gouverneur heeft fijn gewoonhjeke woon- cumay, palm-boomen die vruchten geven, van welcke
plaetfe alhier, ghelijck oock de andere Officiers van de feker meel word ghetrocken, dat goedt voetfel gheeft.
Koningh, ende de Biffchop, alfoo hier de Cathedrale van de vruchten van Caftilien heeft men daer druyven,
kereke is van 't Bifdom van Tucuman. De geftalte van meloenen ende veel vijghen ; dan de boomen können
de lucht in defe ftadt is heet, hoe-wel gefönt; de grond daer fo lange niet duren, ende de granaden ende queen
fandich ende fultich, waer door hier gheen goede huy- willen niet wel wafTen ; noch oock 't koorn. De in¬
fen können gemaeckt worden, als oock door ghebreck geboorne van ontrent Santa Cruz , hebben niet alleen
van fteen; fy hebben een goede weterfngh, daer fy veel veel cottoens, maer oock coleuren waer mede fy die
hoven ende wijn-berghen mede wateren : men heeft verwen, fwart, gheel, roodt, ende oock blaeuw; fy
daer begonnen wollen-draperyen aen te Rellen, om de handelen onder den anderen, in defe provincie, met
wolle te orberen, met het maecken van alderhande ge- gebreydt ende gheweven cottoen, ghelijck men elders
kouleurde lakenen, men bereyter oock leder, ende doet met gheldt. Te Sta Cruz, ende in de plaetfen daer
goede corduanen; dan daer fijn geen filver ofte goudt- ontrent, waft veel fuyeker-riedt, maecken daer van
mijnen. De in-gheboorne van 't landt gaen ghekleedt, goede fyrope,ende oock uyter-maten goet fuyeker. In
ende is feer fedich volck, woonen by twee machtighe een dellinghe niet verre van de ftadt, is menichte van
rivieren, van wekker een neffens de voorfz.ftad loopt, kleyn wildt; veel koeyen,wilde verckens;menichte van
welcken fy noemen el Eftero. De tweede riviere wordt perdrijfen, paeuwen, fayfanten, papegayen, ende ander
ghenaemt el Salado, door dien fijn water brack is 5 tuf- gevogelte: daer fijn veel fchildt-padden ende dierghe-
ichen defe beyde riverien wordt veel honinghs ende fijeke dieren ; oock eenighe fchadelijcke, als beyren,
was ghewonnen; oock waft daer cottoen ende Caro- ende veel tigren; oock Hangen, ende andere fenijnighe.
ben, die goedt voedtfel gheven, ende 't gantfche jaer Daer waft oock feer fchoone ende grooteCannafiftola,
dueren; men heeft daer oock Cochenilla ende Annil Caroben in abondantie, Guaiacan,ende andere medici-
om de wolle mede te verwen: De borgers hebben feer nale vruchten. Door defe provinciën is eerft ontdeckt
veel vee,groot ende kleymdaer is oock goedejacht van de onderhandelinge tuffchen de landen van Peru, -ende
harten, ende ander wildt: veel gevogelte als perdrijfen, Rio de la Plata, in denjare 1584, door een Spaegniaert
ringh-duyven,ende andere diergelijcke 5 oock eenighe met namen Nuflo de Chaves 5 die 't gouvernement in
verflindende dieren, als tigren ende leeuwen: ende eyn- recompenfe van fijnen dienft in 't vinden van defen
delijck,fijnder goede zout-pannen.Doch de principael- wech hadde bekomen; ende nader-handtvan een Che-
fte koopmanfehap daer.de Spaegniaerden daer woo- riguanaes feer verraderlij ck is doodt-geflagen,
nende haer mede geneeren, is laecken ende cottoene-
lijnwaet.

STRÅTE M AGELLANES.
Groote van
de Provin¬
cie.

Die de
Strået in-
vaert.

E Provinciën van de Strate Ma-
gellanes worden ghenaemt alle de
landen welcke leggen voorby de
Riviere Rio de la Plata, aen de
Noordt-zee, tot aen de Strate;
ende in de Zuydt-zee van het uy-
terfte van Chili tot de voorfchre-
ven ftrate: welcke landen (hoe wel
men daer verfcheyde reyfèn langs

beyde de zeen voor-by heeft gevaren, in't gelichte van
de kufte, ende oock eenigh volck daer op gefien, tot in
de ftrate Magellanes) men tot noch toe niet heeft be-
vredicht, ofte eenighe woon-plaetfen daer in gheleght,
uy t-ghenomen die by Diego Flores in de ftrate felfs.

Noem van Defe ftrate is eerft gevonden van Fernando Magella-
Magella- nes,een Portugeefch Ridder,welcke den felven 00c fijn

naem heeft ghegeven. Defe met fijn fchepen over-win-
tert hebbende in de baye van San Iulian; op de hooghte
van 49 graden 47 minuten, is van daer t'zeyl ghegaen in
Augufto, ende voer naer de riviere Santa Cruz, alwaer
hy vertoefde de maenden September ende Odtober,
vanghende groote quantiteyt van vifch. Voer van daer
in't eynde van Odfober langhs de kufte zuydwaerrs,hoe
wel met groote moeyte, door het quaedt weder, ende
quam tot aen de Cabo de las Virgines, die hy fo noemde
om dat hy die ontdeckte op S.Vrfula dagh. Het fcheen
hem eerft een groote kreecke te wefen, foo dat hy goet
vondt die te doen beibecken door twee fchepen; waer
van het eene weder-keerende , niet veel befcheets en
bracht;maer het tweede feer groote apparentie,dat hier
een doorganckfoudemoghenwefen. Eenmyle vande
ftrate waeren fy aen landt, ende vondeneen hutte, daer
in meer als twee hondert begravingen van Indianen wa¬
ren , door dien fy in de fomer gewoon zijn te komen aen
de kufte,ende daer haer dooden te begraven; en 's win¬
ters houden fy haer te landtwaert in: vonden oock een
doode walvifch,en veel gebeente van de felve; waer uyt
te oordeelen is, dat dit quartier veel ftormen is onder¬
worpen. Den 28 0dober vonden fy haer beweften de
Cabo S.Severin 6 leguen, op de hooghte van 5:2 graden
5 5- minuten: ende om dat fy by nacht veel vyeren fagen,
noemden fy dit land Terra dei Fuego. Paftèerden voort
door de ftrate yo leguen, hebbende aen beyde zyden
feer fchoon land; ende was naer haer fegghen in fommi-
ghe plaetfen een gotelingh-fchoot breedt, met fchoone
baeyen: quamen daer na tuffchen hooghe berghen met
fneeuw bedeckt, ende befet met veelderley boomen:
verfaghen haer van water ende hout, welck in het bran¬
den feer wel roock. Naer dat fy 20 daghen in de enghte
hadden ghevaren, quamen fy den 26 November inde
wyde zee; ende ftelden haer kours naer het noordemom
de koude te ontgaen.

Reyfen door Daer naer wierdt in den jare 15-2 5- de tweede reyfè
de Strået voor-genomen by een Commandeur Gargia de Loyofa.
van de De derde voyagie naer de ftrate in denjare 15-34, by Si-
paenfii en» mon Alcazova,fcheydqnde van Gomeraden 8 Okto¬

ber,arriveerde den 17 Iantiar. ï 5-3 5 in de Strate,en quam
tot aen de twee Eylanden, daer hy hem van ghevogelte
voor-fagh, dan door bedwanck van fijn volck,keerde hy
weder naer de haven de Leones , ende quamen daer
deerlijcken om. De vierde reyfe inden jare 1539,by drie
fchepen,uyt-gereedt by den Biffchop van Plazencia, die
quamen den 20 Ianuar. 15-40 aen de ftrate, alwaer des
Admiraels fchip verging, doch 't volck wiert geberght;
het ander arriveerde te Arequipa;het derde naer dat het
verwintert hadde in een haven binnen de ftrate (die fy
noemden delas Zorras, om dat fy daer veel voflèn von¬
den:,) keerde weder naer huys. Dit zijn de voyagien by
de Spaegniaerden gedaeu door defe ftrate.

Weft-Indiert»

En door¬
komt»

In den jare 1578 is door de ftrate van Magellanes ge- VandeEn-
varen Sir Francis Draeck; In de ftrate felfs vonden fygdfehen»
een ordinaire vloet en ebbe, het water daer door-gaens
waflènde vijfvademen. De vloedt rijft uyt den Oceaen,
gelegen naer het ooften, ende reyekt fo verre in de ftra¬
te, dathy ghemoetde vloedt komende uyt de zuydt-
zee , by - naer in 't midden van de Strate , daer fy
haer om-kromt als een elboogh, ftreckende van daer
weft-noord-weft,naerdezuyd-zee; het ooftelijcke ge¬
deelte van defen elboogh, van de noorder-mont van de
ftrate af, tot aen defe kromte,ftreckt zuyd-weft ten we¬
iten ende zuyd-weft, tot de hooghte van $3 graden en
eenhalf.

In den jare 1^86 gingh Mr. Thomas Candifch, t'zeyl
van Pleymouth naer de ftrate met drie fchepen , ende
den 6 Ianuar. 1 f87 , voeren fy de ftrate van Magallanes
in. Den fevenften, wefende tuffchen de mondt van de
ftrate ende het eerftenauw, kreghen fy een Spaegniaert
ghevanghen, die daer was met noch 23 andere, alleen
over-ghebleven van vier hondert, die daer ghelaten wa¬
ren drie jaren te vooren, ende tot op fo naer van honger
geftorven: Den 24 Februar, quamen fy in de zuyt-zee.
Wat de lenghte van de ftrate belangt; Thomas Fuller,
een van de Schippers van Candifch vlo te , ftelt hon¬
dert ende vijf mylen; welck met anderen accordeert.
De Engelfche hebben daer naer noch op verfcheyde
reyfen de felve voyagie door defe ftrate voor-genomen,
doch met flecht fucces, ghelijck oock defe Candifch
felfs,de tweede reyfè derwaerts doende, is achtergeble¬
ven. Ende Sir Richard Hawkins is daer door ghevaren,
zijnde vande Spaegniaerden genomen in'tjaer 1594.

De Hollanders zijn eerft derwaerdt ghevaren anno yan
1598 met 5"fchepen, onderdenAdmirael IaquesMahu,Hollanders,
ende denfeften April 1529 ghekomenaen dp mont van
de Strate; ende den 3 September in de voörnaéht de
ftrate ten eynde ghefeylt,komende met fèer fchoon we¬
der in de zuyd-zee. Doch twee van de fchepen door
ftorm van de andere verfteecken zijnde, vervielen eerft
op 't landt benoorden de ftrate, ende daer naer weder in
de ftrate; alwaer het eene weder te rugh quam , als in't
langhe te fien is by het Iournael daer van in druck uyt-
ghegheven.

In het felvejaer 15-98 zijn vier andere fchepen, onder
den Generael Olivier vanNoordt van Rotterdam, naer ,

de fèlve ftrate t' zeyl ghegaen, uyt het Goereefche gat
den 13 September: ende quamen den 4 Novemb. 15-99
in de ftrate,en den leften Febr. 1600 in de zuyd-zee,nef¬
fens de Cabo Deflèado.Aen de noord-zyde ontvalt hem
't landt feer om de noordt, foo datter geen kennelijcke
kape is, maer daer legghen vier ofte vijfEylanden, vier
oft vijfmylen van 't landt, ontrent acht mylen noordt-
noord-weft van de Cape Deflèado; ende is de ftrate hier
wel feven mylen wijdt.

In denjare 1614, is den Generael Spilberghen uyt Te-
xel gefcheyden den 8 Auguftus,ende den 2 Martij 161 f,
aen de ftrate ghekomen met groot perijckel, want dick-
wils d'in-komfte hem belet wierdt , door vele ftor¬
men , quaedt weder, ende contrarie winden, doch zijn
den derden April de eerfte enghte gepalïèert, ende den
16 in de Cordes baye gekomen, daer fy haer van water,
hout, ende anders verfaghen; ende zijn foo met groote
moeyte in de zuyd-zee ghekomen den feften May 1615-
voorfchreven, welck wel een van de fpoedichfte reyfen
is geweeft die oyt door de ftrate zijn voor-ghenomen;fo
dat vele daer aen gheleghen is, dat men op het rechte
fayfoen daer komt, welck by velen wordt geacht te we¬
fen in Ianuario ende Eebruario, alfoo het dan daer fo¬
mer is,

R Alfoo



 



S T R A LE M A I R E
Lfoo by O&roy der Staten Ge- zuydt-waert over ftaen, faghenintnoordt-weften noch
nerael van de vereenighde Ne- hoogh länt, en wenden's nachts nöord-weft-waert over»
derlanden, aen allen in-ghefete- Den 29 naer de vroegh-koft,fagen fy voor uyt twee Ey-
nen der voorfz Nederlanden ver- landen, waren dorre grauwe klippen, met noch eenighe
boden is te varen, om de Caep kleyne die daer om lagen: noemdenfe de Eylanden van
buona Efperanga ooftwaert,ende Barneveldt 5 ende faghen teghen den avondt wederom
door de Strået Magellanes weft- landt in't noordt-weften ende noordt-noordt-weften van
waert naer de Indien , ende ande- haer, dat was het landt beziiyden de ftrate van Magella»
re daer gelegene landen: hebben nes, ende ftreckt zuyd-waert henen, al hoogh gebergh»

eenige koop!uyden,op het aen-raden van Ifaac le Maire, te met fneeuw bedeckt, eyndende met een fcherpen
befloten bezuyden de voorfz ftraet een door-ganck te hoeck, diefe noemden de Cape Hoorn, op de hooghte
loeckeninde zuyd-zee, en daer toe uyt gheruft twee van 5-7 graden 48 minuten. Kreghen's avonts eennoor-
fchepen, metwelcke Willem Cornelifz. Schouten als delijeken windt, en hadden holle dyninghen uyt den we-

~ opper-fchipper,ende Iacob le Maire als opper-koopman, ften,deden haer kours al weftelij ck aen,en bevonden dat
uyt Texel t'zeylgegaen zijn den i4lunij 1615-. daerfterekeftroomomde weftginck. Den 31 hadden fy

Den 13 Ianuarij 1616, zeylden fy uyt Porto Deftre, de wint uyt de noordelij cker handt, ende ginghen weft
alwaer het eene fchip by ongheluck verbrandt was, ende aen, hadden 's middaeghs de hooghte van 5 8 graden,
faghqi,den 18, Seboldts Eylanden. Den 20 bevon- naer de middagh liep de wint weft ende weft-zuyd-weft;
den fy haer op 5-3 graden, ende giften twintich mylen vvaerende Cape Hoorn doen ghepaflèert, ende en kon¬
van landt bezuyden de ftrate van Magallanes. Den 23 den gheen landt meer fien, maer hadden holle dynin-
dito voeren fy met een noordelijeken windt in bleeck gei*uyt den weften, ende feer blauw water ; wélck haer
water zuyden ten weftê aen: ende ontrent drie uren naer verfekerde nu te wefen in de Zuydt-zee. Voeren foo di-
de middagh fagen fy land in 't weften ende zuyd-weften, verfche kourfen fonder meer landts te fien,ende quamen
ende openbaerde hem oock korts daer naer in't zuyden, °p de hooghte van 5*9 graden,tot dat fy den 12 Februarij
fy hadden 's avonts een noordelijcke windt, ende gingen haer bevonden de Strate ooft van haer te hebben.Hebbe

Öntciec- ooft-zuyd-ooft aen, om boven 't landt te blyven. Den 24 defe nieuwe gevonden door-vaert in de Zuydt-zee naer Nam.
kVgb. des morgens vroegh werden fy het landt aen ftier-boort haer opper-koopman ghenaemt de Strate le Maire.

gewaer, en lagh niet meer als een groote mijl van haer; De Koningh van Spaenjen, naerder-handt van defe
hadden grondt op veertigh vadem, ende een weftelij cke nieuwe ftrate ghehoort hebbende, heeft in denjare 1618 Reyfe van
windt; het landt ftrecktc hier ooft ten zuyden, met fèer twee karveelen doen afveerdighen, om defe ftrate naer- de Spaen-
hoogh geberghte, dat al wit met fneeu bedeckt lagh. der te onderfoecken; defe zijn den 27 September t'zeyl fc^sn'
Zeylden al by dat land langhs, ende ontrent de middagh ghegaen van Lisbona , onder 't beleydt van Bartolo-
quamen zy teneynde, ende fagen een ander landt daer me Gargia de Nodal; ende naer dat fydoor de felve
beooften , dat oock feer hoogh ende hackeligh aen te ftrate waren gheweeft tot in de zuydt-zee, zijnfè weder
fien was. Defe landen Iaghen naer haer giflingh ontrent gekeert te S.Lucar den 9 Iulij 1619.
acht mylen van den anderen ; ende fcheen tuffchen Inden jare 1623, is de Naflaufche Vlote, onder den
beydendoor, een goede paffagie te wefen, ende fy ver- Admirael Iaques JL'Hermite, oock door defe ftrate ge- ^
moeden het te vafter, om dat fy merekten dat daer een varen. De mondt van de Strået is feer kennelijck, door jsfajfaufche
harde ftroom om de zuydt tuffchen beyden in liep; had- dien het landt aen de ooft-zyde Staten-Land ghenaemt, Vloot*
den doen de hooghte van J4 graden ende 46 minuten: hoogh,heuveligh ende hackeligh is, ende op het vveft-
naer de middagh kregen fy een noordlijcke windt > ende landt,Mauritius-landt ghenaemt, verthoonen haer ette«
liepen naer de openinge toe; maer het wierdt tegen den lijcke hooge heuvelen dicht aen ftrandt ghelegen.
avond ftil, ende fy dreven dien nacht met harde ftroom
ende weynigh windts. Saghen daer ontelbare menich- TERRA del F V O G O.
te van Pinguins, ende oock foo vele Walviffchen dat
fy die qualijck konden myden. Den 2 y waeren fy dicht Terra del Fuogo is meeft berghachtig, dan heeft over
by het ooftelij ckfte landt, dat was feer hoogh ende hac- al luftige valleyen ende luftighe beemden, die bevloeyt
keligh, ende ftreckt op de noord-zyde ooft-zuyd-ooft Worden met vele af-wateringhen uyt het gheberghte
heen, foo verre fy fien konden; gaven het den naem van fpruytende, ende verciert met fchoone kruyden: heeft
Staeten Eylandt: maer het land daer beweften noemden tuffchen de Eylanden verfcheyden fchoone reeden,daer
fy Mauritius de NafTauw. Sy vermoeden dat men aen men een vlote fchepen met feeckerheydtfoude können
beyde zyden goede reeden ende fandt-bayen foude vin- berghen, met overvloet van verfch water, hout ende
den, want't was aen beyde zyden met fchoone fandt- fteen tot ballaft. 'T geberghte dat uyt der zee fchijnt
flranden ende moye op-gaende fandt-gronden. Vifch, dor ende bar te wefen, is geheel met gheboomte befet,
Pinguins ende Zee-robben zijn daer ghenoegh te beko- al te famen naer 't ooften overhellende, om de geweldi-
men, oock ghevogelte ende water; dan boomen en kon- ghe weftelijcke winden die in defe contreyen ordinaris
den fy niet fien» Hadden een noordelijcke wind in 'tgat; waeyen. De aerde van 't geberghte,daer in defe boomen
ginghen zuyd-zuyd-weft aen, tot des middaeghs op de waffen,is veenachtigh,bol,ende niet over twee ofte drie
hooghte van j 5 graden ende 36 minuten , fetten doen voeten diep,onder is 't fteen. De lucht is feer windigh en
haer kours zuyd-weft aen: fagen het landt bezuyden het veel tempeeften onder-worpen, ende dat om de groote
gat van 't weftelijcke eyndt van het landt Mauritius af exhalatien die uyt de wateren ryfen, ende met ghe-
ftrecken w. z. w. ende z. w. fo verre fy beooghen kon- welt van de weft om de ooft ghedreven worden. De In¬
den, des avonts de windt z. w. loopende, liepen fy zuyd- woonders van Terra del Fuego zijn van naturen blanck,
waert over met holle dyninghen uyt den zuyd-weften , als die van Europa, ghelijck bleeck uyt eenjongh-kindt
en feer blauw water; waer uyt fy oordeelden,dat fy groot 't welck fy faghen, dan fy beftrij eken haer lichaem met
ende diep water te loef-waert hadden; hier vonden zy roodfel, ende fchilderen haer op menigherhande wyfe:
Zee-meeuwen , grooter als Swanen ; die door de on- eenighe fijn rood van aenficht, van beenen, armen, han-
ghewoonte van menfehente fien , op 't fchip quamen den ofte andere leden; de refte van 't lichaem wit, plac-
iitten , en lieten haer van 't volck doodt-flaen. Den kerigh, befchildert oft beftreecken, daer zijnder oock
26 hadden fy de hooghte van 57 graden , ende een eenighe die halfroot halfwit zijn >100 dat yeder opeen
ftorm uyt den weften ende zuydt-weften , lieten het byfondere wyfe geverwet is»

v>

CHILI
Talen, HILI ftreckt fich van de uy- Aen het begin van Chili komende uyt Peru, is gele- VaUèyïfa

terfte frontieren van het Koninc- gen de valleye Copiapo, welck is te feggen in Indiaen- Copiafu
rijck Peru , tot aen de ftrate Ma- l'che tale , acker van turquoyfen , door dien in de felve
gallanes.Het land is meeft vlack, valleye een bergh leght, daer der vele in worden ge»
londer merckelijcke hooghte, vonden, die feer gcet lijn, hoe-wel fy door de groote
uyt-genomen daer 't gheberghte menichte weynich worden geacht. Defe valleye is wel
van Peru af-komende , welck fy de vruchtbaerfte van 't gantfche landt van Chili; Daer

| noemë la Serrania, door paffeert. loopt een rieverken van 't hooge geberghte door defe
de lucht is wat verfcheyden, naer de verfcheyden valleye in de zuyd-zee, in een fraye baye, welcke dient
hooghten van de Polus Antar&icus; ende alfo 't ghele- voor een haven. De valleye van Guafco , heeft infghe- Gwfcfa
gen is by naer op de felve hooghte van de zuyd-pool, lijcks een baye ende haven , daer een kleyn rivierken
ghelijck Spaegnien van de noordt-pool, foo heeft het in zee loopt, met welcke de in-woonders haer zaey-
lijn lomer als 't winter is, ende ter contrarie fijn winter landen wateren, fo dat de valleye Guafco, by-naer foo
als het fomer is in Spaegnien. Vyt welcke oorfaecke vrucht-baer is als de voor-gaendeJn defe valleye ende
T felve veel naerder over een komt met de conditiën andere , vindtmen menichte van perdrijfen ende wilde
van de landen ende volckeren van Europa, als eenighe fchapen van den lande, ende feker afch-graeuwe eeck-
van Indien: Sijnde een landt dat van fich felven vrucht- hoorentjens die feer fchoone vellekens hebbë. Ten tij»
baer ende frifch is, ende daer alle vruchten ghelijck in de dat de provinciën van Chili eerft wierden ontdeckt
Spaegnien wel voort-komen; geeft koorn ende wijn in by de Spaegniaerdë,onder 't beleyt van Valdivia,was in
overvloet, ende heeft oock veel fchoone weyden ende defe valleye van Guafco een woon-plaetfe geleght van
vee. Het leydt in een ghefondt en wel ghetempert cli- Spaegniaerden , welcke fy noemen S' Iago de la neuva

Lucht, maet, tuffchen heet en koudt , doch is de warmte Eftremadura, op een plaetfe by de in-woonderen ghe»
grooter als de koude; 't en blixemt ofte dondert daer naemt Mapocho, 14 leguen van de zuydt-zee, daer een
niet veel. in eenighe valleyen valt op fekeren tijdt foo bequame haven is, hoe-wel kleyn; fy bouwden daer
machtighen dauw, dat de felve ftijft ende vergadert oock een fortreffe tot haer befcherminghe teghen de
wordt als fuyeker, ende wordt feer ghefondt ghehou- Wilden. Dan wiert daer naer weder verlaten. Naeft de
den , ghelijck het Manna. De vochticheydt van dit valleye Guafco, volght de valleye Chili, de voornaem- chÈ,
ghewefte is fulcks , dat het gras 't gantfche jaer door fte van 't gantfche ghewefte; fo dat het gheheele landt
groen blijft, ende de boomen die in't geberghte ftaen, fijn naem daer vanheeft gekregen; hier waren in voor¬
behouden haer bladeren: de weyden, jacht, ende vif- tijden de goud-rij cke mijnen die fy noemden de Qu iE
fcherije in zee ende rivieren fijn gemeyn,door toelatin- lota; uyt de welcke Valdivia in fijnen tijdt foo grooten
ge van den Koningh van Spaegnien. rij ckdom heeft ghetroeken.

Vrucht- BenefFens de tarwe , gerfte , ende Maiz, waft in dit De eerfte ftadt van Chili, ofte de naeft-ghelegenfle $teye?j
haerheyè, rij ck noch een ander graen , welck fy in haer tale noe- aen Peru, wordt by de Spaegniaerden ghenaemt la Se- La $ereM%

men Teca, is het aldervroeghfte dat by de Indianen rena, was gebouwt van Valdivia, Gouverneur van Chi»
gefaeyt wordt, 't Kruydt en is de gerfte niet ongelijck, lf in den jaere 15-44, niet verre van de zuydt-zee, in de
waft een halve Vara ofte Spaenfche eile hoogh,by-naer valleye Coquimbo; waer door defe ftadt oock bywïjlen
als de haver, fijn koorn is ghelijck de rogge , doch wat Coquimbo wort genaemt: leght 60 leguen van Sc. Iago,
minderjy fhyden ende vergaderen het eer 't drooch is, heeft een feer bequame haven, een groote baye , waer
ende laten 't in de fchooven drogen by de fonne, ende de fchepen ontladen worden twee leguen van de ftadt;
naer dat fy 't ghedorfcht hebben, braden het in heet een kleyne riviere watert de vlacke landen, fo dat daer
zandt, ende breecken het in korten tijdt op een vier- veel fchoone zaey-landen fijn, ende alle foorten van
kanten platten fteen,met een fteenë rolle,van de lengh- vruchten ende kruyden overvloedigh voort-komen;
te ende dickte van een mans arm; ende voeren het men heeft daer goede vilfcherye , vleefch, broodt,
meel met haer als fy erghens reyfen: een muddeken wijn, ende ander nootdruft tot onderhoudt van 's men»
van dit meel is bequaem om een man acht dage,te voe- fchen leven. Het reghent daer niet meer dan twee ofte
den,het dient haer voor koft met weynich waters ghe- driemaels desjaers. In't gebiedt van defe ftadt wordt
tempert,ende voor dranck met veel waters vermenght. veel goudts vergadert; ende feven leguen van de ftadt

Men vindt hier noch een ander byfondere vruchte, is een bergh, daer de Spaegniaerden ordinaer-lij'ck veel
waffende aen wilde boomen, welck door-gaens by de goudts uyt-halen.
inwoonderen wordt ghegheten,ende noemen 't in haer Sc Iago,is de principaelfte ftadt van 't gantfche landt, Mh
tale Vnni, van maeckfel ende kouleur by-naer als de daer de Gouverneur hem ordinaris houdt: daer is een
graynen van de granaden, van fmaeck tuffchen't foet kathedrale kereke, eenighe kloofters vanMonnicken
ende fuer, daer wordt wijn van geperft,die wel de befte van S. Dominicus ende S. Francifcus ordre; en wel 800
is naeft die van de druyven; is feer aen-ghenaem, klaer huyfen: leght in een ghewefte daer grooten overvloet
ende fuhtijl, ende verweckt den appetijt. Men maeckt is van tarwe, wijn , ende andere lijf-tocht; men heeft
daer azijn af,beter van reuck ende fmaeck als den wijn- daer ontrent feer rijeke goudt-mijnen; ende in haerju-
azijn. 't Voornaemfte dat Chili foo vermaert maeckt, rifdiótie woonen wel tachtentich auyfent Indianen, die
fijn de rijeke mijnen, daer fo veel gouds is uyt-gehaelt. verdeelt fijn in 26 Repartiementos , ghelijck de Spae»
51 Volck van dit landt is wit, dan hebben de voor-hoof- gniaerden die noemen, ontrent defe ftadt fijn fèer veel
den fèer hayrich, hebben haer veel verbetert fints de peerden ,fo datter vele in't wildt loopen.
komfte van de Spaegniaerden, ende gingen eerft meeft Defe ftadt wordt gedient van de haven Valpatayfo*
naeckt; nu hebben fy veel vees , daer fy 't vleefch van aen de mondt van de riviere Topocalma, welck voor»
eten, ende de wolle gebruyeken tot kleedinge. 't Land by de ftadt S£ Iago loopt. ïn defe haven worden de
is in velen deelen qualijck bewoont door de continuele goederen komende van Lima, ontladen; ende 't goudt
oorlogen van die van Arauco , ende haer gheconfede- dat hier ontrent valt, wederom gefcheept. Sir Francis
reerde,teghen de Spaegniaerden: want daer is geen ge- Draeck, komende in defe haven, verrafte een fchip,deelte van Indien, dat Spaegnien meer volcks ghekoft in 't welck hy vondt 25-000 pezos fijn goudt van Vaf
heeft, als Chili, ende daer fy noch onfekerder woonen* divia, ende veel wijn van Chili: was mede aen landt,

yj eß-indien* ^ ende



lA'ftlliaria Gattici'cl commumcL

CHILI
LA{tlliaricL Germanica. comtminicL
20, 30, 40, 30,

.MenAoca

t. T*" cle Laiecujuana

2.1. Quiricjuina
3 . H . Hiobio

1 .H.LlandcdierL
Ï.H.de 2(L La

Cliucuito

hicva

^ Promaucaes

Laqö jialbbatujj
Villa 'Rica ^

Mariquina
Val alav, Proyi

de Ancud
quen

'tUUL

A M S T EL OD AMI

Guiltelmus Blaeitw

M. hl«.1 H1(U1 /^/,1 -tf{ êltil, xaj-r,, (h^fottj , hy/l4 fjCx ma„, tVu /.lu.
j«m»ov .3 OutjL'jpa* icOCtu). r? Jtlr -

tjJZy n y üit_ 3ij,fvbVj.nuyUi i-11 •[■Vit



am

C H Ï

ende vont daer een kapelleken, met 9 oft i o huyfen,
welck fijn volck beroofden ende verbranden. Veerthien
leguen van defe plaetfe loopt een riviere, welcken de
Chilefen noemen CachapooL Aen defevalleye paelt
mede de provincie van de Parmacanes,van welcke men
komt aen de riviere Maule, ende aen de dorpen Guelec
ende Tata, ende foo voorts te Quilacura.

La Con- De ftadt la Concepcion, is gheleghen aen de ftrant
eepcion. van c]e zuydt-zee, met een bequame baye ende haven;

liaer limiten beginnen van de reviere Maule,ende ftrec¬
ken tot de riviere Ytaten, welcken fy noemen Ytataya.
La Concepcion , leght feventich leguen van S' Iago,
naer 't zuyden. De Gouverneurs hebben daer haer ge-
woonlijcke refidentie , lints dat de audiëntie is af-ghe-
fchaft, de welcke daer ghecontinueert hadde van den
jare 1567 tot 1574. Inde ftadt fijn eenighe kloofters
van Monnickenvan S.Dominicus ende S.Francifcus
ordre.

In de limiten van defe ftadt fijn veel goudt-mijnen,
daer eertijdts grooten rijckdom is uyt-ghehaelt, nu is
het een arme ftadt, en door dien fy wel vier-mael van
de Chilefen verraft ende af-gebrant is , ende foude on¬
trent de 200 huyfen hebben ; ende alfofy niet wijdtis
gelegen van de playnen van Arauco, daer de ftrijtbaer-
fte Indianen woonen van dit gantfche landt , is fy om-
cingelt met een ftercke muer, ende heeft,dicht by, een
fterck fort , daer doorgaens po Spaegniaerden in
guarnifoen legghen. Vier leguen van defe ftadt legghen
de mijnen die fy noemen de Quilacoya , daer de Gou¬
verneur Valdivia niet langhe voor fijn dood, leer groo¬
ten rijckdom uyt-haelde.

'Arauco. Tuflchen de voorfz. ftadt de la Concèpcion , ende
Tueapel. Je ftadt Imperial, legghen de volck-rijcke provinciën
Furen. van Arauco, Tucapel ende Puren, van welcke de in-ge«

boorne feer ftrijd-baer fijn,ende hebben deSpaegniaer-
den dapper weder-ftaen,ende ftnjden noch daghehjcks
om haere vryheydt.

La Mocha. Tot de valleye van Arauco gehoort 't eyland la Mo-
cha , noch bewoont by het felve volck, die van 't vafte
landt voor de Spaegniaerden ghevlucht fijn, ende on¬
derhouden haer hier in hare vryheyd. Leght van de re¬
viere Lebo fes leguen , vijfvan 't vafte landt 5 ende van
den hoeck van de ftadt Imperial 6 leguen Het is een
groot eyland, hebbende in het midden een hoogh ghe-
berghte, met een keep in't midden door-gaende, daer
een verfch riverken komt af-loopen. van de voet van
dit gheberghte, tot aen de zee-kant, is het voorts
vlack effen landt,ende een vruchtbare bodemvoor alle
foorten van ghefäeye, ende feer bequaem tot weyden
voor 't vee.

Eylanden De eylanden van Xuan Fernandes fijn twee in 51 ghe-
van Iuan tal, beyde heel hoogh landt, doch het weftelijckfte is
Fernandes, ftleynfte, een dor ende bar eyland, niet dan kale ber¬

gen ende klippen ; het ooftehjckfte is 't grootfte, oock
feer bergigh, dan vol fchoon gheboomte,ende vrucht-
baer in't aen-fchouwen; daer is op 't land menichte van
boeken ende verekens, ende aen de kufte in zee onuyt-
fpreeckelijcke menichte van vifch, foo dat de Spae¬
gniaerden van 't vafte landt, daer fomtijdts komen vif-
fclien ende in korten tijdt haer bereken vol vanghen,
die fy naer Peru voeren. De Spaegniaerden noemen
het ooftelijckfte Ifta de tierra, ende het weftelijckfte
Ifta de fuera.

■Dc ios De ftadt de los Confines, eerft-mael foo ghenaemt
Confines, door den Gouverneur Villagran, ende daer naer door

Garcia de Mendoga ver-noemt Villa neuva de los In¬
fantes ; is ghelegen binnen 's landts , ontrent 18 leguen
van de zee. Men vint daer groote menichte van cypres-
boomen, daer men wel-rieckend hout van kort.

LI.
De ftadt Imperial is ghelegen naer 't weft-zuydt-we-

ften van de voor-fchreven ftadt de los Confines , ofte
Infantes, vier leguen van de zee , neffens een riviere
die fy noemen Cauten,de welcke van 't fneeuw-ghe-
berghte naer 't ooften ghelegen komt af-loopen , voor-
by de zuydt-zyde van defe ftadt: daer komt noch een
ander rivierken neffens de weft-zijde van de ftadt, foo «•
datfe op een punt tuflchen defe rivieren leydt, welck
hoogh is, ende moeyelijck om op te komen , aen de
ooft-zijde van de Cordillera van 't gebergte dat langhs
de kufte henen loopt. Defe ftadt is de hooft-ftadt van
't tweede Bifdom, in't Koningh-rijck van Chili. Daer is
feer goede grondt voor koorn, dan niet voorwijnen,
door dien de druyven daer niet en willen rijpen. Daer
fijn goede weyden voor de koeyen, dan evenwel en
wordt daer gheen kaes ghemaeckt, alfoo de melck niet
feer goedt is.

Van de ftadt Imperial, tot Villa Rica, reeckent men Villa Rica.
60 leguen. Villa Ricca is ghelegen op eenen vruchtba¬
ren bodem van witte aerde,van de welcke goede hard-
fteen ende bricken worden ghebacken; heeft weynich
vlack-landt welck vruchtbaer is,de refte fijn meeft ber¬
gen , daer weynich vruchten waflen. Hier fijn fekere
pijn-boomen,by de Spaegniaerden ghenaemt Pinnones
de Libano ; 't zout wordt daer gebracht van de andere
zyde van de Cordillera, van de fneeu-bergen.

De vermaerde ftadt Valdivia leght by-naer in't mid- Valdbia,.
den, tuflchen 't beginfel van de landen van Chili ende
de ftrate van Magallanes, in een provincie, welck fy
noemen Gaudalanquen, twee leguen ofte daer ontrent
van de zuydt-zee , met een goede haven , welck haer
openinghe heeft naer 't noorden: de fchepen komen
daer in , ende varen den grootften arm van de riviere
op tot voor de ftadt van Valdivia , die ghebout is
aen den kleynften arm van de riviere , op een vlacke
hooghte. In dit quartier fijn uytermaten rijcke goudt-
mijnen , fo dat een Indiaen daeghs konde op-brenghen
25- oock 30 Pezos fijn goudt 3 dit goudt van Valdivia
wordt boven alle ander in fijnte verheven. Daer is veel
effen ende vlacke grondt, daer tarwe ende gerfte word
ghezaeyt, ende gheeft op 't alderminfte twintich voor
een, ende veel-tijds dertich ende veertich; daer waflen
veelderhande goede vruchten 5 dan de druyven en wil¬
len daer niet wel rijpen.

De ftad Oforno is gelegen 60 leguen van la Concep- Oform.
cion, naer 't zuyden ende de ftrate van Magallanes
7 leguen van de zuydt-zee, in een kout gewefte, welck
heeft van alderhande lijf-tocht ghebreck : dan daer
wordt feer veel gouts ghevonden, ende in haer limiten
woonen wel 200000 Indianen,die onder de Spaegniaer¬
den fijn verdeelt tot haren dienfte. De ftad Caftro, in Caflro,
Indiaens Chilue, is de laetfte van de fteden ende woon-

plaetfen by de Spaegniaerden in dit ghewefte ghebout
ende bewoont, leydt op een der eylanden,in't lack An-
cud ofte Chilue, in haer limiten woonen twaelfduyfent
Indiaenen onder de Spaegniaerden gereparteert: het is
een berghachtighe befloten laudouwe, vruchtbaer van
Maiz ende tarwe, ende daer fijn mijnen van goudt in
ftof tot by het ftrand, een dingh welck felden gefien is.
Defe plaetfe is by de Hollanders in-genomen onder 't
beleyd van Theunis Theunifz. alias Swarte Theun, met
weynich volcks. Beneffens de fteden van Chili,fijnder
noch twee die tot het Gouvernement van Chili be-
hooren, hoe-welfe gelegen fijn aen de ooft-fijde , ende
over de Cordillera van de Andes,in een provincie Chu-
cuito , een koudt ende onvruchtbaer landt: te weten

Mendoga ende S£ Iuan de la Frontera 5 beyde ghebout
by Don Garcia de Mendoga.

P E R v.
Oor Peru , verftaen wy niet 't Pe- welck een vrucht voort-hrenght ghelijck appelen, dalï
ruviaenfche America, waer on- heeft veel keernen,d' een rood ende d' ander wit,is nie¬
der oock begrepen is Brafil, Chi- de gefondt, ende fmaeckelijck. De vruchten van Spae-
li,Nieu Granada,&c. maer alleen gnien, als perfen, oraegnien, cidren, vijghen, granaten,
dat deel daer van, welck naer quee-appelen ende peeren,waflen daer wonderwel,dan
't zuyden ftreckt,beginnende van de vruchten houden haer niet langh, verrotten haeft
het Rijck van Quito,tot aen Chi- ende licht. De wijngaerden waflen in eenige geweften
li, fijnde 600 leguen langh , ende wel, in andere qualijck. Daer wordt veel tarwe, gerftebreedt, tot 't ghene de Andes ende Maiz ghefaeydt. Men heeft daer feer veel vee, als Beefitt.

Fern. beflaen, 5-0 leguen. Dit wordt eyghentlijck Peru ghe- ftieren, offen, koeyen, peerden ende fchapen, door de
noemt , ende heeft eenighe vreemde eyghenfehap- bequame weyden die altijdt met groen gras ftaen. De

T < cn penbuyten de andere landen van Indien. Want voor fchapen brenghen twee-maels lammeren voort in 14fibaw". eerft waeyt daer maer eene windt op de gantfche kuft, niaenden. Daer fijn fo veel tortel-duyven ende andere
ende niet die welck ghemeynlijck onder de Torrida voghelen, dat fy fchade doen aen 't gefaeye.Men heeft
Zona, maer, ter contrarie, de zuyde ende zuydt-wefte daer oock alder-hande aert-vrüchten ende moef-kruy»windt. Ten tweeden: defe windt wordt aldaer liefiij ck, den van Spaegnien: weynich rivier-vifch, fo dat fy haerende gefondt bevonden; foo dat hem alleen mach toe- meeft voor-fien van zee-vifch, aen ftrandt ghefouten,
gefchreven worden dat de kufte bewoont wordt. Ten De ingeboorne van den lande leven verfcheyden in be- Inwoon*derden: regent, noch dondert, noch hagelt ofte lheeut fondere gebuerten, ende verlaten niet licht de plaetfè darren Ai&hhet nimmermeer op defe kuft, daer 't nochtans niet van haer gheboorte , ten fy ghenootfaeckt door het
verre van de felve regent, fheeut, ende dondert fchric- quaet traótement van haer Caziquen: fijn fraey van fta-kelijck. Ten vierden: dat daer twee regelen bergen fijn tuere, kloeck van verftant > tamelijck fterck van lic-
op ghelijcke pools hooghte: op welcker eene menigh- haem, ende leven langh: doch fijn feer leugenachtich,
te van boomen is , en het denmeeften tijdt reghent, nieuws-gierich, veranderlijck, ongeftadich van finnen;ende wonder heet is: de tweede ter contrarien gantfeh genegen tot dronckenfchap,ende können haer qualijckkael, feer koudt, hebbende hetjaer verdeelt in fomer tot fedicheyd ende goede politie begeven: die ontrentende winter, regen ende fchoon weder. Peru dan is ver- de ftadt Sant Francifco del Quito woonen, fijn nu watbeelinghe. deelt gelijck in drie lange fmalle riemen , als de vlacke beter ghemaniert. Haer ordinaire kleedinghe is eenlanden,bergen,ende de Andes:de vlacke landen,leggen hemdt-rock fonder mouwen, onder ende boven evert
langhs de zee-kuft: de berghen fijn altemael heuvelen, wijd, fo dat fy met de armen ende beenen naeckt gaen^met eenighe valleyen: de Andesffeer groote ende hoo- dragen langh h ayr, met een fhoer opgebonden, op datghe berghen. De pleynen (los Llanos) hebben ontrent het haer niet in de wech en hange.Haer meefte hantee«
i o leguen inde breedte3 de berghen (welck fy noemen ringhe is cottoen te koopen, te bereyden, mantels daerlas Sierras, ende la Sierrania) 20, ende de Andes (Sierra van te maken: de wollen te havenen, fpinnen, lakeneriNevada) oock 20, op fommighe plaetfen meer, en op ende andere ftoffen daer van te weven;welck fy hebbenfommighe min. geleert van de Spaegniaerden; aen wien fy oock tri«Regeringe. 't Gantfche landt van Peru wordt gegouverneert by buyt betalen volghens fekeren tacx by de Koningheen Vice-Roy,die de Koningh van Spaegnien derwaerts felis daer op-geftelt.In Quito fijn de fteden en vlecken,fendt; tot wiens Gouvernement mede ghehoort 't Ko- Sant Francifco del Quito,Rhiobamba, Cuenga, Loxa;ninckrijck van Chili, ende naer 't weiten de Eylanden Zamora, Iaen, Sant Miguel de Piura,Sant Iago de Giia«van Salomon, naer't ooften de landen van Rio dela yaquil, Puerto Veio.

Deelmg in Plata. Het wordt verdeelt in drie deelen, naer drie Ko- De hooft-ftadt Sc Francifco del Quito; is gheleght HoofdAadientten nincklijcke Audientien daer te lande op-gherecht; te aendeplaets van fekere Konincklijcke palleyfen, dießadweten , Quito, Los Reyes ofte Lima, ende los Char- de Ingas eertijdts hadden laten bouwen , welcke de
cas,die men oock noemt de la Plata. Indianen van outs noemden Quito.De limiten van defe

ftadt ftrecken naer 't noorden tot Carlufama in Po«
CL V I T O. payan; naer 't zuyden tot Tiquizambi, naer de frontie«

ren van Cuenga- naer 't ooften tot Baeza in de Quixos;

DE Audientie van Quito, heeft in de lenghte 80 naer 't weften tot Puerto Veio. 't Land fchijnt bar,dochleguen, ende 2 5 ofte 3 o in de breedte; begrijpt is in der daet vruchtbaer, luftich, ende ghelijckt Spae*onder fich Popayan,los Quixos, la Canela,Iuan gnien, van wegen 't gras ende faeyfoen; .men heeft daefde Salmas,Pacomoros en Yguarfongo:Popayan hebben veel heete valleyen daer wijngaerden, groote oragnienwy hier voren befchreven. In Quito vindtmen feer limoenen, ende andere fruyt-boomen waflen; endevenijnige kruyden, met welcke de in-gefetene malkan- een fpecerije welck fy noemen Canela, die fy van 'tge-deren lichtelijck ende om feer kleyne oorfaeck om het berghte naer 't ooften halen: fy hebben menichte cot«
Vrucht- leven brengen. In de Cordillera van 'tgheberghte naer toen,met welck fy oock haer tribuyt betalen.Beneffensbaerheydt. het weften wordt veel goudts uyt-gegraven, dan is ey- het Maiz,heeft men hier noch twee fonderlinge vruch-gentlij ck onder Popayan begrepen. Infgelijcks in de ri- ten dienftich tot onder-houd van 's menfehen levemdëviere de S Barbara,pleecht feer veel goudts verfamelt eene Papas, fijn als aerdt-aeckers, ende ghefoden , foöte worden, 't welck nu voor een tijdt heeft op^ghe- mals van binnen als een ghefoden kaftanie , waft onderhouden , naer dat by den Köninck verboden is, de In- de aerde, eiide fchiet een loofuyt, als wilden heul diedianen daer toe te gebruyeken. Door de groote voch- onder koorn waft. De andere noemen fy Quimba ofteticheydt van de grondt wordt in vele deelen van defe Quinva , heeft loof als het Turcs-koorn, waft een

prov incie veel falpeter gevonden,waer van fy feer goet mans lenghde hoogh, ende gheeft een heel kleyn fade-bus-poeder maecken. Op 't heetfte waft een fèkere ken,fommigh wit, fommigh roodt.De Indianen makenvruchte, welck fy noemen Guaba, twee palmen lanck daer afdranck,ende eeten 't oock in potfpijfen, gelijckmet een graeuwe fchorfe, binnen vol wit merch, ende als wy het rijs. In de tijdt dat de Ingas heerfchten over Köninck*eenighe harde keernen, is feer foet ende verkoelende: Peru, was daer een Konincklijcke wech gemaeckt, van lijeke wegfoMen heeft daer oock veel Platanos, ende Guayabos, defe ftadt tot aen Cufco 5 van waer weder alfo grootenWeß-Indkn. T wech
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wech liep tot in Chili,van Quito af, foüien feydt, 1200
leguen lang. Op weleke wegh alle drie oft vier legnen
feer fchoone ende koftelij cke palleyfen waren gebout,
van alles rijckelijcken voor-fien. Op de Cordillera
van 't gheberghte , een legue van de ftadt naer 't we¬
ilen leght een Volcan, weleke veel roocks üyt-gheeft,
ende groot geluydt maeckt,ghelijck of't donderde,en
€n't jaer 15*96 in Oftober fo veel affche uyt-wierp , dat
het aen 't landt ende vee groote fchade dede, tot
dat de reghen het weder van 't landt af-fpoelde. De
fafteur , threfbrier , ende andere officiers van des Kc-
ninghs in-komlten houden haer refidentie , in de lladt
Quito, die wel voorlien is van wapenen ende ammoni-
tie. Ontrent Mira, onder de Calique van O tabaio ghe-
hoorende,fijn fekere bronnê,daer graeu zout gemaeckt
wordt, bitter van finaeck , by de Indianen feer geacht.

Köninck? Onder de palleyfen,die de Koninghen van Peru feer
tijck^ Fal- veel hadden gebout door haer gantfche rij ck,met huy-
leys van fen daer by ende ontrent, in de welcke in deen alder-
7home- hande wapenen voor 't krijghs-volck; in d'andere klee-
èambat deren; in d'andere alderhande voor-raedt van lijf-tocht

wierde op-geleght ende bewaert 5 was een van de uyt-
nemenfte in rijekdom ende magnificentie het palieys
van Thomebamba, in de provincie van de Cannaris:
van 't welcke de Indianen wonder weten te verhalen,
doch niet foo veel, ofte men kan noch wel fpeuren aen
de overbhjffelen ende ruynen dat het ongelijck meer¬
der is geweeft als fy wel feggen. Dit palieys is gelegen
aen een plaetfe daer twee rivieren te famen komen op
een vlacke campagne , 12 leguen in 't ronde, daer veel
jachts valt van harten, conijnen,perdrijfen, tortel-duy-
ven, ende ander ghevogelte. Daer was een tempel van
de Son, feer aerdich van groote-fteenen,fommige fwart
als toet-fteen, ende eenighe gelijckjalpis. De portalen
van veel plaetfen waren fraey ghefchildert, met kofte¬
lijck ghefteente en efmerauden ingheleght; de mueren
van binnen in de tempel van de Sonne, ende 't Ko-
ïiincklijck hof, met fijn goudt bedeckt, daer diverfche
figuerenin gefneden: de daken van ftroy, foo welghe-
voeght ende geleght,dat het een lange tijdt fonder on-
geluck van brandt konde dueren i boven defen wierdt
hier een onuytfprekelijcken fchat bewaert. In denjare
15-44 wierden inde provincie van de Cannaris fo groote
ende rij cke mijnen ontdeckt ; dat de in-woonders van
Quito , daer wel acht hondert duyfent Pezos goudts
uythaelden , en was de menichte van 't gout by naer fb
groot;, als van aerde.

Rhiobamba Rhiobamba, daer alfoo koftelij eken paléys was als
elders,is nu een woon-plaetfe van herders.

Fmm Veto Puerto Veio is niet feer verre van de zuydt-zee, eer¬
tijdts een rij cke groote plaetfe, maer nu arm en kleyn,
fints de efinerauden in kleynachtinge fijn ghekomen.

S. iaoo de S1 Iago de Guayaquil, anders ghenaemt la Culata, is
Guayaquil. 60 leguen van Quito, aen de riviere Guayaquil, welck

wordt gefondt ghehouden tegen de fpaenfche pocken,
ende dierghelijeke lernten, weghen de menichte Zar-
zaparilla, die ontrent ende aen defe riviere groeyt. De¬
le ftadt werdt by de Hollanders in 'tjaer 1624 ingeno¬
men, dan alfo fy te fwack van volck waren, konden die
niet houden ofte den buyt afbrengen.

'hom ïn de limiten van de ftadt Loxa, worden veel vere¬
kens aen-gequeeckt, als mede geyten, ende ander vee.

Cuenca. In de jurifdiótie van Cuenga fijn rijeke mijnen van* '
gout, eenighe van filver, quick-filver, coper, yfer,
ende fulpher.

Iaën leydt in Chacayuga, behoorende onder Chu-
quimayojis berghachtich en hooch land, alfo genoemt
naer de groote riviere Chuquimayo.

gamora. hi alle de palen van Zamora, fijn veel rijcke goudt-
mijnen ontdeckt, uyt welcke eenige graynen fijn ghe-
graven van onghehoorde groote; wekker een aen den
Koningh van Spaegnien Philippus de tweede geprefen-
teert is geweeft dat 18 pond woegh: men twijffelt niet,
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ofte daer fouden oock mijnen fijn van andere metalen,
dan men heeft daer niet naer ghetaelt, fints de goudt-
mijnen fijn gevonden. Men heeft daer eenighe bomen
ende fonteynen van zout-water , waer van fy feer goet
zout maecken. Daer waffen feer overvloedich alder-
hande fruyt-boomen , foo wel de ghene die daer by de
Spaegniaerden fijn gebracht,als die daer van oudts wa¬
ren: als mede alderhande aert-vruchten ende kruyden,
uyt-ghenomen tarwe ende gerfte , die daer niet wel en
willen voort-komen.

Sc Miguel is een open plaetfe daer weynich handels $. Migmlvalt. In haer jurifdidtie, leght de goed® haven Paita,
daer de fchepen die van Guatemala naer Peru komen,
geloft wordë.Thomas Candifch quam hier anno 1 j 87,
lande met fijn volck, vont daer een kleyn ftedeken, en
een fortreffe welck de Spaegniaerden hadden begoft te
maken; 't volck van de ftadt vluchte op een bergh on¬
trent een legue van de ftadt, daer de Enghelfchen haer
afdreven, ende ontrent 2 5- ponden filvers kregen: ver¬
branden daer naer de ftadt tot de grondt, ende troc¬
ken daer van. In 'tjaer 1615-, is de felve plaetfe weder¬
om in-genomen en verbrandt by de Hollanders, onder
't beleydt van loris Spilberghen, naer dat de in-woon-
deren daer uyt gevlucht waren, ende haer befte goe¬
deren wegh gebracht naer 't geberghte.

De provincie los Quixos, in 'tjaer 15*5-7 ontdeckt, LosQuixos
naer dat Cuenga was ghebout, leght beooften Qui¬
to ; heeft naer 't zuyden het Gouvernement van Ygu-
arfongo , ofte Iuan de Salmas 5 naer 't noorden Popa-
yan ; ende naer 't ooften de provinciën van El dora¬
do. 't Gantfche landt is feer heet, 't reghent daer veel,
en waft gantfeh geen tarwe,maer alleen weynich Maiz,
ende de ordinaire vruchten van Peru , ende infonder-
heyd goede Granadillas;daer waffen nu oockoragnien,
limoenen, ende diverfche moef-kruyden van Spae¬
gnien : daer wordt oock eenich goudt ghevonden. De
provincie word geregeert van een Gouverneur, geftelt
by den Vice-Roy van Peru. Daer fijn vier fteden by de
Spaegniaerden bewoont.In Baeza,de eerfte ende voor-
naemfte houd de Gouverneur fijn woon-plaetfe.De an¬
dere fijn Archidona, Avila, Sevilla del Oro.

Naer 't ooften van de los Quixos, leyt de provincie ya canela.
die fy noemen la Canela , hadt in voor-tijden de naem
van feer rijck te wefen 5 dan Gongaio Pizarro in fijnen
tocht naer El dorado; daer door treckende,vondt hier
niet dan arm volck , van kleyn vernuft; woonende in
kleyne vervallen huttekens:gantfeh gheen kennis heb¬
bende dan van haer eyghen landt ; defe wierden door
Pizarro wreedelij eken gehandelt ende om-ghebracht;
om dat fy hem de wech naer de rijeke landen, die hy
focht, niet en konden wijfen.

Het land van de Bracomores ofte Pacomores, ende Facomo-

Yguarfongo,is bequaem om tarwe ende andere zaden res, ende
te winnen,Men heeft daer rijeke mijnen van goud,daer
feer groote grainen fijn uyt-ghetrocken. De Spaegni¬
aerden hebben hier eenige woon-plaetfen, geleght by
Iuan de Sahnas de Loyola , dewijl hy Gouverneur
was. De eerfte ftadt is Valladolid * de tweede Loyola;
de derde Sant Iago de las Montannas, in wekkers limi¬
ten meer goudts gevonden wordt als in eenighe andere
plaetfen van dit quartier, ende is feer hoogh van alloy,
hoe-wel niet fo als dat van Carabaya in Peru, ofte van
Valdivia in Chili.

LIMA.
1

DE tweede Audiëntie van Peru, ghenaemt Limaofte Los Reyes, ftreckt van punta del Aguia af
daer de Audiëntie van Quito eyndicht, tot

voor-by Arequipa. De Vice-Roy van Peru onthoudt
hem meeft in defe Audiëntie , in welcke , ende in
de provinciën daer onder begrepen, fijn de volghende
fteden ende vlecken van de Spaegniaerden ; Ciudad de

los
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los Reyes ofte Lima, Arnedo , Santa ofte laParilla,
Truxillo, Miraflores , Sl Iuan de la Frontera, Sant Iago
de los Valles , Leon de Guanuco, Guamanga, Cufco,
S£ Francifco de la Vittoria, Sant Iuan del Oro, Arequi¬
pa, Sant Miguel de la Ribera, Valverde, Canette ofte
Guarco, ende Oconna,

Miraflores. De eerfte ftadt Miraflores , is in de valleye Zana, 9 5'

leguen van de los Reyes,5 leguen van de zee,een rijeke
plaetfe ende daer veel handels valt, fijn haven Cherepe

Truxillo is n*et we* befchut. De ftadt Truxillo , ofte Trugillo, is
een van de voornaemfte fteden van Peru, gheleghen
in de valleye Chimo , nevens een groote ende fchoo¬
ne riviere , uyt welcke de Spaegniaerden diverfche
flooten ende weteringhen leyden , om haer hoven
ende boomgaerden te wateren, ende brengen 't water
in alle huyfen van de ftadt: fy is rondtom voor-fien van
veel bouwerijen, daer de Spaegniaerden haer beeften
houden, ende 't landt befaeyen. Hier fijn allenthalven
veel wijngaerden, granaten, vijghen,oragnien ende an¬
dere vrucht-boomen van Spaegnien 5 ende wordt veel
tarwe ghewonnen: foo datfe grooten overvloet heb¬
ben van alderhande lijf-tocht ; ende, door dien de zee
maer een legue van daer is, gebreeckt daer geen vifch.
't Suycker in dit quartier wordt meeft gemaeckt in de
vruchtbare valleye Chacama ofte Chicama, Van defe
ftadt worden fchepen afgeladen met cottoeiie lijnwa-
ten,by de Indianen gemaeckt. De haven el Arregife de
Trugillo, is geen goede reede.

La FariIIa. De vlecke la Parilla, anders genaemt Santa, naer de
valleye, is 15 leguen van Truxillo , ende 70 van Lima,
leght by de zee neffens een fchoone ende de grootfte
riviere op defe plaeynen, ende is een goede haven,
de fchepen die langhs de kufte varen , komen hier
op de reede om haer ververfchinghe te halen. Defe
riviere wordt by de Indianen gepaffeert door een fon-
derlinge vond;hier walfen feeckere calebaffen,fe> groot
als fchilden, aen beyde lijden plat; defe weten fy met
koorden aen een te fiioeren,ende maken daer een langh
ende final vlot af; daer fy de goederen ende menfehen
op laeden 5 ende vier Indianen, welcke uyt-nemende
Iwemmersfijn, ftieren die al fwemmende , van d'eene
oever totd'ander. Daer ontrent waft feer goede tarwe,
fuyeker, ende fchoone olyven.

Lima de De hooft-ftadt, genaemt Ciudad de los Reyes,ofte
hoofi-ftadt Lima, naer de valleye daer fy in ghelegen is, (welck
van de Au- Wel een van de grootfte ende breedtfte valleyen is, vandmtie. ajje pJjjynen van Peru, van Tumbes af )is gebout op

een vlack veldt, 2 leguen van de zuydt-zee: van boven
de ftadt naer 't ooften, komt een riviere af, ende loopt
in de zuydt-zee, by weften de ftadt. Naeft Cufco is dit
de grootfte ende fchoonfte ftad van gantfeh Perujheeft
veel fchoone huyfen, treffelijcke gebouwen, met haer
toorns; een wijde marekt, ende breede ftraten, welcke
alle op de marekt uyt-komen; de huyfen hebben meeft
maer een verdiepinghe, door dien 't hout daer niet en
deught, ende in drie ofte vier jaren vän de wormen ge¬
geten word:de wanden fijn oock van hout,tuflchen bey-
den met aerde gevult; de daecken van onbehouwe rib¬
ben, diefe met gefchilderde kleeden bedecken 5 welck
ghenoech is, dewijl het hier niet en regent. Daer is te-
genwoordich groote handel ende rijekdom door dien
31 hof,ende de Cancellerije van den Koningh hier word
gehouden: de vier-fchare van de Inquifitie is daer ghe-
bracht, op de felve tijd doen fy oock in Nova Hilpania
wierdt in-gevoert. Daer is oock een Vniverfiteyt op-
gherecht, daer de vrye konften worden gheleert, ende
verfcheyden talen van de Indianen, welck meeft wordt
befchickt door de lefuiten. Hier is mede deftoel van
het Aertz-Bifdom, onder het welcke de BifTchoppen
van Chili, Charcas, Quito, Cufco , Panama, Nicara¬
gua ende Rio de la Plata reforteeren. De meeften
handelvan Terra Firme wordt op defe plaetfe ghe-
dreven 5 waer door hier door-gaens grooten toe-loop

Wefl-lndien.
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van volck is, ende veel winckels ende tenten van al¬
derhande koopmanfehappen opgeflagen; hier worden
dickwils fchepen naer Panama afgeladen , die 800000
ende oock fcmtijdts een millioen ducaten weerdigh
fijn. Op de velden rondtom de ftadt fijn veel hoeven,
daer alderhande vee word op-gebracht; veel duyf-huy-
fen; wijn~gaerdeii;ende boomgaerden,daer alderhande
vruchten van Spaegnien walfen, ende oock feer goet
ende fmaeckelijck vallen. Men kan van de vruchtbaèr-
heydt van defe landouwe niet genoegh feggen. De ha¬
ven van defe ftadt is Callao , een groote, ruyme ende
feer goede haven, ontrent twee leguen van de ftadt. Sir
Francis Draeck quam in defe haven in't jaer 1579; hy
vondt daer twaelf fchepen aenancker legghen, ende
in't eene een kift met veel filver, lijden, ende linnen
laecken, daer hy fijn bekomfte van nam, ende hieuw al
de kabels van de fchepen af, lietfe drijven, ende ver-
volghde fijn reyfe. Sints die tijd ilfer een fort ofte twee
gemaeckt by de Spaegniaerden, tot befcherminge van
de haven,ende een retrenchement geleght om de huy¬
fen , gelijck 't felve is bevonden by de Nalfoufe vloot;
indenjaere 1624.

Vier leguen van Ciudad de los Reyes leght de feer Tachacd-
vermaerde valleye van Pachacama,die feer vruchtbaer ma valleye.
is.In defe valleye was een van de koftelijckfte tempelen
van gantfeh Peru, daer grooten rijekdom van goudt
ende filver was: foo dat Hernando Pizarro daer welmn e on'
90000 Caftilianen uyt-haelde, fonder het ghene by de
foldaten ghenomen wierdt: ende niet te min houdt
men voor feecker, dat de Priefters, ende de Indianen,
eer Pizarro daer konde komen, wel lo veel goudts endé
filver wech ghebracht ende verfteken hadden, als 400
man fouden können draghen; het welcke noyt weder
te voor-fchijn is ghebracht, hoe feer men daer oock
naer gefocht heeft; ende de Indianen met pijnighen ge-
dwonghen om 't felve te openbaren. De valleye del Valleye
Guarco , is groot ende breedt, vol wel-rieckende ende del Guarcd,
fmaeckelijcke Guayavas, ende Guavas. De tarwe ende
't Maiz waft daer wel, ghelijck oock meeft alles wat fy
faeyen ende planten. De Ingas van Peru hebben hier
een feer treffelijcke ende fchoone fterekte ghebouwt,
op een berghsken, aen een valleye gheleghen, op over-
groote vier-kante fteenen met wel ghewrochte porta¬
len,ende groote kamers.Van het bovenfte van de voor-
fchreven fortreffe ende Konincklijck paleys , daelde
een trap van fteen tot aen de zee. Dit was eertij dts met
fraeye fchilderijen verciert, ende daer wiert een groote
fchat van de Koninghen van Peru bewaert: ende dat
meeft is te verwonderen, men fiet aen dit foo groot
ende fwaer ghebouw gheen kalck ofte cement, jae
qualijck de voeghen,daer de fteenen fijn te famen ghe-
leght: In defe valleye is nu een vlecke by de Spaegni¬
aerden gebout, welck fy noemen Villa de Canette,ofte
del Guarco: 't land daer ontrent geeft het befte broodt
van gantfeh Peru; foo dat van defe plaetfe,'t meefte
meel wordt vervoert naer Terra Firme ende andere
gheweften.

De valleye Chincha, is foo vermaert door gantfeh Valleys
Peru , dat doen Pizarro eerft 't landt ontdeckte , de In- Chincha;
dianen allenthalven veel van Chincha wiften te feg-
ghen; fo dat Pizarro in fijn contraét met den Koningh,
voor limiten van fijn Gouvernement nam Tempulla
ofte Rio de SHago naer 't noorden,ende Chincha naer
't zuyden, hoe-wel hy foo verre niet geweeft was. 't Is
een van de grootfte valleyen van gantfeh Peru, vol
fchoon gheboomte , tarwe, wijn-gaerden, ende alder¬
hande vruchten van den lande en van Spaegnien. Men
vindt daer vele ruynen van feer groote gebouwen; veel
verlaten huyfen ende fepultueren, daer men de licha¬
men noch heel in vindt, gantfeh op-ghedrooght, ende
daer nevens groote fchatten begraven. In de valleye yaiveYdSt
van Yca hebben de Spaegniaerden een vlecke ofte fte- Caftro
deken Valverde, Te Caftro Virreyna is een mijne van pïrreyna,

V filver,
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filver, het fijnfte dat men vindt in heel Peru: daer jaer-
lijdks van komen 900 barren , die gequinteert worden,
behalven veel filvers dat verduyftert wordt: defe mij¬
nen ligghen 2 leguenvande ftadt opeen kalen bergh,

Arequipa, daer altijdts veel Ineeuws valt.De ftadt Arequipa is van
, de los Reyes ofte Lima 120 leguen,6o oft 70 van

Cufco, 12 van de zuydt-zee,op een leer bequame ende
frilfche p^ietfe, foo dat het een van de luftichfte ende
ghefondtfte van Peru wordt ghehouden. Daer on¬
trent waft excellente tarwe , veel wijns: heeft lijn ha¬
ven aen de riviere Chila, welck tot aen de ftadt komt;
fo datfe altijdts welvoorfien is van alderhande verver-
fchinge ende koopmanfchappenvan Spaegnien;'t mee-
fte lilver van deCharcas placht hier te komen,om naer
Panama af-gefcheept te worden. Ontrent de ftad leght

Volcan. een Volcan,daer fy wonder van vertellen.In'tjaer 15- 8 2,
viel defe ftadt by naer overhoop door een Ichrickelijc-
ke aerdt-bevinghe. Ende wederom in den jaere 1600
wierp defe Volcan lbo grooten menichte van fteenen
ende alfchen uyt, dat de felve haer verfpreyden over
een groot deel van Peru , dat de vruchten ende kruy-
den fo met alfchen bedecft waren, datmen die qualijck
konde gebruycken 5 de ftadt was in groot gevaer, ende
de fchepen en dorftenfe niet naerderen: de wijn-gaer-
den konden niet ghebruyckt worden voor vele jaren;
ende de Volcan maeckte foo grooten ende fchricke-
lïjcken gedruys, datmen het hoorde op alle de playnen
van Peru als oft ghedondert hadde.

'Caxamalca De provincie van Caxamalca is groot ende rijck,
van oudts feer gheacht by de in-woonderen van Peru,
ende lints de Spaegniaerden Peru hebben gheconque-
fteert, noch meer vermaert, door dien de Inga Ataba-
lipa daer by Pizarro is gevangen ende omgebracht. De
Koningen van Peru hadden hier een magnifijck pa-
leys, met een tempel ende andere koftelijcke ghebou-
wen, naer haere wijle, met hare baden,ende andere ge-
iegentheden: dan defe lijn gantfch vervallen, ende de
provincie is de ftadt vanTruxillotoe-gheeyghent. De
provincie is wonder vruchtbaer , want de tarwe waft
daer fo wel als in Sicilien; ende daer wordt veel vee ge-
weydet; oock heeft men daer overvloet van Maiz,wor¬
telen, ende voorts alderhande vruchten ghelijck in an¬
dere geweften van dit landt. De in-woonderen lijn van
goeder aerdt,vreedtfaem, ende vernuftigh, maken van
de wolle van haer fchapen alfoo fraeye tapilferijen, als
in Neder-landt. Daer lijn oock in de limiten van defe
provincie mijnen van feer rij eke metalen. Devlecke
Caxamalca, is de voornaemfte van defe valleye,ghele-
gen aen de voet van 't geberghte,daer een ftereke for-
trelfe lagh doen de Spaegniaerden daer eerft quamen.

Chacha- In de provincie Chachapoyas, is by de Spaegniaer-
pojat. den een ftadt gebout, welcken fy noemen Sc Iuan de la

Frontera, 120 leguen van Lima. Dit landt is wonder
vruchtbaer,en in eenighe plaetfon feer rijck van goud¬
mijnen; men heeft daer groote menighte vee, veel tar¬
we, gerfte, en ander zaet; ende fruyten van Spaegnien.
In de jurifdidtie van defe ftadt is witter volck,ende van
meerder vernuft ende aerdicheydt als 't ander volck
van Indien; ende infonderheydt lchoone vrouwen, foo
datmen die in voor-tijden de Ingas, Koninghen van
Peru, toevoerde.

Leon de Leon de Guanuco is yo leguen van Lima, ghebout in
Guantico. een goede ende gelönde ghelegentheydt, daer groote

overvloedt is van alderhande lijf-tocht, vee , en oock
mijnen van filver , hoe-wel arm; hier worden de befte
confitueren gemaeckt van gantfch Weft-Indien: infon¬
derheydt luccaden van calabalfen, foo wit ende door-
luchtigh als criftal.

S' Juan de Te Guamanga ofte Sc Iuan de la Vittoria, 60 leguen
la Vittoria, van Lima, lijn de huyfen meeft van fteen gebout, ende

iiiet bricken en tegelen gedeckt, de befte van gantfch
Peru. Aen de riviere Vinaque, ende andere gheweften
ontrent defe ftadt, wordt foo goede tarwe gewonnen
als in Spaegnien» Daer is in de fomer wat ghebreck
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van gras voor de peerden, te meer om dat in Indien
geen hoy gewonnen wordt, dat de beeften willen eten
Daer teghen fijn diverfche mijnen in dit quartier van
goudt, lilver, quick-lilver, koper, yfer, loodt, fulpher,
ende leyl-fteen. . .

De groote ftadt Cufco, was in voor-tijden de Ko- Cufco de
nincklijcke ftoel van de Ingas, ende nu noch de hooft- hooft-ßadt
ftadt van 't felve rijck. Sy is ghebout op een feer harde
grondt, van alle lijden met bergen om-cingelt,by twee
kleyne beken , waer van de eene midden door de ftadt
palfeert en met Vele brugghen beleyt is. Het eene ge¬
deelte van de ftadt wierdt genaemt Hanancufco, ende
het andere Orencufco , daer de principaelfte adel
woonde, ende de oudtfte gheflachten van Peru. Op de
riviere ftaen eenighe water-meulens, ende aen de eene
lij de van de ftadt leght de bergh Carmenga, op welc¬
he ftaet een rije van fekere kleyne toorentjens, die
dienden om rekening te houden van de loop der Son¬
ne , daer de Indianen veel wereks van maeckten. In 't
midden van de ftadt was een marckt-plaetfe, van welc-
ke uyt-gaen vier Konincklijcke weghen; de eerfte ge¬
naemt Chincafuyo,waer langhs men reyft naer de vlac-
ke landen, ende 't gheberghte (la Serrania) tot de pro¬
vinciën van Quito ende Pafto: langhs den tweeden,
Condefuyo, naer de provinciën die onder defe ftadt en
onder Arequipa behooren: langhs den derden, Ande-
liiyo, treckt men nae de provinciën aen den voet van
de Andes, ende oock eenighe daer over geleghen: de
vierde Collafuyo,ftreckt tot in Chili. In geen gedeelte
van Peru, wierdt een plaetfe ghevonden, die foo de ge-
daente hadde van een rechte ftadt als dele; hebbende
groote doch enge ftraten, de huyfen van enckel fteen
ghemaeckt,die ontrent 4 leguen buyten de ftadt ghe-
haelt wordt. Daer waren in defe ftadt veel Koninck¬

lijcke gebouwen, ende een leer magnifïjcke ende fo-
lemnele tempel van de Son, welcken ly noemden Cu-
richanche, de rijekfte van goudt ende lilver van de we-
reldt; is nu 't kloofter van Dominicanen, fijne miieren
fijn een fpietfe hoogh,van fraeye fteenen,feer konftigh
by een gevoeght,met filver tuflehen de voegen; welck
men eerft fiet, als men de fteenen wat verbreeckt. De
ftadt felfs was de rijekfte van gantfch Peru, door dien
daer van langhe tijden groote fchatten van alle deelen
van 't rijck waren gebracht;ende verboden op lijf-ftraf
eenigh goudt oft filver daer uyt te voeren. In de kel¬
ders en gewelffels onder de aerde,hebben de Spanjaer-
den oock grooten rijekdom gevonden.

Hoe-wel de lucht hier koudt is, fo ilfe nochtans ge-
fondt ; ende is Cufco boven alle fteden van Peru,
voor-fienvan lijf-tocht ende andere nootfaeckelijck-
heden: de Spaegniaerden hebben hier de meefte enco-
miendas over de Indianen: wordt gheregeert door een
Corregidor, daer ghefonden by den Vice-Roy: Sy is
oock 't grootfteBifdom van Peruren hoe-wel veel daer
van genomen is, ende den Bilfchoppen van Guamanga
ende Arequipa toe-gevoeght, foo heeft het nochjaer-
lijcks 20000 pezos in-koïnen. Hier fijn 4 parochie-
kereken, 4 kloofters van de vier ordren , ende een col-
legie van Iefiiyten. In de landen van Cufco, fijn veel
fchoone valleyen, met diverfiteyt vankruyden, bloe¬
men , ende fruyt-boomen foo van den lande als van
Spaegnien. In Cufco is een feeckere fonteyn, welckers
water al vloeyende, in uytnemende wit ende goet zout
verandert, welck hier om de overvloedicheydt van 't
zout niet veel geacht wordt.

In de jurifdi&ie van defe ftadt leght de valleye Toy- Loyma.
ma, ende andere meer, daer menighte van Coca valt,
ende groote monfters van mijnen, van goudt, filver en
quick-filver. Vier leguen van de ftadt is de valleye Vu- Y/tcav.
cay, tuflehen twee hooghe berghen gelegen, in fiilcker ''
voeghen, dat fy door befchut van de felve feer gefondt
ende luftigh is; van een fonderlinge getempertheydt,fo
weeft, de ftadt hier te verlegghen. In defe valleye fijn
dat de regeerders van Cufco dickwils in beraet fijn ge-

veel
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veel hoven ende boomgaerden, ende de Ingas hadden
hier eertijdts haer luft-hoven, ende groote gebouwen;
daer vån men noch eenighe overblijlfelen fiet; ende in-

Tambo. fonderheydt in een plaetfe die fy noemen Tambo, 3 le¬
guen beneden defe valleye, tulfchen twee hooghe ber¬
ghen, neffens een dellinghe daer een beke door-loopt.
Hoe-welde valleye felfs fo wel getempert is, fo fijn de
berghen even-wel denmeeften tijdt van het jaer met
fneeuw bedeckt. In defe valleye hadden oock de Ko¬
ningen van Peru een groote ende ftereke fortrefle, tuf-
fchen ende op feeckere rotfen ^foo dat weynigh volck
die konden befchermen , tuflehen defe rotfen waren

eenighe harde klippen, die de plaetfe by-naer onwin-
baer maeckten;beneden,veel om-ganghen van de felve
klippen,welcke fchenen mueren te welen, de eene hoo¬
ger als d'ander: en tuflehen die,feeckere zaey-ackeren.
op defo klippen ghelijck als mueren, waren ghehouwen
eenighe figueren van leeuwen ende andere wreede die¬
ren , met verfcheyde wapenen in de klaeuwen. in de
gebouwen ghelegen aen de eene fijde van 't Koninck-
lijck palleys, vondtmen goud gemenght tufleheü feker
bitumen, waer mede de Indianen de fteenen te famen
binden. Onder de provinciën van Condefuyo , worden
begrepen de Chumbibilcas,Vbinas, Pomatambo,ende
andere volckeren.

San Fun- De ftadt San Francifco de la Vittoria, in de valleye
cifio de la van Vilcabamba,in't quartier van Andefuyo, 2o legueri
Vittoria. van de ftadt Cufco , heeft een Gouverneur die daer

wordt gheftelt by de Vice-Roy van Peru,ende behoort
tot het Bifdom van Cufco; leght in een rouw gheweft
vol hooghe ende woefte berghen, daer fijn mijnen van
filver die niet rijck worden ghehouden, want daer jaer-
hjeks niet meer dan 500 barras uyt-gehaelt worden.De

V Iiun vlecke Sc Iuan del Oro, in de provincie van Carabaya,
del Oro c 8° leguen van Cufco, wordt genaemt del Oro,door de

over-groote menighte van fijn goudt welck in haer li-
Gout van m*ten wordt gevonden. Dit gout van Carabaya is ver-

Carabaya» maertover fijn groote fijnheydt onder alle de foorten
van goudt in Peru , want het haelt 23 Caraten en een
half, ende is daer feer abondant. De groote Cordil-
lera van de Andes heeft aen de ooft-fijde feer veele
groote provinciën, van welcke eenighe by de Spaen-
jaerden fijn ontdeckt, doch weynigh bewoont*

LOS CHARCÅS.

Naem, T Et derde deel van Peru, ende de Audiëntie die
I"1 I daer in by de Spaegniaerden is op-gherecht,

wordt gemeynlijcken genaemt de los Charcas,
ende oock wel de la Plata , naer de voornaemfte ftadt
van defe provincie. Syfcheydt haer van de Audiëntie

Talen. van Lima,op de kufte van de zuydt-zee, met de riviere
Tambopalla, ofte Nombre de Dios, en binnen 's lands
met het begin ofte noordelij ckfte deel van Collao;
heeft inde lengte,van de voorlz. frontieren van los Re¬
yes tot de valleye van Copiapo, welck is het begin van
't Koninghrijck Chili, 300 leguen. Ende ftreckt van de
zuydt-zee af, tot aen de provinciën van Rio de Plata.
Begrijpt onder fich de provinciën van Santa Cruz de la
Sierra, Tucuman, los Iurias, Dyagutas , ende andere

Vrucht- meer- 't Landt is niet foer vruchtbaer van koorn ofte
baerheyd, ander ghelaey; dan overvloedigh van vee, en befonder

over-groote menighte van fchapen die feer fijne wolle
draghen; infonderheydt int gedeelte van Collao, ende
om de groote Laguna Titicaca;die daer midden in
leght. Ende hoe-wel 't landt ; meeftendeel kout is,
foo heeft men hier ghelijcke wel verfcheyden valleyen
die heet ende feer vruchtbaer fijn;oock feer woefte ge-
berghten , de welcke fo geweldighen fchat ende rijek¬
dom van mijnen in fich hebben, dat daer op gheen
plaetfon ter wereldt grooter ofte oock foodanighe oyt
ghevonden fijn gheweeft. Men heeft in defo provincie
een foorte van kleyne honigh-byen, die onder de aer-

R V.
de haer vergaderingen houden ;* de honigh is fuer-
achtigh van lmaeck, bruyn van couleur, ende de ho-
nigh-raten , (de welcke men in die landen noemt Le-
chiguanas) fijn oock graeuwachtich van Verwe, hebben
foer weynich vochticheydts, ende veel eer de gehjekè-
nis van foet ftroo als van honigh-raten. Defe provin¬
cie van los Gharcås heeft in fijn begrijp twöè Bifdom-
meii, ende twee befondere gouvernementen, op de
beftellinge van den Vice-Roy voor-noemt, los Char¬
cas, ende Tucuman. In de provincie van los Charcas,
eyghentlijck foo ghenaemt, fijn defo fteden van Spae¬
gniaerden , la Ciudad de la Plata , neufträ Sefiora de ia
Paz, Oropefa, Potofi; ende eenighe vlecken. . .

Neuftra Senora de la Paz, oock anders ghenaemt Neufir 'a
Pueblo novo, ende Chuquiabo, naer de provincie, in't Senora de
midden van Collao, leght tulfchen 't geberghte in een
kleyne valleye,daer goet water ende veel houts is, daer
fijn eenighe zaey-landen daer Maiz waft, en weynich
fruyt-boomen: de voordere behoeften van lijf-tocht
ende andere, worden toe-ghevoert uyt de warme val¬
leyen ende andere provinciën daer ontrent. Chuquia¬
bo, in de Indiaenfche Iprake,is te fegghen erffenis van
goudt, en wordt defe valleye fo ghenaemt wegen feec¬
kere goudt mijnen die daer worden gevonden:däer fijn
oock zout-pannen van welcke 't gantfche landt daer
ontrent voorfien wordt.

De ftadt la Plata is de voornaemfte vän defo provin-
cie; gheleghen in Chuquifaca , (vvaerom de ftadt felfs ■
oock wel Chuquifaca wordt ghenaemt) welcke is een
vruchtbare landouwe , foer bequaem om tarwe ende
gerfte, wijn-gaerden ende alderhande vruchten te win¬
nen. De Konincklijcke audientie.van los Charcas houd
haer ordinaire refidentie in defe ftadt: ende daer is eeh
Cathedrale-kercke , eenighe kloofters Van Domini¬
canen , Minne-broeders, endë andere; de jurifdidtiè
van defe ftadt ftreckt haer verre uyt. De Koningen
van Peru hebben hier van ouden tijden veel volcks be-
fich ghehouden om de filver-mijnen te onder-graven,
infonderheydt uyt den bergh Parcoofte Porco ;uyt
welcke het meefte filver ghetrocken is gheweeft, dat
men in de fchatten van de Ingas heeft ghevonden , ten
tijde doen de Spagniaerden daer eerft in het landt qua¬
men. BenefFens dien fijnder noch andere mijnen ont¬
deckt ontrent defo ftacfiende men houd dat dit gantfch
quartier vol mijnen van filver is, waer vän defe ftadt
oock den naem heeft behouden. Hernando Pizarro
hadde een mijne doen openen ende op-ftryveren, welc¬
ke, indien hy die behoorlijck hadde doen vervolghen,
hem jaerlijcks had können uyt-brengen (naer de opi¬
nie van velen) twee hondert düyfent ducaten, betalen¬
de niette min aen den Koningh fijn belioorlijcke rech¬
ten. Oropefa is ghebouwt in de valleye van Cocha^ Oropefi.
bamba, by den Vice-Roy van Peru Don Francifco de
Toledo, de in-woonders gheneeren haer niet tarwé
ende Maiz te zaeyen; ende vee te voeden.

De Keyferlij cke ftadt (gelij ck de Spaegniaerden die Keffer-
noemen) van Potofi is geleghen,aen het vermaerde ge- Ujckeftadè
berghte van Potofi, de onftüymige winden Tomahavi, Totofi.
die daer vallen in May, Iun, Iulius, ende Auguftüs, ma¬
ken het daer koudt, en den bodem droogh, onluftigh,
gantfch barre,fo dat die geen vruchten voort brenght;
noch graynen, noch kruydt; foo dat hy van natuereil
onbewoonlijck is, foo door de ongetempertheydt van
de lucht, als onvruchtbaerheydt van de grondt. Maer
begeerlijckheydt van 't filver heeft gemaeckt, dat defo
plaetfe beter bewoont is als eenighe andere van Peru,
ende doet de felve foo overvloeyen van alderhande
nootdruft ende leckernijen, dat men niets en foude
können wenfchen,ofte men fait daer tinden: ende hoe¬
wel daer alles van buyten moet toe-gevoert worden, fo
ftaen de marekten altijdts vol fruyten,conferven,banc-
quet, uyt-nemende wijnen, lijden, ende ander verder-
felen, foo foer als in eenighe plaetfen ter wereldt.

De bergh van Potofi, is aen de voet een legué ih 't BergTotoß.
om-

s,
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omgaen* fy gaet naer boven fpits wijs rondt toe, ende
ghelijck een effen pavillioen , ofte fuycker-broodt: is
een vierendeel van een legue hoogh, en fteeckt uyt
boven alle andere berghen daer ontrent, en is moe-
yelijck om op te klimmen , hoe-wel men die te peer-
de kan op-rijden; fijn kouleur treckt naer het donc-
ker-ros. Aen den voet van defen bergh leght een
kleyn berghsken, daer in voortijden eenighe loffe me-
taelen wierden ghevonden , ghelijck in beurfen, ende
niet in vafte aderen , waren leer rijck, doch niet veeh

Guajna fy noemden dit Guayna Potofi, welck is de jonghe Po
fcbtofi. tofi. Aen de voet van defen kleynen bergh beginnen

de wooningen van de Spaegniaerden ende Indianen,
die ghekomen fijn om den rijckdom van Potofi te be-

Mijnen arbeyden ende uyt te trecken. De mijnen van dit ghe-
'Vanfotofi. berghte fijn niet bearbeyt geweeft ten tijde van de In-

gas Koninghen van Peru , uyt oorfaecke dat fy daer
geen kennis van hadden: hoe-wel fy niet verre van daer
de mijnen van Porco hebben doen uyt graven. Twaelf
jaren naer dat de Spaegniaerden in Peru waren ghe-
weeft, wierden defe mijnen by geval ghevonden door
een Indiaen, ghenaemt Gualpo van Chambibilca in 't
landt van Cufco > die het openbaerde aen eenen Guan-
ca van Xauxa in 't ghebiedt van Lima , en deelden on¬
der hen tweenhet gheberghte vande grootfte rijck-
dommen der wereldt. Doch oneenigh gheworden fijn-
de quam het eyndelijck tot kennis van een Spaegniaert
Villaroël j die, neffens Guanca, de eerfte twee mijnen
voor hem dede regiftreeren in denjare 1545-, waer van
de eerfte wordt ghenaemt la Rica, de andere Veta de
Diego Centeno. Niet lange daer naer werdt daer noch
een ader ondeckt, welcken fy noemen del Eftanno,van
het tin , die feer rijck is uyt-ghevallen, hoe-wel moe-
yelij ck te bearbeyden, om dat het metael fo hardt was
als vier-fteen. In Augufto des felvenjaers wierdt gere-
giftreert de ader Mendieta.dit fijn de vier principaelfte
aderen ofte veeten van Potofi. Van de rijcke ader eerft
ontdeckt wordt ghefeydt, dat het metael delenghte
van een fpietle in de hooghte over-eyndt ftondt, in
maniere van een rots-fteen, van den bodem des aerdt-
rijcks verheven gelijck een hanen-kam, hebbende 300
voeten in de lenghte, 13 in de breedte; 't metael was
foo rijck, dat het wel halffilver was, ende heeft fo ver-
volght in rijckdom tot de 5-0 ende 60 vademen diep,
daer 't begon te minderen. De ontdeckinghe van de
mijnen van Potofi , door gantfch Peru ruchtbaer ghe¬
worden lijnde; fijn terftondt veel Spaegniaerden der-
waerts getrocken, ende by-naer alle de in-woonderen
van de ftad la Plata, 18 leguen van Po tofi,om daer mij¬
nen te verkrijghen: daer was infgelijcks eenen grooten
toeloop van Indianen uyt alle provinciën, ende infon-
derheyd de Guairadores van Porco,fö dat het in korten
tijdt de bewoonfte plaetfe wierdt van gantfch Peru.De
rijckdom van de rijckfte filver-mijnen, daer men in
voor-tijden heeft weten van te fpreken, is niet te ver-

Haer c^en van P°toft want naer dat blijckt by
Rijckdom» 2es Koninghs boecken ende regifters van 't contraétie-

huys over die plaetfe, ten tijden dat de LicentiaetPolo
daer gouverneerde, langhe jaeren naer de eerfte ont-
deckinge,wierden daer alle later-daghen aen-gebracht
om te quinteren (dat is, het recht van de Koningh,ofte
de vijfde penning af te trecken) hondert ende vijftich,
ende oock twee hondert duyfent Pezos i fo dat de vijf¬
de penningh voor de Koningh, alle weecke beliep der-
tich ofte veertich duyfent Pezos, ende alle jaer ander¬
halfmillioen ofte weynich minder.In voeghen dat naer
defe reeckening alle daegh uyt defe mijnen wierden
ghetrocken dertich duyfent Pezos, ende fes duyfent
voor den Koningh. Defe rekeningh is ghemaeckt van
dat filver alleen , welck te voor-fchijn worde gebracht
om ghemerckt ende ghequinteert te worden: En het is
kennelijck, dat in die Rijckenover lange tijden, 't fil¬
ver welck fy noemen Corriente, ofte ganckbaer, niet
ghemerckt, ofte ghequinteert wordt 3 en het mee-
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ften-deel van het filver, uyt de mijnen van Potofi ghe¬
trocken, ongequinteert bleef. S00 dat een derde deel,
ende moghelijck wel de helft van 't filver niet gequiri-
teert wordt.

Plinius verhaelt van de mijne van Babelo , datfe wel
vijfthien hondert paflen wierdt bearbeydt, ende dat fy
alle de fpatie feer ghequelt wierden van 't water, welck
groot belet geeft. Maer defe van Potofi, hoe-wel fom-
mige wel twee hondert vademen diep gaen, en hebben
noyt water vernomen , welck het grootfte gheluck is
van defen bergh 5 nademael de mijnen van Porco , an¬
ders van over rijck metael,heden-aaeghs worden naer-
ghelaten te graven, door het omghemack van 't water.
Alle defe Aderen ofte Veeten ftaen aen deooft-fijde
van 't geberghte, en yeder ader heeft verfcheyde mij¬
nen ('t welcke gedeelten des felven fijn) in poffeffie ge¬
nomen ende verdeelt onder diverfche eygenaers , met
wekker namen fy gemeynlijcken genoemt worden.De
grootfte mijne heeft 80 varas,(dat fijn Spaenfche ellen)
want daer wordt door feeckeren wet niet meer toege¬
laten te hebben, ende de minfte heeft vier varas. Ten
tijden van Acofta waren in de rijcke Ader 78 mijnen,
fommige 180 ende 200 eftados ofte vademen diep. In
de Aderen van Centeno 24 mijnen, van 60 ende oock
70 vademê diep. Tot behulp van fo groote diepten der
mijne,hebbenfe Socabones, dat fijn graften ofte gaten,
ghemaeckt aen d'ander fijde van 't geberghte, die alfo
dweers doorgravende, tot by de Aderen, om de mij¬
nen met minder arbeyt, coften ende perijekelte be-
reyden. De Socabonen hebben in de breedte 8 voeten,
in de hooghte meer als eens mans lengte, ende worden
met haer poorten gefloten j daer door brènghtmen de
metalë uyt met lichte moeyte,betalende den eygenaer
van de Socabon 't vijfden-deel,van alle het metael dat¬
ter door uyt-ghetrocken wordt. Ten tijde voorfzwa-
render 9 Socabonen gemaeckt, ende men hadder noch
andere onderhanden: een van defe Socabonen,die men
van 't fenijn noemt, en nae de rijcke Ader toe loopt, is
ghemaeckt ende bereyt geworden, in den tijdt van 29
jaer, en reyekte de rijcke Adere tot op 3^ vademen
naer, de hollicheydt van fijn diepten, lijnde van daer
af, te weten, van daer 't hem met den Ader vereenicht,
tot het bovenfte van de mijne, noch ander e 135- vade¬
men : alle defè diepten daelt men om laegh, om de
voorfchreven mijnen tebereyden. Degheheele Soca¬
bon heeft van de mondt af,tot den Ader toe,('t welcke
men de cruys-wegh noemt) 250 Spaenfche varas, ofte
roeden. In fomma, de Koningh van Spaegnien krijght
jaer voor jaer een millioen, alleen van de quintos van 't
filver van Potofi,behalven die van het quicfilver, ende
andere inkomften van tollen, welck een grooten rijck¬
dom is. So dat,de reeckeninge gemaeckt door ervaren
lieden, ten tijden van de Vice-Roy Don Francifco de
Toledo, is bevonden, dat tot den jare 1574 daer te Po¬
tofi waren gequinteert 76 milioenenj ende fints die tijd
tot in denjare 15-8 5- incluys,wordt by des Koninghs re¬
gifters bevonden noch 3 y millioenen.Nae die tijdt is
daer noch meer rijekdoms uyt-getrocken: want gelijck
Acofta verhaelt, in den jare 15-87 quamender in beyde
de vloten van Peru ende Mexico elfmillioenen, waer
van bynaer de helft den Koningh toe-quam,en de twee
derden waren wel uyt Peru gekomen. Ses leguen van de
ftadt ende mijnen van Potofi, op den wegh naer de ha¬
ven van Arica, is de bergh Porco met de vermaerde porco.
filver-mijnen, by den Koningen van Peru van ouden
tijden onder-graven, ende uyt de felve houdtmen voor
feker ghehaelt te wefen de groote menighte van filver,
die by de Spaegniaerden onder de Indianen ende in de
fchatten van de Ingas, ende infonderheydt in de tem¬
pelen van Cufco,ende elders is gevonden.Ende noch is
by de Spaegniaerden uyt de felve mijnen veel filvers
getrocken, tot dat de groote rijckdom van Potofi defe
mijnen van Porco, ghelijck verduyftert heeft,ende
minder doen achten.
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Turckijen. h
Cyprus, i

G I STER.
Natolia. k

Paleftina, oft
Y LLandt van beloften, j

AMERICA.

I

Weft-Indife Eylanden.
Zuyder Virginia.
Florida.
Yucatan.
Honduras.
Guatemala.

Nieu Nederlandt, en ]
Nieu Engelandt. j ^

Bermudas, e

Virginia, f
Nieu Spaenjen, en 1

Nieu Galiflien. j
Terra Firma,

Nieu Granaden, en } i
Popayan.

Nieu Andalufien, en ]
Venezuela. j L

Guajana, oft de Wilde Kuft.
Brafil. o

Rio de la Plata, ofte
Paraguay;
Tucuman,
S.ta Cruz de la Sierra.

Strået Magellanes, 1
Strået le Maire, en } r
Magellanica.

Chili, s

Peru. t

n

Q.

. a

Vervolgh der bladen.
Vrancrijck. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. K 2: L. M. N. O. P. Q^R. S. T. V.

X. Y. Z.
Aa. Bb. Cc Dd. EeFf. Gg. Hh. Ii. Kk. Ll. Mm. Nn. Oo. Pp.

Qg. R r. S s. T t. V u. X x. Y y. Z z.
Aaa. B b b. Ccc: liier moet de caerte van 'tRijckvan K. Karel de Groote

inghevoeghtworden. Ddd. Dddz. Eee: Fff. Ggg. Hhh: Iii.
Italien. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O: P. R. S T.

Spaenjen. A. B. C. D. E: E 2. F. G. H. I. K. L. M. N.
Africa. A. B: C. D: E. F. G: H.

Afia. A. B. B 2: C. D. E: F. G. H. H 2. I. K. L.

America. A.B. C. DD 2.D 3. E.F. G. H. I. K: L.M:N.N2: O.P: Q^R. S.T. V#
Daer . after ftaet zijn hele bladen.
Daer : zijn halve bladen.



 



/■'

—

■
■

9

110

111

112

113

114

|15

116

117

118

119

ftiFFEN
Color
Control

Patches
©

The
Tiffen

Company,
2007

Blue

Cyan

Green

Yellow
Red

Magenta
White

3/Color
Black

RGB
TiFFEN
Gray
Scale
©

The
Tiffen

Company,
2007

C

Y

M

A
1

2

3

4

5

6

M
8

9

10

11

12

13

14

15

B

17

18

19

"\

X


	Book
	Cover
	Left cover, outside
	(182126_0001)

	Left cover, inside
	(182126_0002)


	Body
	(182126_0003)
	(182126_0004)
	(182126_0005)
	(182126_0006)
	(182126_0007)
	(182126_0008)
	(182126_0009)
	(182126_0010)
	(182126_0011)
	(182126_0012)
	(182126_0013)
	(182126_0014)
	(182126_0015)
	(182126_0016)
	(182126_0017)
	(182126_0018)
	(182126_0019)
	(182126_0020)
	(182126_0021)
	(182126_0022)
	(182126_0023)
	(182126_0024)
	(182126_0025)
	(182126_0026)
	(182126_0027)
	(182126_0028)
	(182126_0029)
	(182126_0030)
	(182126_0031)
	(182126_0032)
	(182126_0033)
	(182126_0034)
	(182126_0035)
	(182126_0036)
	(182126_0037)
	(182126_0038)
	(182126_0039)
	(182126_0040)
	(182126_0041)
	(182126_0042)
	(182126_0043)
	(182126_0044)
	(182126_0045)
	(182126_0046)
	(182126_0047)
	(182126_0048)
	(182126_0049)
	(182126_0050)
	(182126_0051)
	(182126_0052)
	(182126_0053)
	(182126_0054)
	(182126_0055)
	(182126_0056)
	(182126_0057)
	(182126_0058)
	(182126_0059)
	(182126_0060)
	(182126_0061)
	(182126_0062)
	(182126_0063)
	(182126_0064)
	(182126_0065)
	(182126_0066)
	(182126_0067)
	(182126_0068)
	(182126_0069)
	(182126_0070)
	(182126_0071)
	(182126_0072)
	(182126_0073)
	(182126_0074)
	(182126_0075)
	(182126_0076)
	(182126_0077)
	(182126_0078)
	(182126_0079)
	(182126_0080)
	(182126_0081)
	(182126_0082)
	(182126_0083)
	(182126_0084)
	(182126_0085)
	(182126_0086)
	(182126_0087)
	(182126_0088)
	(182126_0089)
	(182126_0090)
	(182126_0091)
	(182126_0092)
	(182126_0093)
	(182126_0094)
	(182126_0095)
	(182126_0096)
	(182126_0097)
	(182126_0098)
	(182126_0099)
	(182126_0100)
	(182126_0101)
	(182126_0102)
	(182126_0103)
	(182126_0104)
	(182126_0105)
	(182126_0106)
	(182126_0107)
	(182126_0108)
	(182126_0109)
	(182126_0110)
	(182126_0111)
	(182126_0112)
	(182126_0113)
	(182126_0114)
	(182126_0115)
	(182126_0116)
	(182126_0117)
	(182126_0118)
	(182126_0119)
	(182126_0120)
	(182126_0121)
	(182126_0122)
	(182126_0123)
	(182126_0124)
	(182126_0125)
	(182126_0126)
	(182126_0127)
	(182126_0128)
	(182126_0129)
	(182126_0130)
	(182126_0131)
	(182126_0132)
	(182126_0133)
	(182126_0134)
	(182126_0135)
	(182126_0136)
	(182126_0137)
	(182126_0138)
	(182126_0139)
	(182126_0140)
	(182126_0141)
	(182126_0142)
	(182126_0143)
	(182126_0144)
	(182126_0145)
	(182126_0146)
	(182126_0147)
	(182126_0148)
	(182126_0149)
	(182126_0150)
	(182126_0151)
	(182126_0152)
	(182126_0153)
	(182126_0154)
	(182126_0155)
	(182126_0156)
	(182126_0157)
	(182126_0158)
	(182126_0159)
	(182126_0160)
	(182126_0161)
	(182126_0162)
	(182126_0163)
	(182126_0164)
	(182126_0165)
	(182126_0166)
	(182126_0167)
	(182126_0168)
	(182126_0169)
	(182126_0170)
	(182126_0171)
	(182126_0172)
	(182126_0173)
	(182126_0174)
	(182126_0175)
	(182126_0176)
	(182126_0177)
	(182126_0178)
	(182126_0179)
	(182126_0180)
	(182126_0181)
	(182126_0182)
	(182126_0183)
	(182126_0184)
	(182126_0185)
	(182126_0186)
	(182126_0187)
	(182126_0188)
	(182126_0189)
	(182126_0190)
	(182126_0191)
	(182126_0192)
	(182126_0193)
	(182126_0194)
	(182126_0195)
	(182126_0196)
	(182126_0197)
	(182126_0198)
	(182126_0199)
	(182126_0200)
	(182126_0201)
	(182126_0202)
	(182126_0203)
	(182126_0204)
	(182126_0205)
	(182126_0206)
	(182126_0207)
	(182126_0208)
	(182126_0209)
	(182126_0210)
	(182126_0211)
	(182126_0212)
	(182126_0213)
	(182126_0214)
	(182126_0215)
	(182126_0216)
	(182126_0217)
	(182126_0218)
	(182126_0219)
	(182126_0220)
	(182126_0221)
	(182126_0222)
	(182126_0223)
	(182126_0224)
	(182126_0225)
	(182126_0226)
	(182126_0227)
	(182126_0228)
	(182126_0229)
	(182126_0230)
	(182126_0231)
	(182126_0232)
	(182126_0233)
	(182126_0234)
	(182126_0235)
	(182126_0236)
	(182126_0237)
	(182126_0238)
	(182126_0239)
	(182126_0240)
	(182126_0241)
	(182126_0242)
	(182126_0243)
	(182126_0244)
	(182126_0245)
	(182126_0246)
	(182126_0247)
	(182126_0248)

	Cover
	Right cover, inside
	(182126_0249)

	Right cover, outside
	(182126_0250)


	Target
	(182126_0251)



