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? I O A N B L A E V W wenfcht DEN LEEZ ER veel Heyls« Iet hier, Goetwiliige Lêezer, het vierde Deel vanonze Atlas, nu voor veel jaeren belooft 5 welk be-grijpt Engelandt; in \'t felvige te ontwerpen, hebik de naeuw-keurighfte kaerten van dat Rijk^voordezen van lan Spead in \'t licht gegeven, gevolght,en de befchrijvingen van Wilhelmus Cambdenus,een üytnemend geleerd man in de Britanfche Oudt-heden, hier by gevoeght; op dat dit boeck in alle deelen valmaektzoud zij n .Ik heb ook geen andere voorgeft elt5als die tot het Rijk En-geland behooren^ en die van Schotland en Ierland tot het vijfde deel,welk ik nu betrachte, uytgeftelt. Schotlandt uyt de eyge kaertenvan Timotheus Pontjwelke die groote lief-hebber der geleerden vandeze eeuwJóanScot vanScottis-Tarvet,Dire6teurvandeCancelryevan Schotlandt,uyt de duyfternis opgehaelt,en als van de ondergangverloft heeft. In de zelve te verbeterenbefteet ook de waerlijkedeleBaron Robert Gordon van Strath-Loch zijn uyterfte vlijt. Zy gevenook hoop van nieuwe befchrijvingen ; van welke ik alreeds eenigeontfangen heb. By de felve zal ik voegen al wat Cambdenus vanSchotlandt en lerlandt gefchreven heeftsEn daer en boven noch eenaenhangfel van vele kaerten, welke my na het uytgeven der voorfgeBoeken ter handt gekomen zijn. Grieken-landt met fommige ande-ren zal ik in een byzonder Boek vertoonen.OndertufTchen verwacht de Oude Aert-befchrijvingen van Ptolemeüs : welks inhoudt IfaakVoflius 5 Zoon van dien grooten man en onze byzondere VriendtGerard Voffius5in de oude Aerdt-befchrijvingen zeer geoefFent,uytde vergelijking van verfcheyde voor-beelden met de handt gefchre-ven,zoo in Italien,als in Vrankrijk, en in Engelandt berufl:ende,zeerverbetert geven en met aentekenen verklaeren zal. Ik ben nu be-zigh in \'t vernieuwen van het Steden-Tooneel ^ welks twee eerftedeelen eerftdaegs met Latijnfche befchrijvingen,en binnen weynighmaenden in Nederduytfche-Tael, gelijk ook in de Franfche,en in deHoogh-duytfche, zullen uytkomen. Ondertuflchen, terwijl ik, h^tgeen tot voleynding van onzen Atlas noch overigh is,toe-rull:,genietdit; zijtdezen arbeydt gunftigh, envaertwel. t\'Amfterdam uytmijn Drukkery ^ denx11November cio 10 c xl v11. f r fr L ?



? —t\' WILHELMVS CAMDENVS, Aen den Leezer. i ß gun ik in de eerfle uytgemng ^an dit Boek mor fwintigh jaerenmór-redü) fchaem ik mj niet met de z^ehe woorden , ^eymge hy\'voe-gende 3 den Leez^er in dez^e nieuwe druk wederom op een nieu morte dragen. Ve uitnemende herßeUer\'der AerdhefchrijDing AbrahamOrtelius heeft mor dertigh jaeren m&t mj gejprookenj dat ik ons oudtBritannien verUaeren z^oud: dat is , de oudheydt aen Britannien , enBritannien aen haer oudtheydt herßellen , h&t nieuw hj V oude, he^licht bj het duyßer, en V geloofwaerdtg by V twijfelachtigh megen ;en de waerheydt in onz^e dingen/van de z^orgloosheydt der fchrijvers ^ en de licht-geloo\'vigheydtdes gerne enen mlks mrbannen y en ZjOo nje el mogelijk was, te huys roepen \'z^oud, Voorwaer eenzjwaer en meer als moeyltjk werk , in welk hoe Z:eer te arheyden z^y , gelijk het niemandt bynagevoelt, z,oo gelooft het ganfchlijk niemandt ^ als dte teeniger tijdt > z^elm beproeft heeft. te gaen , en , ^oo met in my was , der roem mijns Vaderlandts niet wilde ontbreeken , ^reef-a^tighejdt en ßoutheydt, twee de firijdenfle dingen , welke ik dachte dat noyt in een z^elfdemenfch ^uailen konden, in mjoïk weet nie^ hoe, iz^aem-gemeght gemerkt heb, oMaer de z^aekmder C^odts beleydt, en \'t gez^elfihap der naerfligheydt, met alle moedt, gedachten , arbeydt,en geduurige omrweeging aenvaert hebbende , heb aen de z,elve mijn ledige uur en geheel be^fleedt. Ik heb de Oorfprongl^kheydt en eerfle inwooners ^van Britannien z^orgh^uldelyk nage-^orfcht, en in geen twijfelachtige z^aek iet z^eekers beveHigk. WanU ik weet, als mor zieker,dat de Oorsprongen der mlkeren, door al te groote oudtheydt, als welke door de groote tuffchen-ruymte der plaets naeulijx geTUen worden , duyfler, ja onz^eker z^ijn ^ E\'ven gelijk dergroote rivieren aßoopen , fcheydingen , t z^amen-^loeden en monden bekent^ ydoch de bronnengemeenlijk mor ons mrborgen zJjn, Ik heb de oude af deelingen \'van Britannien doorzjocht, ende flaeten en njierfchaeren \'van het bloeyenfle rijk ^an Sngelandt kortelijk gedacht, Elex Land-fchaps grenzten, (nochtans niet ten naeuwflen nae de roeymaet) wat gaven, wat plaetfen*van ouder gedachte y wat Hertogen , Graven, Baronnen , en oude en doorluchtige Huy s-ge^zwinnen (doch niet elk in \'t byZjonder, welk onmooghlijk is) aengewez^en. tVat ikgedaen heb ,laet zeggen , die oordeelen können , en die Zjuüen V z,elfs niet licht vonniffen. IVant^ de tijdt,die onbedurve getuyge , \'t heveßigen , als de mjdt, die de lebendigen vermlght,

z/wijght.^it nochtans z^al ik z^eggen , dM ik, V geen om de verborge waerheydt der oudtheydt mortte haelen dienfligh is, geenzAns verzjuymt heb, 1\'ot mijn behulp heb ik my de kennis van deoudtfle &quot;Britanfche en EngelSaxe tael verkregen ; by nae geheel Engelandt door- reyft ^ en elks,die in z^ijn landt ervaerenB was, raedt ondervraeght. T>e Schrijvers z^oo van mijn vader-landt y als Griekfche en Latijnfche, die z,elfs maer eens aen Britannien gedacht hebben , naer-ßelijk doorleeZjen^ T>e gemeene aentekeningen des Rijks, fchrifi-laden en handt-veflen , veelboekeryen , brieven , gedenk-tekenen en oude handt-fchriften van fleden en kerken doorz^ocht;en de z^elve als getuygeniffen van den hemel, alle uytneming te boven, by gebracht, en , d.aer tde z,aek fcheen te vereyfchen , met de z^elve woorden , daer z,y mee H^reeken , hoewel methaßaert-f^raek vermengt, op dat de TVaerheydt haer eer geheel bltjkej voor-geßelt, Voorwaer ik fchijn nochtans weynigh voorz^ichtigh en min Xedigh, dM ik uyt de nedrighßeplaets der Oudtheydt-onderZjoekers, daer ik my wel te fchuyl houden moght, op het tooneel vandez,e geleerdtße eeuw, onder z^o verfcheyde finaeken van ver fanden en oordeelen, als fchryvervoortkom, c::^aer op dat ik vryeüjk z^egh , \'t geen \'er af is , de liefde des Vaderlandts, welkealle liefden van allen begrijpt, de roem der Britanfche naem , en de raedt der vrienden hebben mijn



? AEN DEN LEEZER. mijn z^edigheydt ^jerwonnen , en tegen wil en dank yjae ook tegen mijn eygen oordeel, myaengedrenjen dez^e UB3 welk ik niet machtigh hengen te gaen, en in V openhaer geßeit. Want^ik zJie dat my \'vm alle kanten oordeelen, ^oor-oordeelen, fchattingen, berispingen j lafleringenyals onder ^aendels tZiaem-ge\'Voeght,omringen. Andere zÄjn \'er, die dez^egan^che oefening derOudtheydt, als een niem-gierige naerfligheydt tot het voorledene , geheel verachten en \'veriver--pen, TVelker aenz^ien gelijk ik niet geheel <verachte , z^oö bewonder ik haer ^oorz^ichtigheydtniet Zjeer, Ook ontbreeken my geen redenen, waer door ik , by goede engeharte Iteden, die haerVaderlandt \'verlicht begeerenMt mijn\'voornemen lichtlijk aenprijz^en^en indez^e oefeningen eenz,eer z^oet vermaek voor de gemoederen , en een \'vry menjch niet onwaerdigh , bewijz^en kan.Doch z,o \'er eenige zJijn, die altijdt gaHen in haerßadt, vreemdelingen in haer vaderlandt, enkinderen in kennis z^ijn wiUensdie mogen ^mijnen \'t halven, z^ich z^elven behaagen ,zJich ziehenßaepen, ^voor die heb ik dit niet gefchreven^voor die heb ik dit niet gemaekt. Andere z^uüen myeenßechteßijl van z^eggen ^ en een rouwe en onhefchaefde reden voorwerpen, Voorwaer ikheken \'t 3 Want ik heb ieder Woordt op geen gout-fmits fihael (als Varro wil) gewoogen , nochtvoorgehadt alle reden-bloemkens over al tè kiez^en. <J^aer wa^t werpen zjy dit tegen , daer deVader der PVeljprekentheydt, Cicero filf, loochem, da^ dufdanigeßofmet pronk beßhreven kanworden, en, als Pompomti^ z^eght, der welfprekenheydt geenfins begrijpigh is. Veele ZjUÜen z^ich daerom mógelijk tegen my aenkanten , dM ik de Oor^rongen ^an ^eeloude naemen dikmaels met giffen durfnajpooren. De welke ZjOO z^y njoortgaen de gißngen ge-heel uyt teßuyten , ik \'vrees dat een groot deel der beßhaefde geleertheydt, en alz^o der menßhe--lijke kennis eyndelijk \'verdreeven en uytgebannen werden, IVant het ßits van ons ^erßandtis gemeenlijk z,o plomp , da^ wy in aüe konßen gedwongen zJijn \'veel dingen met gißten te ^ver-^\'Volgen en te \'verklaeren, In de Genees-^konH grijpen tekenen, waerßhijnlijkheden en voorbeel-dingen , welke bynae niets anders als gijßngen z^ijn, plaets. In de Redenrijk-konH, Rechts-ge-leertheydt, en andere konßen^ bez^itten en befchermen de raamingen haer zeetel. 8n wijlde gif-fingen ken-tekenen van een »verborge z^aek zJijn, en (als Vabim z^eght) ßieringen der reden totde Waerheydt,

z^oo heb ik altoos geacht, dat men haer onder de ß aden, waer mee de tijdt dewaerheydt, in T>emokritm put ^erz^onken, opgraeft en ^oorthaelt, tellen moeß. Zoo dat, in-dien zy Zjich geZceggen laten , dat men de raamingen eenige plaets geven moet, ik niet twijfelof zy z,uUen my verfihoonen , mits mijn z^edigheydt en maetigheydt, in de z^elve te ^verbände--len , het lichtelijk \'verwerven Z^al, Tlato gebiedt in zJjn Cratylus, dat men de oorßrongen dernaemen tot de Barbarifche talen , als de oudtße, betrekken moet. Ik neem in de OorJpronklijk-heden en raammgen alüjdt mijn loop te rug tot \'^ri^r^ßhe, ofi (gelijk mef? die nu noemt) deJVaüifche taehwelke de eerße en oudtße Inwooners van dit landt gebruykt hebben. Hy gebiedtdat de naem met de z^aeken de z,aek met de naem overeen-ßemme: Z:00 zy ^erfchtllen, tk laetz^ulke niet toc^. In de dingen , z^eght hy,is de Stem , de Geßalte en Verw. z,oo dez^e in denaem niet uyt-gedrukt worden, tk verwerpz^e overal met verachting, T>e duyfiere, hardt-achtige, z/ivaerlijk gebooge oorßronklijkheden , en die tot verfcheyde deelen getrokken komenworden , heb ik niet waerdigh geacht m dez^e aentekeningen in te voegen. Eyndlijk ben ik inde raamingen z,oo fjpaerigh en voorzJichtigh geweeH, dat Ct zy ik my bedriegh) ik den Lee-z^er , ZjOO nietßout, gewißijk met lichtvaerdig z^al können fchijnen. En hoe-wel ik meer alseens in dit z^oete \'Voorjpel der verßanden , een oft twee gißngen in een en de z^elfde Z^aek hy-gebraght heb ^ ZjOO ^vergeet ik nochtans niet, dat de E e n h e y d t der W a e r h e y d ttoe-gewijdt is. ^aer z^uüen \'er ook mogelijk zAjn, die z,ich eergierighlijk &quot;vergrammen.om dat ik dit oft datgefacht fiil\'ZJWtjgens vooriy gegaen ben, daer \'t mijn voornemen is, niet als de doorluchtighßegeßachten te verhalen, en die ook niet alle (want zy z^ouden geheele Boeien verojullen) maerdie nae de orde van mijn ^oorgenome werk my \'voorgekomen Z^ijn. met Godts gunß z^al onsook een andere gelegentheydt gegeven worden om aen de Brmnfche oAdel dien dienß te doen,^uer die z^ich hier aen meeß ^erßooren, hebben mooghlijk minß aen \'t Vaderlandt ^v er dient,oft is noch jonge Edeldom^. ^ z Die



? Ä \'E N DEN LEEZER. T>ie z^elfde z^uUen my miffchien beßhuldigen, da^ ik maer z^ommige o\'verhlijffeien prijs |maer het z^ehe is korteli/k en matighlijkgefchiedt, en dM uyt het vertrouwen der waerbeydt,uyt de overeenflemming \'vm die wel van de deughdt oordeelen , en uyt een gemoedt aen geenvlejen onderhevigh. Uyt dat maetigh looven worden nochtans rjy:, dien \'t aengaet/uermaent^da^ z,y z^ich het z^elfde niet onwaerdigh maeken, dat ZjJ de verkrege roem hefchermen en da--gelijks vermeerderm. Want dk wordt ?Jjn eer , ook de Schrijvers üp \'t papier kladden ^van de laate nakomelingen beloont; waer op , en niet op dez^e tegenwoordige eeuw ik gezienhek Ondertujfchen mogen z.y gedenken, dat het prijz^en der goeden , even als een \'^aak voorde nakomelingen is , om te toonen welke z^y volgen mogen. Want die Spreuk van Sjmmachmis waarachtigh: De navolging \\vordt door 9icrfelcn der goeden aengehitft , en\'de navolgende deughd wordt door het voor-beelt van eens anders eer aenge-voert. Zoo iemandt z^eght dat ik gelegentheydt tot het gewagh en lof van een oft twee ge-\'ZiOcht heb , hy heeft een bekennende aengeklaaghd<L^, Ook mach men de zjuyvere oprechtigheytZjonder leugen by de goeden niet tot mifdaadt keer en , en der vrienden deughdt iet toegeveri^oAlz^ins heeft de deughdt en roem fleedts eenige benijders, en de menfchen vervolgen het tegen-woordige met haat, het voorledene met eerbiedigheydt: \'t z^y verre, dat wy zsoo onbillijkewaerdeerers van dingen en menfchen zJjn z^ouden, dat wy onz^e tyden onder de loflijkße Vor- ßen vruchteloos van prijswaerdige mannen z^ouden achten^ Q:^aer die het lof der goeden be-nijden , die ^rec^ ik da/i^ i^y , quacyk hewu\\i , z^icb ook t verachten der quaden ^ om de gelijk- heydt der zieden zjuUen aentrekken. V>aar zjuüen \'er ook geen gebreeken „ die my ZjUÜen heßhuldigen dat ik dit aft dat fiedekennagelaten heb ^ als of ik voorgenomen had anders als de vermaardtfle en van de ouden ge-dachte z^elfs te noemen j en\'tis ook niet de pijne waerdigh die te noemen, wijl \'er niet als debloote naamen gedenkwaerdighs in voorkomt. Want dit is inz^onderhejdt mijn voorneemengeweefi, dat ik die plaatfen ^ waar aen C^far, Tacitm ^TtolomM ^ de Keyz^er aAntoninus^de oAntekening der landen, en andere oude fchrijvers gedenken , en de tijdt in V uytblujfchen ,veranderen en verderven der naamen, nu me4; dujßernis omgooten heeft, navorfchen en in tlicht haaien z^oud. In dit navorfchen , even als ik \'t geen niet ondervonden is niet verzoeker,ZjOO verz/wijgh ik ook niet V geen bewijslijk ü. Dat ik voorts niet alles in \'t byz^onder ophaal,fchoon ik V met groote moeyte nagevorfcht heb gedy my niet tot fchadt^ ; Éven als een Me-taal-werker , de welke terwtjl hy de groote aderen z^oekt, na de klejne en verborge aderkensniet Ziiet: Oft s op dat ik de f^reuk van

Sjmmachu^ gebruyke: Gelijk\'t in een grootbofch een goedt jager toekomt veel wildt naerftelijk te vangen, en t niemandtte wijten zydat hy niet alles vangt ^ z^oo ook my: Eenige dingen moet men ook ande-rer naerftigheydt overlaaten : En hy leert niet wel, Z^eght een groot man, die aUes leert, enaen anderen niets te vinden laat. Een andere eeuw, en andere menfchen z^ullen dagelijks anderedingen in \'t licht brengen. V Zj mj genoegh en over genoegh begoß te hebben , en ik z,al V voorwinß fleüen , dat ik anderen op deT^ vecht-plaats beroepen heb /t z>y z^j op nieuw fchrijven ,V Zjy zjy V mijne verbeteren. T>aar z^ijn \'er, nae ik hoor , die Zjich vergrammen, om dat ik van de Klooflers, en haarflichters verhaal; ik hoor \'t met droef hejdt, doch ik z^al behoudens haar gunfi z^eggen ; datde Zjelve Zsich ontwaerdigen , jae willen dat men vergeete dat onz^e voorouders Chrißenen ge-^weeß z^ijn , en dat wy V z>ijn. Wi]l \'er nergens zieker er en fchijnbaarlijker gedenktekenen vanhaar Chrißelijke Godts-vrucht zJijn ; nocht eenige andere plantfienen geweefi zJjn, van waarde Chrißlijke C^odts-dtenH en goede konßen tot ons voortgef^roten zÄ]n ; hoéwei het onkrujtin die verdurve eeuw in de zjelve meer als te veel aengegroeyt is, Q^aar nu zjuüen z^ich de Wis-konßenaers beklaagen , en mj befchuldigen dat ik in deoAardtbeßhrijvende afmeetingen der langten en breedten geheel verdwaalt ben. Hoort bid ik >ik heb de nieuwe , oudemet de handt gefchreve, Oxfordfche , Cambridßhe, en de volmaekßekaarten van Koning Henrijk de vijfde naerßelijk vergeleken. In de breedte verßhillen z^y veelvan Ttolomem, onder elkander komen zy over een: J^htans acht ik met Smdif^ niet, dat de UI0.0 ÉIÜI^M



? AEN DEN LEEZER. de Aerdt ujt haer Middelpunt geweken ^De^e heb ik derhahcn gebrmkt. oSWaer in delanghte Ù geen t Xja?nen-ftemmmg nocht over-eenkomfi : Wat z^oud tk dan doen ? wijl dehedensdaeghfche ghemerkt hebben dat de naaldt van \'t Kompas tujfchen de eylanden AforesZjeer na de noordt-poolßrekt, z^oo heb ik van daer^als van de ujterße Zjuydt-lijn, met haer hetbegin d.er lengte geleydt, welke ik ook over al niet te even afgemeeten heb. Ve fchuldt van dujflerheydt, beuz^elingen, oft een ujtzjwervend verhael hoef ik, Z^oo ikhoöpj niet af te bidden. Van dujflerheydt heb ik geen gevaar, als by die, die dé oude fchriften enonZoe gefchichten met het voorfle der lippen z^elfs met gepnaakt hebben. oAen beuz^elingen heb ikniet metallen toegegeven, en op dat ik hier en daer met geen z^ijd-gangen uytfpaïten z^optd, z,ooheb ik het opfchrift ( als Tlinius vermaent ) te dikwijler geleez^en , en my z^elven meenighmaelondervraaght, wattk begofl had te fchrijven. oMaer.op dat mijn reden m dit Voorjpel niet te ver uytloope : Om dit werk te befchaven^heb ik eenige jaeren door een hertnekkige y ver der waerheydt, en een oprechtUjk oude ïrouwom het Vader landt te verheerlijken yde uyterße krachten van mÀjn verflandt befleedt. Geen ge-flacht heb ik tot lafler ghetrokken , niemandes eer ge que tfl , met niemandt s naem gefp eelt ? nie-7nandts eer vermindert, z^elfs niet van Galfreâ ^an M.onmuth , wiens gheßhichten ( die ikZseer gaern be\'vefligen wiUe ) onder de geleerden voorwaer z^eer verdacht gehouden worden ;en heb my geen andere overreding van wetenfchap aengetrokken , als \'t geen ik wc et en wilde ^T>erhalven beken ik willigh en gaern , dat ik in veelen onweetïgh hn en âwaleyi kan , en z^almijn dwalingeu niet door de vingeren z,ien. Wie zi^al, den gantfchen dagh fchietende , altijdthet wit treffen ? In dez^e oefeningen z,i]n veel dingen welke verbrandens- waerdigh zÀjn^Veel m.isßagen können van \'t geheugen z^ijn. Want wie kan in zJijn geheugen alles z^oo be-grijpen , dat hy \'er na z^ijn bdieveyi alles kan uy thalen ? Veel müflagen können van onerva-renheydt zâjn. TVant wie is z^oo ervaren , dat hy, in dez^e blinde z^ee der oudtheydt mét detijdt vjorßelende, niet aen deÂlippen floot ? V kan ook gefchieden , dat ik door V aenzÂen vande fchrijvers en andere , die ick voor geloofwaerdighfl gehouden heb, gedwaelt heb. Ook is \'er,alsTlinius z^eght, geen ghereeder misflagli dan \'t gheloof, als daer eendeftighfchrij ver van een valfche zaak is. T>e byfinderheeden der plaetz^en moghen andere, diez^èhewoonen , naerßelijker onderzoo eken , zi,oo zy my mijn dwaling aenwijz^en , ik z^alz^e metdank verbeteren ; \'t geen ik onvoorz^ichtelijk nagelaten heb , hy voegen • \'t geen ik niet

genoeghverklaart heb ^ onderweez^en, volkomelijker aenwijz^en ; zjoo \'tßechts z^onder nijdt en twifi-gierigheydt, de rechte liefhebbers der waerheydt minfl betaemende, gefihiedê. OndertuJJchennochtans laet, beleefde Leez^er, uw beleeftheydt, mijn naerfl \'tgheyât, de gemeene liefde des Va-derlandts , en de waerdigheyt der &quot;Britanfche naem dit van u voor my verwerven , dat ikmijn goedtdunken , z^onder anderer voor-oordeel vrylijk voortbrengen , dat ik de z^elfde wegh,die andere m dez^e oefeningen pleegen , houden magh , en dat ghy mijn dwalingen , z^oo ikz,^erken, verfchoont. tfet welke , gelijk ik gevoel, van de oprechten en goeden meer te hopenals te begeeren is : Z^oo fioor ik my ook in de nijdigen , en quaden,, die alles beknagen , by \'t oortrekken , benjden en lafler en , gantfch niet. PVant dit heb ik geleert, dat de laftering een fchatder z^otten is , dïe zjy op haer tong draghen j m dat de nijdt (ik wil V de nijdt in haer bakhuysz^eggen ) niet als in verbaflerde, flechte en onverflandigegemoederen huys-houdt. De z^uyvereen vrome verflanden , gelijk z>y de nijdt lichtelijk verachten , z^oo weten z,y ook z^elfs niet tebenijden. ^Doch my en al mijn fchriften werp ik nederighlijk met behoorlijke eerbiedt, onder hetoordeel van Godtvruchtighe en geleerde heden. by\\welke z^oo dez,e arbeydt niet aengenomen ,ffewiflijk, als ik hope , verfchoont z^al worden, Vaert wel, Zjijt gunfligh, en gebruykt. -k ^ \'t Engels-Saxifch A. B. C. hebben wy hier laten byftellen, om de Saxfche namen,welke doorgaens in dit Boek gemoeten, te lichtüjker te leezen. A a e B n n r a u y y « b b e e i i O <? & S P ÎV /e ty£ > c c F f 1 l P ? r ƒ X X /e 1 D d . 5 g CO m g f t; t X X B Th 1 andI that B R I- /v--



? R I T A N N I E JSldien men roemen magh op hooger Goden giften En onz^er harten driften Vermaeken met: des hemels onverwlß gefchenk; Waerom z^al \'t, z^oo ik denk Dat ikgelukkighfi hen \'van alle z^aMge landen, ^edyen my tot fchande ? Die niet erkennen kan de go ei ren van zJjn ßaet ^ Bewaerdight z,4ch het qmedt, Het ujterß Indien pocht op z^ijn dichte bößihen ^ Bdadn met woüe-troßen; moedigy oArahier op z^ijn wel-riekend kruydt; Het rijk Tanchajen uytt, T>e gantfche weereldt door ^ V lof ^an z^ijn wierook-z^anden ^ De trotfcH Iheerßhe landen Verhe^n hemel-haogh de weldaan van haer vloen , Diè goude kluy ten voên;iPe mu^ aticcu duur hare n^c\'f^c rrwnden Egyptens roem verkonden ;Het vry-gevochten Volk ^ d^aenwooners van den Rtjn Zijn moedigh op haer wijnHet \'vruchthaer Afrika \'vermaekt z^ich in Zoijn kluyten ^ Vol \'voetfel voor de fpruyten ;Js \'t een landt ha\'ven-rijk, het wijkt weer njoor een aarIn o\'vervloet van waar : fchort het nergens aen >k heb bronnen,, daer de ftroomenIn overvl&edt uyt-komen :Geen ploegh hoeft vruchtelaos met morenen de kley ^e fcheyden van mijn wty :\'k Heb Q:^annenj Wilt, oM^etaal in veelt, om niet tepratten Op d\'overvloedt van fchattenT>ie my de z^ee toe~reykt, nocht op ZjOo z,oet een lochtqAIs elders weezeen mofht. O Voor my, laet dAvond-Zon haer fchoon verguldeßraalen Ifeel laet ter z,eewaert daalen jZijn fchoone ZuBerßert met haer geßernde jacht Op V helderfle mijn nacht:Ik, rijk in Schaepen, kan de welgepreez^e vachten Van B&tis z^elfs verachten ,En C^^emfis wonderwerk. CiMaer dat 5 mijn hooghße praal, Dat Roomden in z^ijn taal,En Cjrieken m haer ßraek, en d Oudtheydt my geroemt heeft, En tweede werldt genoemt heeft. .4 0 .0 \\ 1 I- 1 i



? N N I E N. RIT Ritannia (welk ookAlbion, en by de GriekenNaem, bpetania, bpetan- nlkh,npetanis,aa-BißN, aaotißn , ge-noemt worde) is onder alleeylanden der geheele we-reldt, ver het vooriiaemfte jliggende afgefondert vanEuropa door den Oceaen,(die tuflchen beyde doorloopt,) tegen over Duytslandt en Vrankrijk, in de gedaentevan een driehoek j naemelijk dóor drie verfcheyde voorber-gen oft hoofden, te weten: het eene Belleritim, wélk de En-gelfche Lands End, cn de Neêrianders Bngelands^eyndt noe-men 3 cn naer het weften ftreckt; het ander naer het ooftenCantium, genaemt by de EngdknThe Forlmd, en Neêr-ianders het Voorland en het derde in \'t noorden Tarwfmmoitc Farohead. In \'t weften, daer Yrlandt light, dringt deVcrginifche zee in : in \'t noorden wordt het befpoelt van degroote Noord-zee: in \'t ooften, daer \'t fich keert na Duycs-iandt, van de Duytfche zee: en in\'tzuyden, tegenoverVrankrijk, van de zee, welcke de Engelfe de Britannife zee,de Neêrianders het Canael noemen. Van dié naburige lan-den is het allenthalvcn door een bequame wijdte afgefchey-den, wel, en als met een open fchoot gelegen voor de koop-handel der geheele werelt j ftrekt zich, als om het men-fchelijk geflacht te helpen, aen alle kanten na de zee. Wanttuflchen Doeveren en Calais in Vrankrijk, daer het vaftelandt van Vranekrijk enNeêrlandt laeft light, verheft hetgich zoo hoogh, en is de zee zoo eng, dat fommige mey-nen, dat de door-grave landen, de te vooren uytgeflote zee,aldaer ingelaten hebben, en brengen, tot bevefting Van haermeyning, dit veers van Virgilius by: Et penitus toto dinjtfos orbe Britmnos.Om dat (feght Sérvius Honoratus) Britannien eertijdts aenhet vafte landt gehecht was. En ook het veers van Claudia-nus, die Virgilius gevolgt heeft, zingende: Nofiro didu&a Britannia mundo,\\ Is wel wafcrfchijnlijk, dat de gedaenteder wcreldt door dewateren der Sunt-vloedt, en meer andere oorfakenjis veran-dert geweeft, dat \'er eenige bergen opgeworpen, dat velehooge plaetfen effen en dalen, waterachtige plaetfen droog,drooge wederom tot water geworden, en fommige eylan-den van \'t vafte landt afgefpoelt zijn. Doch ick begeer hierniet te betwiften, of het t\'eenemael waer is, dat\'er eylandenvoor de Zund-vloedt geweeft zijn of niet, veel min dat ikover de Goddelijke werken een verkeert oordeel fou willengeven. Wy alle weten, hoe de Goddelijke voorfienigheydtvele en verfcheyde faken tot\'t een en\'t felfde eyndt heeftgefchikt. Ook hebben de Godt-geleerden en Tael-wijzenaltijdt vaft geftelt, dat de landen in zee verfpreyt, niet min,als de hooge verheve bergen, en uytgefpreydc meyrenopde aerde, tot ver9iering der werelt dienen. Livius ende Fabius Rufticus, hebben de gedaente van ditcylandt, by

een langwerpigh fchildeken, oft by een helbaertvergeleken, en voorwaer\'t heeft die gedaente ten étuyden( gelijk Tacitus fegt) waerom \'t geheele eylandt gemeenlijkook daer by geleken wort. Maer na \\ noorden wort de feergroote ruymte der landen,die wijdt uytgeftreckt leggen,naerde uyterfte deelen defes eylands, even als éen beytel geengt.De Ouden hebben \'t zoo groot en breedt in *t rondt geacht,dat Csefar, die d\'eerfteder RÓmeynen \'t felfde ontdekte, ge-fchreven heeft, dat hy een andere wcreldt gevonden had;oordeelende het zelve van die groote, dat het, nae hemdacht, niet van den Oceaen omvangen wierd, maer felf denOceaen begreep. En Julius Solinus Polyhiftor feyt, (fpre-kende naer het gemeen gevoelen van die tijdt) dat het omzijn grootte byna de naem van een andere wereldt verdien-de. Doch onfeeeuw heeft, door het veelvoudige bevarendes felfs, ten laetften eenighfms de fekere maet defes gehee-len eylandts ondervonden. Want van Farohead, langs deweft-kuft, \'telt «i^n d c c g x 11, van daer langs de zuyd-kuft tot Doeveren ccc xx duyfent, en van daer langs dekromme inwijcken van de Noord-zee tot Farohead d c c ivduyfent fchreden j zoo dat door deze rekening, de omvangvan\'t gantfche eylandt m d cccxxxvi duyfent fchre-den begrijpt. Defe maet is veel kley ner als die by Plinius, enweynigh minder als die van Ciefar. Ik fal hier van SchitinusChiusniet gewagen, dewelke, als hy by Apollonius indewonderlijkheden gebeuzelt had, dat in Britannie vruchtenfonder doppen, en druyven fonder kernen waflcn, des felfsomgang alleen met 400 ftadien bepaelt heeft. Veel beterheeft Dionyfius Afer in fijn wereldt-befchrijving van de Bri-tannifche eylanden gezeyt : Deze zijn voorwaer van uytne-mende grootte; en onder alle eylanden is geen ander, welckBritannien even-naert. Efi met hem heb^ben Ariftides enandere Grieken, Britannien om haer grootte, doorvoor-trefiijkheydt, genoemt het groote eylandt. Én die gene , die de gelegenheyt des Aerdrijcks tegen degeftalte van den Hemel vergeleecken hebben, ftellen Bri-tannien onder den 8 Glimaet,en befluyten \'t tufl\'chen de i o,en 20 Parallelen. Sy fchatten den langften dach op 18 urenen een half. Want Engelands eynd, de uyterfte wefthoeckdefes eylandts, leydt op de Noorder breedtè van jo graden20 minuten, en 10 graden io min. lengte j het Voorlandtop y graden 50 min. breedte,en op i9grad. 50 min. lengde.Farohead op 60 grad. 20 min. breedte, en iz grad. 8 min.lengde,volgende dè kaerte. Zoo dat deze gelegenheydt Bri-tannien met een zeer gelukkige en zachte lucht en aerdebepaelt. De lucht is zoo zoet en wel gematight,dat de hittedes fomers niet al te overdadigh zy, vermidts de geftadigekoeken de felfde verzachten , zoo dat zy niet

alleen devruchten des aerdrijks vermaken ] maer ook menfchen enheeften zrer lieflijk en gezondelijk verquikken. Van gelijc-ken is de koude des winters heel matigh, vermidts de veel-voudige foete regenen (opdat ik de dikachtige lucht ver-fwijge ) de kracht der koude zö breken, cn de zee het landemet zoo matigh een laeute ftooft, dat de koude veel fachterende verdraeghlijker by ons is, als in zommige landtfchap-pen van Vranekrijk en Italien. Waer van Minutius Fcelix,als hy verhaelt dat het Godlijk wezen door zijn voorfienig-heyt niet alleen de geheele wereldt, maer oock de deelender zelve verforght, feght: Britannie heeft de zón gebrek,maer door de laeute der omvloeyende zeé\'n vermaekt. Enverwondert u niet dat hy van de laeute der zeefpreekt,zeght Cicero. De zeen door de windt bewogen , worden20 laeu, dat men lichtlijck kan afmeten , dat in dat grootevocht een beflote warmte is. Oock fchijnt het dat de oudedichter Cefcenius Petulicus op de gematightheyt defes ey-lants gezien heeft, däer hy van Britannie aldus zinght:Non illic Artes verno ferit aéra cor?tu,Cnoßa nee Geminifracedunt cornua Tauri,Sicca Lycaonius reßipinatplaußra Bootes. \' Cä:far feyt, dat de plaetfen zijn gematighdcr in Britan-nie, door dien de koude zoo groot niet is, als in Vrankrijk.Infgelijx Cörnelius Tacitus; daer is geen harde koude: ookvoeghthy \'er by,het aerdtrijk brengt voort,bchalven olijven,wijn, en andere dingen, in warmer landen gewoon te ont-fpruytcn,ook vruchten,de welk langfaem rijpen en haeftelijkvoortkomen , beyde ontftaende door de groote vochtigheytdes hemels en der aerde. Want de lucht (fegt Strabo) is meerhetflachregcnen, als \'t fneeuwen onderhevigh. Nochtans ishet zoo gelukkighin allerhande vruchten,dat Orpheus hetzelve Ceres woon-plaets genoemt heeft. Want van dit onseylandt wordt verftaen \'t gene volght:Hier is de koninglijke woonß\\Daer Ceres huyfl en pronkt op \'t fchoonß\\ En \'t is geweeft als een koorn-huys van hetwefterfcheKeyfer-rijk, zoo dat de Romeynen alle jaren wel d c c cfcheepkens , grooter alsgemeene barcken, met koorn gela-den, van hier naer Duytflandt plachten te voeren, tot on-derhout van de heyr-legers,welke daer op de grenzen lagen.Doch op dat ik in mijn vader-landt te prijfen niet te wildeweye^hoort voor my een ouden Redener het zelve volmon-digh loven: ó gclukkigh Britannie l cn zaliger als alle lan- A den.
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? B K ï \' T Ä N: N ï E N. den, die den Keyfer Conftantinus eerft gcfien heeft: Met hadden zy zelve meeft gewilt, zy konden \'t mmll vetmits recht heeft u de natuur met alle goederen van hemel en aer- haer leven rou, grof, ongeoeffent, vol van oorlogh, cn der^ de begaeft, in welke noch de ftraf heydt des winters, noch halven zonder behulp der letteren was, welke gei\'.elieb des de hitte des zomers te groot is , en fuik eenn^ruchtbaerheyt burgerlijcken levens, der vrede, en ledigheyt zijnde , alleen van gewas, dat het van de gaven van Ceres en Bacchus [ dat vermogen het geheugen der dingen te behouden, en den is granen en wijnen] genoegh heeft: waer indeboffchen laten nakomelingen nae te laten. Daer-en-boven hebben fonder vree/felijke wilde beeftcn, de aerd zonder fchadclijk« de Druiden, eertijdts Priefters de-r Britannen en Franfen.die ilangen is. En in tegendeel zijn ontelbare menighte van men geloofde dat het voorledene onthouden hadden, en de ^amme, wol- en melck-gevende beeften; voorwaer, \'t geen Barden , lof-tuyters van tteflijcke daden, niet geoorloft ge- dat men om dit leven bemfnt,lange dagenden geene nachten \'acht iet tebefchrijjen. En zooÈy\'t al gedaen hadden, het zonder licht, vermidts de uyter& vlakte der ftranden geen zoud buyten twi?ifFel, door \'t verloop van zoo lang een tijdt,fchaduw verheft, en dat het aenfien des hemels en der fter- zoo veel en groote veranderingen, vernielingen der dingen,ren, de duyfterheydt des nachts zoo te boven gaet, dat de vergaen zijn, aengezien de opgerechte fteenen, naelden,2on\' zelf, die by ons fchijnt onder , daer fchijnt voorby te ftijlen, en andere gedenck-teekenen, welke, om het geheu-gaen. Hoort noch een ander, zoo \'t u gelieft, aen Conftan- gen der dingen te bewaren, langduuriger fchen\'en als ko-dus, den vader van de groote Conftantin,aldus fpreken : Al- per, door de ftraf heyt des langduurige tijdts, al lang gewe-hoe-wel Britannien maer eens naems is , zoo was nochtans ken en verga-cn zijn. In de volgetide eeuwen zijn \'er noch-voor \'t gemeene beft het verlies niet kleyn van dat landt,het tans by verkheyde volkeren gevonden, die dit gebrek heb-welck zoo vruchtbaer van gewas, zoo vol van fchoone wey- ben willen te baet komen, en niet konnende de waerheydtden, en vlietende ftroomen, van allerhande metalen, zoo aen den dach brengen, hebben, op dat zy ten minften ver-rijk van tollen, zoo haven-rijk, en zoo groot van begrijp is. maken mochten , vele vertellingen met een vermakelijckeOok heeft een oudt Dichterde byzondere moederlijke verandering, beneven veellerleye gillingen, van de oor-goedtwilligheydt der natuur tegens dit eylandt, aldus uyt- fiprong cn namen der volken, ieder nae zijn begrijp , voort-gedruckt,

Britannien met dit Epigramma ófte Punt-dicht gebracht, cn befchreven. \'t Welck vele, die de waerheydt aenfprekende : Ttf nimio neeßriäagelu > nee ßdere fervens,v_y dementi c<eIo temperieque places. Cum parer et Natura parens, variocjuefavert Divideret dotes omnibus una locis,Sepofuit potior a tibi, matremq^ue profejfas Inßlaßsßelix ,plenaque pacts , ait..^idquid amat hixus, quicquid defiderat ufusExteproveniei , vel aliunde tibi. Eerfle in\'weenders. niet onderfochten , aengenomen, cn door de zoetigheydtvan den dichter ingenomen, lichtlijk gelooft hebben. Doch andere Ichrijvers over-geflagen j onder ons heeft Oorfimgeen zeekereGalfridus Arturius vän Monmouth, fik zal niet enbeteeke-.zeggen dat hy dit vermoeden onderhevigh is) ten tijde vanHenrik de II, een hiftori van Britannien, uyt het Britans(gelijk hy feght) vertaelc uyt-gegevcn j in welke hy verhack,dat een iekere Brutus, (Trojacn van afkomft, foon van Sil-vius, neef van Afcanius, naneef van dien grootcn^ncas.Deze overvloedige vruchtbaerheyt, ende zalige genoeg- voortgekomen van Jupiter, want de Godin Venus was zijniijckheyt van Britannien , heeft zommige doen geloven, dat moeder) die zijn moeder in \'t baren, en zijn vader by gevalde gelukkige eylanden, daer de Dichters fchrijven, dat alles in \'t jagen gedoot heeft, (\'t geen de vvaerfeggers voorzeydtdoor een geduurige lente\'groeyt en bloeyt, by ons geweeft hadden) en uyt zijn vader-landt in Grieken gevlucht is, datzijn. Want dit beveftight Ifadus Tzetzes, niet de minfte hy aldaer \'t geflacht van Helenus, Priamus zoon, van deonder de Grieken, en onze voor-ouders fchrijven\'t voor de flaverny verloft , den Koning Pandrafms in den oorloghwaerheyt gelooft te hebben. Want,gelijck Robert van Aves- overwonnen, zijn dochter getrout, met de overgeblevenebury feght, als Clemens de VI Paus van Romen, Lodo* Trojanen zich op de zee begeven heeft, en gekomen in \'tvicus van Spanje tot Vorft van de gelukkige eylanden geftelt eylandt van Leogetia, door het Orakel van Diana vermaenchad, en dat men tot zijn onderftant in Italien en Vrankrijk is , zich na dit wettelijke eyland te begeven; dat hy van daerkrijghs-volck aen nam, zoo hielden\'td\'onfe voor feker dat door de Tyrrhenifche zee, en namaels door de * Zuilen «jy^tuhy tot Vorft van Britannien was beftemt,en dat alle defe toe- van Hercules de Sirenen, oft Meyrminnen ontvliedende, door de \'ruftingh tegen Britannien, als een van de gelukkige (zoo in Aquitania gekomen, Golfarius Pidus Koning van Aqui- Straetvmals hyzeght) gefchiede: en zelfs de wijfte mannen, onze tanien , met twaelf andere Franfche vorften, ineene ope Gibraltar,gezanten toen ter tijt by de Paus zijnde, hadden defen naem yeldt-flagh overwonnen, de

ftadtvanXours (volgenshetzoo ingezopen, dat zy terftont, om de hare fulks te verwitti- getuygnis van Homerus ) gebout, Vrank-rijk geplondertgen, van Romen ftil-zwijgens vertrokken, cn naer Engelant heeft, en in dit eylandt, door de Reufen bewoont, overge-getrokken zijn. En niemandt, dien de byzondere, en geluk- varen is, de welke hy, bencjfFens Gogmagog, de fchriklijkftckige gaven van Britannien naeu kuntbaer zijn, zal tegen- van haer allen, overwonnen hebbende, \'t zelve na zijn naemwoordigh noch anders oordeelen; want het is cenwerck Briranniegenoemtheeft, in\'tjaerderwereltzSy^i voordevan de bly-geefti ge Natuur, vermidts zy \'t zelve als een art- eerfte Olympias 5 34» en voor Chriftus geboorte 1108 j dusdere werelt buyten de werelt, tot vcrmaeck van \'t menfche- ver Galfredus. Andere daer tegen trekken den naem Bri-lijck geflacht, fchijnt geftelt, en als een fchildery tot uytne- tannic van elders. Thomas Eliotta, een zeer geleert man,mende fchoonheydt en ^ieraedt van de gantfche wcreldt,op van Ridderlijcke waerdigheydt, haelt den oorlprong defes\'t heerlijkft afgebeeldt te hebben. Door zoo verfcheyde naems uyt het Griekfche, naemlijk u^vTuvélct, met welkaengenaemheden en genoeglijke befchrijvingen worden woordt de Athenienfers haer gemeene inkomften plachtende oogen,werwaerts2y zich oock wénden, verluftight. Op te noemen. Humfredus Lhuyddus, die onder ons in dedat ik der inwooners welgefteltheyt des lichaems, bequamc kcnniffe der outheden wel het meefte ervaren is, betrektzeden, geeftige verftanden, en kloekhertighey t verzwijge, het ftoutlijk tot het Britanfche woordt Pridcain, dat is, eenwelker dapperheydt door haer treffelijke daden, zoo bm- witte vorm ofte gedaente. Pomponius Lsetus feght, dat denen- als buyten-landts, in den oorlogh der geheelc werelt, Franfche-Britoenen van Armorica , het defen naem gegc-genoeghfaem bekent is. ven hebben: Goropius Becanus hout ftaende, dat de Dee- Doch welke de outfte, en eerfte inwooners defes eylandts nen , hier een woon-plaets zoekende, het zelve Bridanium,geweeft zijn, en van waer insgelijx de naem van Britannien dat is , vry Deenmarcken, genoemt hebben. Andere trek-gefproten is, is onieker, en heeft verfcheyde giffingen voorts ken \'t van Prutenia.oft Pruyflfen, een landtfchap van Duyts-gebracht: wy hebben ook zeeronfekerlijkdezezaekzien lant. Bodinusoordeelt, dat het zijnnaemvan hetSpaensbetwiften j En können in de zelve niet zeekers meer hopen woordt Bretta heeft, \'t welk aerde betekent: Forcatilus vanals andere volken, die (behalven die, welkers oorfprong de Brithin, \'twelk de Grieken, gelijk Athenazus gctuyghc,heylige Schrift beveftight) gelijck wy, zoo veel haer oor- voor drank gebruykt

hebben. Andere leyden \'t van de Bru«fpronck belangt, in groote duyfternis, dwalingen, en onwe- tiis in Italien , welke de Grieken genoemt hebben, tentheydt verkeeren. \'t Kan ook anders niet gefchieden, Doch wegh met die letter-waan-wijzen, die fnateren, datvermidts de waerheydt,door \'t verloop van zoo veel eeuwen, het van brutis moribm, dat is, beeftige manieren zijner eer-nootwendlijk zeer diep moeft bedekt worden. Want de eer- fte inwooners, genoemt is. fte inwooners hadden andere zorgen en gedachten, als haer Dit zijn al de meeningen (dat ick weet) die van de naemoorfptonck aen haer nakomelingen over te dragen. Enal van Britannien gcloofwaerdigh zijn. Doch gelijk wy in de-ze zack 4 t



? B R ze zack de vcrdiehtfelcn van andere vreenide fchrijvei\'smoeten beiacehen, zoo worden de onzen insgelijks niet vanallen aengenomen. En \'t is voorwaer ook lichter in deze endiergelijke dingen de valfighedcnte berifpen, als de waer-heydt te beveftigen. Want behalven dat het ongefchickt isde reden van deze naem uyt een vreemde tael te halen ^ zoverwerpt ook de over-een-ftemming van alle geleerde hi-ftori-fchrijvers , \'t gevoelen vanLïetus, de welcke feggen,dat deze Franfche-Britoenen uyt dit eylandt verhuyft zijn,cn de naem met zich genomen hebben. Britannien heeftook veel eeuwen met defe naem gebloeyt, al eer de namenvan Dan ia en Prutenia aen den dach gekomen zijn. En watgemeenfchap heeft ditwoort Britannia met hetSpaenibhBretta ? het welk ik twijfFel of het Spaenfch zy, en waer-om wordt dit eylandt meer zoo genoemt, als eenigh anderlandt? datBrithinby de onze gebruyklijkgeweeft is, zoudmen fwaerlijk können bewijfen, en \'t is belachlijk, dat menons volk den naem van der Grieken drank geeft. En nim-mer zal men bewijfen können, dat de Brutii van Italien , dievan de Lucaners B^irjm gejioemt worden , nae \'t getuyge-niffe van Strabo, als overloopers in Brtiannie gevlucht zijn. Wat het giflen van de onze belangt ^ Eliottas n^u^mctfchijnt niet waerfchijnli)k, wijl dit een eygen woordt derAthenienfers geweeft is,en de Grieken dit eylandt b^^tuwU,en niet u^vmvéia,, genoemt hebben. Lhuddius Prid-cainvoor Britannia, fchijnt te hard en te vergezocht, op dat ikfwijge,dat dit Cain van \'t Latijnfch Candidus, in der Britan-nen landt-tael ingekropen is. Zoo die dingen van Brutus waer, feker,en bevonden wa-ren , niemandt behoefde verder moeyte en arbeydt, in\'t na-volgen van de oorfprong der Britannen, aen te wenden. Dezaeck was volbracht,en de vlijtige onderzoekers der oudthe-den, van een pijnlijke en langduurige arbeydt bevrijt. Watmy aengaet, dit fprookjen, om welk te onderftutten ik dick-wils (ik beken de waerheydt) mijn uyterfte vlijt cn beft aen-gewent heb, heb ik niet voorgenomen te hekelen. Want datwas met de tijdt worftelen, en tegens een gemeen en overlang aengenomen gevoelen ftrijden. Zoud i^die zoo geringben van fuik een groote zaek , daer van oordcelen en befluy-ten ? ik bedraegh de gantfche zaek aen den raedt der oudt-heyt. Yder zy van mijnen \'t wegen zijn oordeel vry : en watde lefer oordeelt, ik zal \'c voortaen in geen groot twijfFeltrekken. Ik zie nochtans (\'t geen ik my, die de waerheydt onder-zoek, geoorloft laet Zijn te voormanen) dat-zommige zeergeleerde en wijze mannen de waerheydt dezer verteller ver-fcheydelijk zoeken te verminderen, en my, zoo dikwils ikzebefcherm , met dufdanige bewijs-redenen te overvallen.Eerftelijk door den tijdt,

zeggende, dat alle de gefchiede-nilfen , befchreven voor de eerfle Olympias- (behalven deheylige Schrift) te weten, dcclxx jaer voor Chnftusge-\'boorte,verdicht zijn. Gelijk \'t gene van Brutus gezeyt wordt,wel driehondert en meerjaren ouder is. En dat door \'t aen-zien van Varro, de geleerdfle der Romeynen, de welke,evenals de eerfte tijdt van de fchepping des menfchcn , tot dezund-vloedt A^riÄcv, dat is, onfeker, om de onwetenheyt, al-zoo de tweede, van de zund-vloedt af tot de eerfte Olym-pias, fivSiKov, dat is, verdichtend, genoemt heeft, om dat in de zelve veel verdichte dingen verhaelt worden, zelfs by de geleerde Grieken en Latijnfche volkeren. Hoe veel te meerby de Barbaren en ongeleerde menfchen, gelijk zy toen tertijdt alle in deze wijk geweeft zijn. Daer na dat \'er geen aen-zienlijkheydt van bequame fchrijvers , welke onder allendienftig is tot wetenfchap van voorlede zaeken, om dit tebeveftigen , is. Bequame fchrijvers noemen zy, welke hoeouder en geleerder, hoe geloofwaerdiger zijn, aen welkealle zy beveftigen , dat even als aen de oude Britannen, denaem van Brutus onbekent is geweeft. Caefar , zeggen zy,heeft voor duylent fes hondert jaeren , na zijn eyge getuyg-nis, niets met na-vorfchen vernomen, als dat het binnenftedeel van Britannien doör de gene bewoont wierd , diezyzevden in het eylandt geboren te zijn,en de zee-kuften vandie uyt Nederlandt over-gekomen waren. De wijze Gildas,en zelf een Biitaen, die voor duyfent jaren geleeft heeft,ver-haelt niet een eenigh woort van deze Brutus,en twijffelt ofcde oude Britannen eenige gedenk-tekenen oft fchriften ge-hadt hebben, door de welke zy haer oorfprong en gefchich-ten, aen de nakomelingen kofien nalaten i wijl hy zich zelfs A N N ï Ë N. 3 bekent te fchrijven uyt over-zeefch verhael, èri niet uyt dëfchriften des vader-landts oft gedenk-tekenen der fchrijvers,de welke, zo daer eenige geweeft zijn , oft door de vyandenverbrant, oft door de vloot der gevluchte burgers vervoert,niet te voorfchijn können komen. En Ninius, Elvodugusleerling, zullende voor acht-hondert jaer een Tijdt-boeckfchrijven , klaeght dat de Iceraers van Britannien geen erva-renheydt gehadt, en geenigh verhael geftelt hebben, en be-kent dat hy, \'t gene hy gefchreven heeft, uyt de jaer-en tijdt-boeken der H.Oudtvaders getrokken heeft. By deze voegenzy Beda: Guil. Malmesburicenfis, en al die voor mc lx jarengefchreven hebben, welke, zoo \'t fchijnt, van Brutus naemniet eens hooren zeggen hebben,zo ftil zwijgen zy van hemin haer fchriften. Hier by hebben zy aengemerkt, dat de naem van diéBrutus niet eer in de werelt gehoort is, voor dat in de Bar-bare eeuw, onder de dikfte wolken van onwetenheyt,de lep-pige fchrijver Hunibaldus gebeuzelt

heeft, dat de Trojaen-fche Francio, Koning Priamus zoon,fticliter ^ an \'t Franfchevolk geweeft is. Hier uyt beftuyten zy , dat de onze, als zyvernamen dat de nabuurige Franfen van de Trojanen haerafkomft rekenden , het leelijk geacht hebben van haer inoorfprong overtroffen te worden, die zy in deught even-naerden. Zoo dat deze Galfredus Arturius van Monmouthd\'eerfte is geweeft, zo zy meenen, die voor vier hondert ja-ren dezen Brutus, van de Goden gefproten, en een Trojaenvan afkomft, als een ftichter van \'c Britanfche volk, aen on-ze Britannen voortgebracht heeft. En te voor en heeft gee-\'nigh menfch van deze Brutus, zoo zy zeggen, in \'t minfl iccgemclt. Dacr-en-boven voegen zy er by , dat ook deSchotfchefchrijvers om die zelfde tijt, Schota, des iEgyptifchen Pha-raos dochter, tot ftichtftervan haer volk verdicht hebben.En dat ook, toen eenige het verftandt en de ledigheydt mis-bruykende, en de waerheydt gewelt aendoende, den lerenhaer Hiberus, den Deenen haer Danus, den Brabandershaer Brabo, den Gotthen haer Gothus, denZaxen haerZaxo, als ftichters der volkeren verdicht hebben. En wijl- in onze eeuw, welke uyt die fehandlijke duyfternis der on-wetenheyt ontkropen is, deFranfen haer Franco, als eenverdichte vader, verzaekt hebben: darde Franfen, zeght dcgeleerde Turnebus, zich roemen uyt de ftam der Trojanenvoort-gekomen te zijn, dat doen zy door navolging der\'Romeynen, de welke zy ziende op die ftam en adel dertelzijn, hebben zich de zelfde eer willen toe-eygenen; en wijlde Schotten, die gezont van oordeel zijn , haer Schota ver-worpen, en de waerheydt zelve Danus, Hiberus, Brabo, endiergelijke fchijnhelden verdreven heeft: zoo verwonderenzy haer, waerom de Britannen haren Bruto, als benoemcrdes cylants, en der Trojacnfche ooriprong zoo zeer aenhan-gen, als of voor de uyt-roeying van Troyen, welke omtrentduyzent jaren na de zund-vloedt gefchiet is , de Britannenhi er niet geweeft waren , en als ot \'er voor Agamemnon nietveel kloeke mannen geleeft hadden. Hier by beveftigen zy,dat vele uyt den raed der Geleerden, te weten , Bocatius,Vives , Hadrianus lunius , Polydorus, Buchananus, Vi-gnierus, Genebrardus, Molinseus, Bodinus, cn andere man-nen van grooten oordeel, een-ftemmiglijck lochenen, datdeze Brutus immer in de werelt gcweefl is, en dat zelfs velevan onze Geleerden hem, als verdicht, niet erkennen; On--der de welke zy eerft voortbrengen loannes van Wheat-«hamfted , Abt van S, Albanus, een zeer groot man van oor-deel, dieeertijdts in zijn Granario aldus gefchreven heeft fVolgens andere hiftorien , aen de welke men na\'t oordeelvan velen , meer geloofs geven moet, zoo is al\'t zéggen vandeze Brutus eerder Poëtifch.als

Hiftorifch,en óm verfchey-de redenen meer inbeeldigh.als daedlijk,om dat\'er noch vande moort zijns vaders, noch van de geboorte , oft van de-verftoting des kints, in geenige Romeynfclie hiftorien eenig ^gewach gemaekt wordt: ten tweeden, om dat Afcanius,volgens veler getuygniflen, geen zoodanigen zoon gcteelt\'heeft, die met zijn eygen naem Silvius genoemt was. Wanthy heeft by haer alleen eeneenigen zoon gcteelt, te weten,Iulus,van den welken in\'t laetft het lulifch geftacht zijn oor-fprong genomen heeft, &c. Ten derden,was Silvius Pofthu-mus, van den welken Galfridus miflchien verftact, een zoonvan ^ncas by zijn vrou Lavinia, geweeft, cn déze zijn zoörtiEneas in \'t 18 jaer zijns Rijks teelende , is een natuur^



? ?mp^wpwp 4 JÊ ïl ï T Ä H ï Ë R lijke doodt gefturvcn. Zoo waS dan, als vcrfcheydc willen, Trojanen vaft ftaen ,wacr in zy haer klaerlijk koimcn enten,het Koning-rijck , hedendaeghs Engelandt genoemt, te als ik hier na bewijzen zal , ik zal\'er niet tegen lopen, \'tisvooren niet na Brutus j Silvius zoon, Britannia genoemt. my niet onbewuft ,dat in de oudfte eeuwen de volkeren haer\\ Is dan by haer een ydel en belacchêns-waèrdigh werck, oorfprong tot Hercules, en in de volgende, tot de Tfojaneu?Eich een waerdigheyt van bloedt toeeygenen,en geen grond betrokken hebben. Men geef dit der oudheyt toe dat zyTan de toe-eygening hebben. Want de déught alleen maekt met de waerheyt met valfchèydt , het menfchlijk met heteen edel volk, en het gemoedt alleen en die voimaecktere- Godlijk te mengen, de beginfelen der volkeren en ftedenden is \'t, welke den menfch dapper maekt. Waerom Sene- heerlijcker en treflijker maeckt; wijl ,als Plinius zeght, zelfsca, uyt Plato, in zijn brieven fchrijft, dat geenighe Koning de wapen-beelden van doorluehtigèn te verzieren, eenigeniet uyt flaven , en geenige flaef niet uyt Koningen gefpro- liefde tot de deught is. ïk beken zeer gaern met Varro , deten is. \'c Zy den Britannen dan genocgh, voor de oorfprong geleertfte der Romeyntn , dat düfdanighe van de Godeniiaerer edelheyt, dat zy kloek en machtigh in den oorlogh getrokke afkomften, nut èijn, dat kloeke mannen, fchoonzijn, dat zy aen alle kanten haer vyanden overwinnen, \\ valfch zy, zich geloven van de Goden af-gèkomen te zijn,cn gantfch zich allenthalven bevryen, geen jock der fla- op dat het menfchelijk gemoedt alzoo , als op haer Godde-verny dulden. ïn de tweede plaets ftellen zy Guiliel- lijke ftam vettrouwendê , te ftoutelijker groote dingen durfmus Newbrigenfis, een veel ouder fchrijver, die den Bri- aenväerden, te heftelijkèr uytvoeren, en daerom gelukkiger,canfchen hiftori-fchrijver Galfredus , zoo haeft hy voort als metverzekerrheyt zelf, volbrengen. Uyt welke woordenquam, zeer fcherplijck met defe woorden van valfchèydt de H. Auguftin nochtans befluyt , dat de zeer geleerdebefchuldight heeft. Daer is een feecker fchrijver in onze Varro , hoéwei niét ftout en opentlijk , nochtans bekent ,tijden voortkomende, belachlijke ver^ierzelen van de Bri- dat deze geflachc-rekening valfch is. tannen by een voegende, cn haer met een onbefchaemde Aengezien dan, dat het gevoelen van de betekening vanydelheydt vér boven de dapperheyt derMacedoniers, en de

naem van Britannien, en haer eerfteinwooners zoo ver-Romeynen verheffende. Deze is genoemt Galfredus, met fcheydenis , endat ik vreés , dat niemandt de rechte vvaer-deby-naem van Arturius: om dathy de verdichtfélen van heyt, door ioo veeier eeuwen omwegen , zo dicht verbor^Artur, getrokken uyt de oude ver^ierzelen der Britannen, gen, zal te voorfehijn brengen j zo laet de oprechte beleeft-by hem vermeerdert, en met de verw van de Latijnfche tael heydt des lefers my onder anderen ook verfchoonen, indienopgepronckt, met de eerlijke naem van hiftori bekleedt ik ook zedighlijk , zonder yemandts voor-oordeel , mijnheeft. De welke ook met een grooter ftoutigheydt de be- giffing hier by vocge,niet uyt luft om te kibbelen, (dat zy ver-drieghlijke waerfeggingen van eenen Merlin, tot de welke re) maer gantfchlijk door begeerte, om de waerheyt na teby, terwijlhyze in Latijn over-zecte, veel van\'t zijne gé- vorfchcn, het welk my gantfch ingenomen heeft, en daer toevoeght heeft, als gcloofwaerdigh, en voorzeggingen , dé gebracht,dat ik in deze zaek veel liever vergiffenis van fchulcwelke op een onbeweeglijke waerheyt fteunén , Verbreyt (zoo zy \'er is) wil verzoeken , als gantfchlijk fchult-vry zijn.heeft. En weynigh daer na, hoe dertelijk en onbefchaemde- Op dat nochtans de reden des naems te lichter cn gelukki-lijck hy daer-en-boven bykans alles lieght in Éijn boek, hét ger, zo \'t doenlijk is, verfchijne, zo zal ik eerft, zoo veel ikwelk hy de hiftori der Britannen noemt, kan yder licht- kan, poogen te onderzoeken, welke de eerfte inwooners vanlijk merken , die een weynigh in de oude hiftorien ervaren dit eyland geweeft zijn. Hoewel de zelve in het uyterfteis,als hy,dit boek lezende, iechts toe-gèlaten wordt te twijf- vertrek der oudtheyt, als in een meer als dicht bofch , waerfelcn. Want die de waerheyt der dingen niet geleert heeft, in geen voetpaden zijn,zoo verfchuylen ,dat \'er bykans geengelooft de ydelheydt der verdichtfélen zonder onderfcheyt. oft zeer kleyne hoop is, dat onze naerftigheydt zal ten voor-ïk verzwijg al wat die man van de daden der Britannen,voot fchijn brengén , \'t geen de vergetenheyt aen onze voor-ou-&quot;t gebiet en de komft van lulius Cïéfar, verkiert oft van an- ders zoo langen tijdt verborgen heeft. En om de zaek hoo-deren ver9iert, voor geloofwaerdig befchreven heeft. Zo gér te verhalen, en CiEfar, Diodorus, en andere na te laten ,dat zich Giraldus Cambrenfis, die in de zelfde tijt geleeft die de Britannen voor Avnx^ovig , en

Aborigines, dat is, nietcngefchrevenheeft,nietontzicnheeft, de zelve, Galfre- van elders aengevoert , gheacht , en dat de menfchen in\'cdus verdichte hiftori te noemen. Andere belacchcn de on- begm uyt de aerde , even als de kampcrnoellie en andereghefchickte plaets-befchr ij ving van Galfredus in dit ver- kruyden, ontfproten , vermoet hebben. Wy worden uythael, en Homerus valfchlijk tot getuyg by-gebracht, en wil- de H.hiftorie van Mofes onder-wefen,dat nae de zunt-vloct,len betuygen, dat zy geheel uyt ongerijmde en flordigc din- Noachs drie zonen, Sem, Cham, cn laphet, met talrijk oorgen t\'zamen gelapt is. Oock aenmercken zy^ dat zijn fchrif- en gcflacht verrijkt, van \'t geberghte van Armenien, alwaerten te gelijk met die van zijn Merlin, van de Roomfché de Ark bitten bleef, in verfcheyde deelen der werelt gewe-kerk verboden, en onder de Verboden boeken geftelt zijn. ken , en door \'t gantfche ruym der zelve de volkeren .voort-Andere nemen waer, hoe die, die Brutus ^t allermeeft achten getcelt hebben. Dat ook tot ons eylandt, de huys-gezinnenen verheffen, zelve van haer Brutus twijffelen én onzeker . allenx verftroyende , eenige van hare nakomelingen geko-2ijn. Die, zeggen zy, welke dc naem en perfoon van Gil- men zijn , bcwijft zoo de reden zelve^, als-de aenzienlijklieytdas aengenomen, en de aentekéüingen aen Ninius gehecht van Theophilus van Antiochien, als \'er,zegt hy,in dé eerfteheeft , verciert ^ eerftlijck, dac deze Brutüs een Burger-^ tijden io Arabien en Chaldeen, weynigh menfchen waren ,meefter van Romen, daer nae Silvius, en ten laetften, dat 2oo zijn 2y na de deeling der talen allengs vermeerdert enhy eens Hefficions zoon geweeft is. Zelfs is\'er (als ick ge-, vermeenight: van hier gingen eenige na\'t ooften j eenigehoort heb) een zeker Palts-graef, die bewijft, dat men deze na de deelen van het vafte landt; andere gingen haer woon-onze Brutus Brotus noemen moet, om dat hy, naemlijck plaets zoeken in \'t noorden ^ en lieten niet eer af, over alin \'t baren, zijn moeder doode, als of B^o^V in \'t Grieks het het landt in te nemen , voor dat zy ook tot Britannien in dezelfde betekende. Nae ^t oordeel van andere zoudenze noorder-wijken gekomen waren. En Mofes zelf bewijft ditd\'oorfprong der Britanners waerfchijnlijcker, en hooger al immers zoo klaer, als hy zeght,dat de eylanden der volkengeftelt hébben, indien 2y haer oorfprong verkiert hadden , van laphets nakomelingen, in haer landtfchappen zijn ge-oft van die Centaur US

Brito, daer Higinus van vermeit,-oft deelt geweeft- De eylanden der volkeren worden van devan dien Bretanus, uyt wiens dochter Celtica, Parthenius Godt-geleerden genoemt, de welke allerveerft gelegen zijnNicceus een zeer oud fchrijver verhaelt, dat Hercules Cel- en Wolphgangus Mufculus, een van de voornaemfte Godt-tus, vader van de Celten, van wien Hefichius de naem van geleerden, meent, dat de nakomelingen en geflachten vanBritannienaf-treckt,ontfangcnheeft. laphet eerftiijk de eylanden van Europa hebben ingeno- Om defe aenmerkingen en gevoelens van andere,dé wel- men, als zijn Tgelijk hy zeght) Engelandt, Sicilien, &c. Datké ik verhaelt heb, behoeft my, die de waerheydt bemin, Europa aen dezen laphet en zijn nakomelingen te beurt ge-niemandt ten pleyt te beroepen, als of ik die hiftorie van vallen is, verhaelt, behalven de Godt-geleerden , ook lofe-Brutus beftreden had, aengezien het , om een yder, gelijk phus en anderen. Want Ifidorus verhaelt uyt een oudeik hoop , en te gevoelen wat hy wil, cn te verhalen, \'tgeen fchrijver , dat de volkeren uyt laphets ftam , de welke vanandere gevoelt hebben, in dusdanighe dingen altijdt geoor- den bergh Taurus tot het noordcn,de helft van Afien,en ge-loft is. Wat my belangt, laet Brutus voor de vader en ftich- heel Europa tot aen de Brittanfche zee bezitten, de namenter van \'t Brittanfche volk geacht worden, my zal het tegen- aen de plaetfen en volkeren latende, van welke daer na veledeel niet duncken, laet der Brittannen oorfprong van de verandert zijn, de andere blijven als zy geweeft zijn. Wy heb- bea



? B R Gen O M ^^^ Nóachs iegen, Godt breydc laphet uyt, én lïy ivoonc in Sems hutten, en Canan zy zijn knecht, in de Eu-ropejaenen vervult gezien. Want Europa (zegt Plinius)voedfter van een zege-rijk volk over alle volken, heeft meerals eens de andere deelen der werelt, aen Sem en Cham toe-gevallen , overwonnen. laphets ftam heeft zich in dit deelwijt en breedt uyt-gefpreyt. Want zijn zone Magog heeft deMaflageten , lavan de loniers , Thubal de Spanjaerts , enMefech de Mofcoviters voort-gebracht. Doch zijn oudftezoon Gomer heeft deGomeriten,namaéls Cimbri enCimergenoemt,in deze uyterfte palen vanEuropayde oorfprong énde naem gegeven. Want de naem der Cimbren oft Cimme-rien, heeft dit deel der weereldt eenighzins vervult, en zichniet alleen in Duytflandt , maerookin Vrankrijk zeer wijtuyt-geftreckt. Die nu Franfen zijn , als lofeph us en Zonaraszeggen, wierden eertijdts Gomari, Gomereï, en GomeritehvanGomerus genoemt.Ik heb altijt geacht,dat onzeBrittan-nen van deze Gomaren oft Gomeren van Vrankrijk , haeroorfpronggetrokken, cn deze naem tot een bewijs van haeroorfprong gevoert hebbeni en de eygen en bezondere naemder Brittannen heeft my \'t zelfde overtuyght. Want zy noe»men zich Kumero, Cymro,en Kumer^ een Brittanfche vrouKumeraes,en haer tael Kumeraeg. En zy kennen geen ande-re namen, hoewel eenige neus-wijzen hier uyt in de voorigéeeuw de Cambren en Cambriagefmeet hebben. Zelfs dieletter-wijZ:e,den welken Virgilius in zijn Cataleéiis roskamt,en denBritanfchenThucidides noemt, zcght Quintilia-nus een Cimber gheweeft te zijn. En waer doch zullenwy achten , dat deze namen van af gekomen zijn, als vab dien Gomer en Gomeren, in het naeftgelege Vrankrijk,welk der oude Gomeren woonplaets is. De gheleerdenhouden, dat de Duytfchen van Afchenaz j de Turken vanTogorma, Gomers zonen, gefprooten zij n ^ om dat dezenoch heden van de loden Togormath, en de andere Afche-nas, genoemt worden. Dat de Thracicrs, lone, RiphasenjMofcoviten, &c. VanThrax, lauan, Riphat, enMofchi,gekomen zijn, ontkent niemant, vermidts de namen nietverfchillen. Infgelijx bekent ydereen, dai: de Mooren VanChus, en dë ^gyptenaers van Misraim, Chams zonen,ghefproten zijn^ om datze in haer eygen tael met de zelf-de namen ghenoemt worden. Waerom zullen dan wy ookniet bekennen, dat de Britannen oft Cumeren, Gomerseygenfte nakomelingen , en nae Gomer ghenoemt zijn.Want de naem ftemt

zeer wel ovèr-een, en\'tis kenlijkdatzy op de uyterfte grenzen van Europa gewoont hebben.Hetwelk ook de naem van Gomer, die nietlichtvaerdelijk,maer van Godt geghevto, te kennen gfeeftj want Gomerbetekent in de heylige tael bepalende. Dat ook niemandtdoor zucht van nijdigheydt onze Cumeren oft Cimbrenvoorwerpe , dat Sextus Pompéjus gefchrevèn heeft , datCimbren in de France tael ftruyk-rovers betekent. Wanthoewel de\'Cimbren, onder dewelke ook waerfchijnlijk on-ze Cumeren gheweeft zijn, in dié groote oorloghs-eeuwder wereldt, als de krijghs-dapperheydt uytmuntte,van desegrenzen van Europa af zwervende,als Poffidbnius ghetuygt^tot aen \'t Msotidefch moerafch, al ftruyk-rovënde gheoor-loght hebben; foo betekent nochtans Cumber niet meereen ftruyk-rover , als iEgyptius een overgelovige, Chaldëuseen fterre-kijker, en Sibarita een lekker-tant. Maër om datdie volkeren zodanigh geweeft zijn, zoo worden die gene jdie infgelijx zodanigh zijn, methaer naem alzo genoemt:en hier in gevoelt Jofephus Scaliger dat licht der geleertheytmet my j en niemant verwondert zich, dar ik hier Berofusniet te hulp roep, vanwien de fchrijvers hedendaeghs zooveel gercet fchap hebben. Voorwaer, om recht uyt te gaen,de fcherpzinnigheyt van dien Berofus, den welken menover al vertoont, verftompt zo by my, dat ik met de geleert-fte mannen van onzen tijdt, met Volaterranus, Vives, An-thonius, Auguftinus, Melchior Canus, eninfonderheyt metGafper Varrerius het anders niet acht, als een belachlijk ver-zierfel van eenigen bedrieger en nacht-uyl. Varrerius in zijnhekeling over Berofus, tot Romen gedrukt , kan die inge^nomen dwaling van dezen fchrijver lichtelijk uyt de gemoe-deren der lefers rukken. Dit is mijn gevoelen,ofc veel eer mijn giffing,van der Bri-tannen oorfprong: want in zo oude dingen is \'t lichter metgiften iet te krijgen , als met zekere reden een van beydepartyen toe te ftemmen. En deze oorfprong van Gomer en t Ä N N t . É R 5 uyt Vrankrijk, fchijnt veel deftiger, ouder, én waérachtiger,als van Brutus en Trójen.Ia ik fchijn tot de waerheyt te kön-nen hellen , en bewijzen , dat onze Britannen een rechteafkomft der Franfen zijn,uyt dë naem, gelegentheyt, Godts-dienft, en tael, door alle welke de oudfte Franfen en Britan-nen , als door eenige gemeenfchap t\'zaem-gevoegt geweeftzijn. Om \'t zelve te doen, zy my, bid ik, geoorloft, behou-dens de goede gunft des lezers , eénweynigh vryer uyt teWcyden. , Vandena&ii , wijl boven gefprokeri is ,

zal ik dit Hechtsher-halen,dat,gelijk de oude Franfen Gomeren,Gomeriten>en kordijk Cimbren,zo ook onzeBritannen Cumer enCim-bren genoemt worden. D^t de Franfen Gomeren genoemc±ijn geweeft,bewijzenlofephüs en Zonaras,als ik gezeyt heb^datzyook Cimbren genoemt zijn geweeft, kan men uytCicero en Appianus beftuyten : de Barbaren door Mariust\'ondcr-gebracht, noemt Cicero opentlijk Franfen ^ CajusMarius (zeght hy) heeft de troupen der Franfen , in Italieninvallende , geftut. Maer alle hiftori-fchrijversgetuygen ,dat het Cimbren geweeft zijn , en het panfer van haer Ko-ning Beleus, by de Sextifche wateren , daerze Marius ver-ïloegh, uyt-gegraveh, bewijft dit zeUdë, want daer was metVreemde letteren op gefchreven , Beleos , Cimbros. Vangelijken die \'t Griekfche Delphos, onder \'t beleyt van Bren-nus, geplondert hebben, ftemmen alle fchrijvers eendrach-teli;k,dat \'ct Franfen geweeft ziin^nochtans getuyght Appi-anus in zijn Illyricis , dat deie Cimbren genoemt geweeftzijn. De Cëlten oft Franfen (zegt hy) die men Cimbrennoemt. En ik ïal my hier niet op Lucanus beroepen , diédengenen , die gezonden was bm Marius te dooden , eenCimber noemtj dién LiVius en andere getuygeh een Frans-man geweeft te zijn; ook niet öp Plutarchus, die de Cim-bren Gallo-fcythen noemt, nocht dieii tréfiijken gefchicht-fchrijver Reinerus Reineccius by-brengen , die uyt de Set-torius van Plutarchus ftantvaftelijk beveftight, dat de Fran-ien en Cimbren de zelfde tael gebruykt hebben. Ook zal ikniet op dat eënigfte woord der Cimbren,dat by de fchrijversoverigh is, en Plinius uyt Philemon getrokken heeft, drin-gen: , dat is , eendoodezee, hoewel\'t louterBritanfch zy- wantm&r betekent by de Britannen een zee, crii>nar}v doodt. Wijl dan deze vofkeren in de oudfte naem t\'zamenge-ftemt hebben , van waer is deze naem anders in dit eylandtgekomen , als.met de eerfte inwooiiders uyt het nabuurighVrankrijk,dóör een kleyne fcheyding afgezohdert ? want dewereldt is niet op eenreyste gelijk bewoont , maer menmoet bekennen dat de landen, welke naeft aen \'t geberghtevan Armenia (daer de Ark nae de zunt-vloedt bleef zitten ^en \'t menfchelijk geflacht voortgefproten is) liggen , eerftèijn bewoont geweeft ^ als ook kleyn Afien , en Grieken,eer als Italien,Itah\'en als Vrankrijk, en Vrankrijk als Britan-nien. In welke zaek zeer aebgenaem is te overdenken, datde hooghfte Schepper de landtfchappen zoo t\'zaemge-voeght, en de eylaiiden zoo Verfpréyt heeft, dat \'er

geenigczoo wijdt Van elkander zijn, oft het verfte gelegen kan altijt:van eenigh nabuurigh gezien, en als met de oogen betekentworden. En dit is door geen ander beraedt gefchiedt,als omdat de volkeren, als zy overvloeyden, zagen , waer zy zichmochten ontladen,tot dat de gehcéle werelt over al, tot Godseer, met inwooners vervult wierd- \'t Is dan billik dat wy gelooven,dat de oude Gomeren,oftVan andere, die haer vervolgden, verftooten, oft, om de me-nighte te verminderen , verdreven , oft door der menfcheningebooren begeerte van verdere landen te bezoeken, aen-gefteken , in dit haer naéftgelegen eylandt, \'t welk zy van \'cvafte landt zien konden, eerft over-gevaren zijn. Ook wijftherdereden , dat yder landtfchap zijn eerfte inwooners ieer uyt de nabuurige,als ver gelege plaetfen ontfangen heefr.Wie zal niet achten,dat Cyprus uyt het naeft-gelegen Afien^Creten, en Sicilien , uyt het nabuurigh Grieken , Corficauyt het nabuurigh Italien, en op dar ik niet verderga. Zee-landt uyt het naefte Duytflant , Yflandtuyt Noorwegenhaer eerfte inwooners eer gehadt hebben , als. uyt de vér-fchove wijken van Tartarien en Mauritanién ? Waërom zul-len wy insgelijx niet achten , dat ons Britannien eer van dcnabuurige Franfen, als van die zoo ver gelegen Trojanen ,Italianen,Albanoifen oft Brutii,eerftlijk ingenomen is. Ookde oude fchrijvers halen de eerftelingen der Britannen , niet van



? ?CT B R I T A Van elders, als iiyt het nabuurigh \'.Vrankrijk. Het binnenfte-deel van Britannien ^zeght Cc-efar) wordt van die bewoont ,welke zy zeiver zeggen, dat haer by geheugen verhaelt is , in\'t eylandt geboren te zijn, cn de zee-kant door die welke ^m te oorlogen, uyt Frans-Nederkndt over-gevaren waren, njk over-gckacht is: en die gene, die deze zaek wat nacr- die meeft al met namen der fteden , uyt welke zy gefproten, ftiger willen onderzoeken, reyzen gemeenlijk dcrwaerts om daer gekomen , en na gedane oorlogh gebleven zijn , ge- te leeren. De Druiden zijn gewoon van den oorlogh af te aoemc worden. Want in Britannien zijn even als in Vrank- zijin, betalen ook met de anderen geen fchatting, en hebben rijk, Belgen, Atrebatien, Parifien, en Cenomannen , &c. vryheydt van alle dingen. Door zo groote beloningen opge- .^reweeft.Infwelijx ze^^t Tacitus,\'t is gelooftijk,dat de Franfen wekt, begeven zich vele, en van zelfs tot haer onderwijs, en het na-bY-<?el€gen fandtvan Britannien ingenomen heb- worden van haer vrienden en ouders daer toe ghezondcn. ?ben. Ook Beda , onder alle onze fchrijvers een vriendt der Men zeght,dat zy daer een groot ghetal van veerzen leeren, waerheydt, zeght, in\'t eerft heeft dit eylandt alleen de Bri- Derhalven blijven zy eenige jaren in deze onderwijfmg: toenen, van de welke het de naem gekregen heeft, tot haer ook achten zy \'t ongeoorloft die te befchrijven, daer zy inwooners gehadt , dewelke uyt de A^moricaenfche wijk nochtans byna in alle andere, zoo gemeene, als bezondcre (zoo men zeght)in Britannien aengevocrt,de zuyder deelen dingen, Griekfe letteren gebruyken. Dit dunkt my hebben des zelfs zich toe-geeygent hebben } de Armoricaenfche zy om twee oorzaeken ingeftelt, en omdatzy niet wilden, wijk noemthyde zee-kuften van Vrankrijk , tegen ons ey- dat haer leering onder\'t volk gebracht wierd , en om dat landt over-gelcgen. \'t Schijnt ook tot de tegenwoordighc die, welke de zelfde leeren, zich op\'t fchrift verlatende, zaek dienftigh, dat Casfar verhaelt , dat Divitiacus Gallus te min haer geheugen zouden oeftenen : \'t welk bykans in zijn tijdt een groot deel van Vrankrijk, met het Rijk van yder gebeurt , dat zy door\'t behulp der letteren, haer Britannien bezeten heeft en dat het meefte is , Plmius naerftigheydt in\'t van buyten leeren, en haer geheugen heeft onder die volkeren van Vrankrijk die aen de zee-kant, verflappen. Inzonderheyt willen zy dit bewijzen, dat de tegens over Britannien, neven \'t Gracffchap vanBolognen zielen niet vergaen, maer van d\'een in den ander over-gaen, woonen, BritoenengeteltialsookDionyfms Afer, dieveel cn meenen dat men daer door mecft tot de deught cn ouder als hy is, met deze

veerzen: dappcrheydt opgewekt wordt, met verachting van dc vrees Hujf^i vUeluet extremum quidemfib mgelum degi^nt, des doodts. Daer-en-boven twift-reden zy veel van de ftar- Frope columnas mägnAnimorumgen$ iberüm, ren en haer beweging, van de groote der wcreldt cn aerdbo- Secundumlongitudinemad continentem\'verßi\'^uhiSeften- dem, van de natuur der dingen, van de macht en kracht trionalis, Ocemi frigidusfufm efifluxw. uhi BritanmCandida^ue gentes habitant Marthrum Germamrum^ \'t Welk aldus luydt :?By d\'all erUetfl€ hoek van \'t Rijk Euroop verkeer en >?Benevens Berk\'lesftijl -, de moedige iberen,In\'t lang na \'t vafte landt ge keert, alrvaer het vochtDes noorder Oceaens ten mejlenplasgerochtAlwaer de dafpere Britannen zich vertconen, V z,uyver witte volk der ftrijdb\'re Duytfen woonen.Want dit, alwacr de dappere Britannen, fchijnt te zien opin \'t lang na \'t vafte land, cn Euftathius, die den zeiven vcr-klaert heeft , verftact het van de Britocnenin Vrankrijk:•wantfey zeght r q &:c. Nochtans Avicnus en Ste- plianus, in zijn boek van de fteden, gevoelen het tegendeel.Ook wierd by bey de volkeren de zelfde Godts-dienft ge-viert iby de Britannen ( zeght Tacitus) ziet men de Godts-dienft der Franfen, door over-tceding der overgheloovig-hedcn. De Franfen (zeght Solinus) offerden door een ver-vloekte gewoonte van offeren, menfchen, niet tot eer, maerveel eer tot laftcr der Godts-dienft. Dat de Britannen hec-zelfde gedacn hebben, getuyght onder anderen Dio Caffiusin Nero.Dat ook beydc volken haer Druidcn gehat hebben,verhalen Cxfar en Tacitus overvloedelijk. Van welke hetons niet verdriet dc gehecle plaets uyt Cïefar te overlopemde Dmiden zijn over de Goddelijke zaeken, bezorgen degemeene en byzondcre offerhanden, vertalen dc Godts-dienften.Tot dc zelve begeeft zich een groot getal van jon- dcr onfterflijke Goden, cn leeren \'t dc jcught. Waer vanLucanus haer aldus aenïpreckt : Et vos barbdricos ritm, moremcpie finißrum Sacrorum Vruidapofitis repetißü ab armü, S^iis mjfe J}e@s, ^ cwlifydera vobis, Aut fölis nefcire datum: nemora dta remotis Incolitis lució, vobis autoribus, umbra Non tacit as Br ebiJedes, Bitiffie pro fundi j Pallida regna petunt, regit idemfpiritm art us, Orbe alio longéi, canitisfi cognita, vitä, Mors media efl, eer te populi quos defiicit Ar Bos Bdices err ore fuo, quos ille timorum Alaximm haud urget Let hi metm: unde ruendi Inferram mens prona vir is, animafque cap aces Mortis: érignavumefi reditur<tparcerevit£. Met wat naem deze ook aen haer Celten cn Britannenbekent waren , zo fchijnt nochtans deze naem van Druidcnvan dit Griekfe woordt A^vg, dat is een eyke, zijn oorfprongte hebben, niet alleen om dat haer niet hcyligcr was, als

dclijm.van een eyken-boom | waer van Ovidius aldus: Al vifcum Brmdd I>rmd& clamare filehant.Dat is : Naer lijm was eeriijdts \'t roepen der Bruiden. Als die in dichte eyken boffchen woonen , en geenige of-ferhanden zonder\'t loof der zelve volbrachten j maer ditverklaert Plinius wijd-lopiger met deze zijn woorden:Nietshebben de Druiden (zo noemen dc Franfen haer Priefters) gelingenom onderwijs, en dezelve zijn by haer in groote heyliger, als het lijm en den boom, waer uyt het voortkomt, eer. Want zy vonniffen bykans van alle ghemeene, en by- Nu kiezen zy voor zich de dichte eyken-boflchen, en doen zondere verfchillen en zoo \'er een fchelm-ftuk begaen is, zonder \'t zelve loof geenige ofterhandcn, zo dat zy daer van 20 \'er een doodt-ftagh gefchiet is, zo men om grondt en in\'tGrjexook Druidcn konnen fchijnen genoemt te zijn. landc-palen twift, dat oordeelen zy, en ftcllen loon en ftraf. Want al wat aen de zelve waft, meenen zy van den hemel Zoo \'er iemanc in \'t by zonder, oft haer gantfche volk op gezonden, en een teken te zijn, dat de boom zelfs van Godt haer befluyt niet ftaet, die verbieden zy de offerhanden, verkoren is: want het wordt zeer zelden gevonden , en ge- Dit is de fwaerfte ftiaf by haer. Dien zulx verboden is, wor- Vonden, met groote Godts-dienftighcyt begeert. En voor den onder \'t ghetal van de fchelmen cn onvromcn gchou- al in de zeftc maen, de welke by haer het begin der maen- den, yder fchout haer en mijt zich van haer gezelfchap en den en jaren maekt, als ook der eeuw na \'t derngfte jaer, om t\'zamenfprack,op dat zy niet uyt befmetring eenigh ongeval dat het dan zijn volle kracht heeft, en net de helft van zich krijgen: ook word haer, al verzoeken zy \'t, geen recht ge- zy, noemen het zelve op haer fpraek alles genezende. Na geven, noch eenige eer bewezen. En over al de andere datze onder den boom d\'offerhande en een gaft-mael heer- Druiden is cenOverfte,wclke\'onder haer het hooghfte aen- lijk bcreyt hebben , nemen zy twee van de allerwitfte ftic- zien heeft. Deze doodt zijnde, zo \'er iemant onder de ove- ren, welker hoornen dan eerft gebonden worden. De Pric- rige in waerdigheyt uytmunt, die volght: maer zo \'er veel fter klimt met een wit kleedt boven in den boom, cn fnoeyt even-gelijk zijn , zo wordt hy door \'tbeftemmen der Drui- hem met een gulden fnoey-mes,\'t welk men in een wit kleet den gekoren. Somtijdts ftaen zy ook door gewelt van wa- ontfangt, dan offeren zy eerft haer flacht-offer, biddende penen na de oppervooghdy. De zelve komen in een zeker dat God zijn gacf gelucken laet, dien zyze gegeven zullen tijdt van \'t jaer op de grenzen der Cornuten , welk land- hebben. Zy meenen, dat het zelve gedronken, aen alle on- fchap

voor \'t Oiidden ym gej;ieel Vrankrijk gehouden word, vruchtbare dieren vruchtbaerhcyt geeft, en dat hec tegens alle N N I E N. ƒ in een gehcylighde plaets by-een. En al dvc eeniséverfchilhebben, begeven zich van alle kanten hier na toe, en zijnhaer oordeel en vonniffen ghehoorzaem. Men meent datdeze tucht in Britannien gevonden, en van daer in Vrank- I: iv



? R alle vergift helpt. Zo groot een Góds-dicnfl hebben de vol-keren veeitijdts in nietige dingen. Hier komt noch by, dat Diodorus Siculus deze Prieftersder Franfen , in de zelfde zin genoemt heeft , welk woord yder weet een cyken te betekenen, die Griexkan. EnMaximusTyriusgetuygt, dat de Celten, dat zijnFranfen, lupiter eerden, wiens teken een zeer hooge eyken-boom was : voorts fchijnt het dat onze Saxen deze Drui-den, als wy by Alfricus gelezen hebben, in haer tael Drygenoemt hebben. Zoo iemandt hier van meer begeert, diega tot Mela, Ladantius,Eufcbius van de Euangelifche voor-bereyding, en des valfchen Plautus Gout-pot. De Franfen hebben ook de Barden onder haer geeftlijk-heyt gehat, die de kloeke daden der treflijke mannen invcerzen geftelt, op de Lier na de maet zongen. Waer vande zelve Lucanus haer aldus aenfpreekt: Vos (^uoque, qui fort es animas, belioqueperemptas >Laudihus in longum vates dimittitis Avum >Flurimaßcuri fudiflis Carmina Bardi. De zelve hebben ook onze Britannen met de zelfdenaemgehadt, want door Bard betekenen zy die, behalvendat hy dat ampt bedient, zich voomamentlijk bevlijtight inbefchrijvinge der geflacht-reexen. En of de Britannen,gelijk de Franfen, gelooft hebben, dat zy van den vader Disgefprooten zijn, daer is geen gewach van. Doch dat det>anfen daerom de ruymte van alle tijden, niet door \'t getalder daghen, maer der nachten bepaelt hebben, op dac dedach den nacht volgde ^ \\ zelfde hebben onze Brjcanncnook gantfchlijk waergenomen, want \'t geen de Latijnen eenen twee weeken noemen, dat noemen zy Withnos, dat isacht nachten, en Tymthec-nos, dat is vijfthien nachten. Beyde deze volkeren fchijnen zich ook een zelfde vormvan heerfching voor-geftek te hebben. Want zy wierdenniet door \'t gebiedt van eenen geheerfcht , maer gelijkVrankrijk, 20 heeft ook Britannien vele Koningen ghehat.En gelijk de Franfen in alle gewichtige zaeken\'t gemei-ne volk verzamelden, en een bevel-hebber beftemden; hetzelve hebben ook de Britannen gedaen,gelijk men uyt dezewoorden van Csfar befluyten kan: Het opperfte gezach ,zo in \'t Rijk, als den oorlogh te bedienen, is met gemeenenraedc CalTivellaunus opgedragen. Ook zijn deze volkeren in zeden en inftellen niet onge-lijk geweeft: want op dat ik zwijge, dat zy\'beyde zeer ftrijdt-baer cn begeerigh tot doodt-flaen geweeft zijn, zy warentot flagh-leveren, en zich in gevaer te begeven even ftout,als uyt Strabo , Tacitus, Dion, Herodianus,, en andereblijkt.De Britannen(zeght Strabo) zijn denFranfenin zedenten deel gelijkj en voeght \'er terftont by, even als zommigeFranfen, zijn veeitijdts zeerafgrijflijkin\'toorlogh voeren.En Tacitus met hem, de Britannen, die

niet van de Romey-nen verwonnen zijn, blijven als de Franfen ghcwceft zijn;cn op een ander plaets, de Britannen zijn de Franfen naeftenghelijk. Dat de Britannen , op zijn Franfch gewapent,vochten, gctuygh t Mela. Tot den oorlogh gebruykteh de Britannen een menicb-te van wagenen, gelijk zommighe Franfen, fchrijft Strabo. Beyde deze volkeren hadden in den oorlogh voor eenwijs, haer flach-ordens zoo by volkeren te ftellen, dat deonderfcheyde dapperheyt te klaerer bleek. Dat de Franfendit gedaen hebben, getuyght Ciefar met deze woorden: DeFranfen (redcelt in burgerfchappen behielden de ondiepten.Het welk Tacitus van de Britannen in den flagh van Cara-tacus, aldus beveftigt: De troepen der volken ftonden voorde vefting. De Franfen (zeght Strabo) zijn leerzaem, en tot onder-wijs vaerdigh van verftant geweeft. En de Britannen nietmin , welker verftant Agricola by Tacitus verheft boven deoéfieningen der Franfen , als die alleen de Romeynfche taelverwerpen, en haer welfprekentheyt begeerden. Strabo verhaelt, dat de Franfen oprecht en eenvoudighvan gemoed geweeft zijn, \'t welk Tacitus van de Britanneninfgciijx fchijnt toe te ftaen, daer hy fchrijft dat zy zich vry-wiSiigh het volk lichten, fchatten , en andere rijx-laften on-derwurpen, zo zy zonder onrecht waren. Cxkï verhaelt, dat de Franfen, door onftantvaftigheydtcn lichtvaerdigheydt des gemoedts, na nieuwe heerfchap-pyen trachteden. De Britannen waren infgelijx met t\'za-men-rottin<Ten en luften na nieuwigheden ingenomen. B A N N I E N. 7 Uyc deze lichtvaerdigheyt der Franfen, welke C^far eer-lijker een fwakheyt noemt, is zo groot een lichtgclovigheytin haer gemoet geflopen, dat de Franfche licht-gelovigheyttot een fpreek-woordt geworden is, en de Dichter gezon-gen heeft: Et tumidm Gaila credulitatefr/tar.Dat is: Zofleun ik onvafi op het licht ge loof der Eranfen^ Ook zijn de Britannen zelfs daer in niet ont-aert, de wel-ke zélfs aen \'t Milefifch fprookje een greetig oor verleen én :en de ydelfte waer-zeggeryen, oft door over-gelovige hoop,oft bekommering terftondt gelooveri. Men leeft by Strabo, dat de Franfen zeer droevigh warenover haer na-verwanten, die zy berooft zaghen. Dat heczelfde mee-lijden boven alle andere volken in onze Britan-nen is, is bekender, als men \'t zeggen kan. De Franfen, (als Cazfar zeght; na dat een yder vanaf-komft en rijkdom was , had hy veel ambachten , dat zijnknechten en onderdanen, rondtom zich i eh hebben älleendeze aengenaemheyt, en mogentheyt gekent. En heden hebben ook onze Britanfche Edelen geen an-dere aengenaemheden gekent,van de welke,als men meent,deEngelfen zo groote troepen van dienftknechtcn met z-ichte flecpen geleert hebben ^

waer in zy alle Europeanen on-langs vér overtreft hebben. Dat der Britannen huyzen den Franfchen gelijk, en metboffchen omheynt geweeft zijn, getuygt Csfar met Sttaboi De Franfen (als Strabo zeght) droegen goude halskete-nen , cn de Britanfche Bunduica (zeght Xiphilinus ) heefteen gulde hals-keten ghedragen, gekleet zijnde met eenrok van verfcheyde verwen^ en nergens is heden dit ^ieraedcmeer in gebruyk, als in dit eylant, en by onze Britannen. Dat de Britannen en Franfen aen de middeUie vingeceen ring gebruykt hebben, getuyght Plinius. Dat de Franfen haer hayr lieten waffen, verhaelt de zelf-de Strabo; en dat de Britannen lang hayr hadden, getuyghtCxfar. Men leeft by verfcheyde fchrijvers, dat de Franfen eeni^ge kleederen gebruykt hebben, dié zy in haer moederlijketael Broeken genoemt hebben; dat ook deze by onze Bri-tannen gemeen waren, getuygt Martialis met dit veersken:^mm veter es Bracht Britonis pauperis. ïk laet ftaen \'t gene Silius Italiens van de Franfen fchrijft;.^mn etiüm ingeniofluxi,fidprimaferoces;Vaniloquum Celt^e genus, ac mutahile mentis. Om dat deze dingen aen veel volken gemeen zijn. Hierzoud ik noch andere dingen by voegen, waer in deze volke-ren over-een-geftémt hebben. Maer ik vrees dat zy, vanquacdwilligen, mochten tot lafter getrokken worden. Ookbehaeght my deze fpreuk zeerwel: OmniamodiceérintrAmodum, dat is. Alles matelijk en niet ie \'veel: en miiTchicn ishet bewijs, hier van getrokken, ook wel tp fwak. Nu Zijn wy tot de tael gekomen,waer m de meefte Vaftig-heydt van deze twift-reden is. Want die in gemcenfchapvan tael gevocght zijn, ial niemandt, meen ik, ontkennen,dat in gemeenfchap van oorfprong t\'zaem-gevocght zijn. Zoo dat /indien alle hiftorien van alle fchrijvers vergaenwaren, en niemandt in \'t licht gebracht had,dat de Engelfenvan dc Duytfchen , de oprechte Schotten van de Ieren, ende Armoricaenfche Britoenen van onze Britannen geko-men zijn i zoo zoud nochtans dc gemeenfchap van haertael, dat genocghfaem overtuygen, ja lichter als het aenziender deftighfte Gefchicht-fchrijvcrs. Indien ik dan bewezenyM hebben^dat de oude Franfen cn onze Britannen een zelf-de tael gebruykt hebben, zoo zal ons dc waerheyt zelf dwin-gen te bekennen, dat zy van een af komft geweeft zijn. Ookacht ik niet dat C^far fchrijft,dat de Franfen zelve in de taelonderfcheyden geweeft zijn. Strabo getuyght, dat zy alleenin dc uytfpraek verfcheelt hebben. Alle, zeght hy, gebruy-kcn zy niet over al een tael, maer een weynigh verichillen-de. Voort getuyght Ca;far felf,dat de tael van de oude Fran-fen ender Britannen, een-zelvigh geweeft is (\'tzydatzymiifchien in uytfpraek vcrfcheclde) en fchrijft, dat de Fran-fen ,

welke de tucht en leere der Druiden naerftlijck wildenonderzoeken , gewoon waren in Britannien tot onze Drui-den te trekken,- cn wijl zy geen boeken gebruykten, zoovolght, dat zy in ïonder-wijzen de zelfde tael met dc Fran-fen gebruykt hebben, \'t Welk Cornelius Tacitus klaerer be- C vcftighc.



? I T N. N N E A B vcftigte. De fprack der Britannen en Franfen (zeght hyj is fborte van pijlen was, die dc Franfen in den oorlogh ge* -niet zeer verlcheyden. Waer van Beatus Khenanus, Gefne- bruykten betrokken worden , volgens \'t zeggen van ifr rus , Hottomannus , Petrus Daniël, Picardus, cn al die dorus. de eerwaerdige oudtheydt ge-eert hebben, dit gevoelen ge- GeiTa een Franfche pijl, vertaek Servius een Mansfpiets , voWht zijn , behalven weynige die willen, en ftaende hou- met welk het Britanfch Cethelou gemeenfchap fchijnt te -den, dat de Franfen Duyts.geiproken hebben. Doch op dat hebben , dat by Ninnius wordt uyt-geleght voor gebrande niemandt ons in deze zaek ftof in de oogen werpt, zoo laet thuyn-ftaken en oorloghs-zaet. ^ns uyt de fchrijvers de woorden der oude Franfen, die wy De Franfen, die Brennus in Grieken-lant voerde, noem- konnen, gelijk berderen uyt een fchipbreuk, (wijl die tael nu «^cn in haer tael ( zeght Paufanias) een infetting van een door de vloeden van vergetcnheydt verdronken light) ver- ruyter-ftrijt, beftaende uyt drie paerden, Trimarcia , want zamelen en vergelijken. Want wy zullen zien dat vele niet een paert noemden zy Marca: welk woort t\'eenemael Bri- \'Zwaerlijk en geweldclijk,maer bequaemlijk, en bykans zon- tanfch is, want Tri betekent drie, en March een paert. der eenige verandering, met onze Britanfche woorden, zooin klank als zin, over-een-ftemmen. Aufonius zegt in dit vecrsken van een bron by Bordeaux,dat Divona in \'t Frans der Goden bron betekent heeft:Divona Celtarum lingua fons addite Divis.En ©nze Britannen noemen Godt Dyw,cn een bron Vo- In \'t zelfde boek getuyght Paufanias, dat de Franfen haerfchilden Thireos noemden,welke de Britannen heden nochTarian noemen. CaEfarinzijn Rphemerides fchrijft, (gelijk Servius ge-tuyght ) dat, als hy in Vrankrijk , van den vyandt gevangenzijnde,gewapent op zijn paert wegh gevoert wierd,hem een ! / nan, waer uyt t\'zamen komt Divonan ^ en door de Latijn- van de vyanden, die hem kende, gemoette, en al gekkendefche gelijckvormigheyt, om \'s dichts wil Divona. zeyde Cetos Casfar, \\ welk in \'t Frans betekent laet gaen, en Niet weynigh fchrijvers verhalen , dat Jupiter, die by de Geduch betekent \'t zelfde in \'t Britanfch.Grieken van den donder , en by dc Latijnen To- Rheda, een Franfch woort, ( zeght Quintilianus) is van nans genoemt wordt, by de Franfen onder den naem van een betekening, als der Latijnen Caruca, dat is, een

wagen.Taran ge-eert is geweeft. Nu Taran betekent by dc Britan- ^t Welk nu in \'t Britanfch niet bekent is, dat het nochtans innen de donder,\'in welke betekening de Duvtfchcn, Jupiter \'t gebruyk geweeft is betoonen Rhediad voor een loop,ook fchijnen Thonder genoemt te hebben. Want Jupiters Rhede voor loopen, en Rhedecfa voor een loop-wagen ,dagh noemen zyThonderdagh,dat is,den dagh des donders, de welke niemandt behoeft te twijffelen, dat van een zelfdeDe Franfen hebben een andere Godt, by Lucanus, He- oorfprong zijn. \'tis ook niet wanfchijnlijk Eporedia, eenfus, by Ladantius Heus genoemt, gehadt, de dichter van ftad der Salaflen,hier af te trekken,de welke Plinius fchrijft.Querulus heeft hem de blaffende Ansubis oft hondt ge- cJat van de temmers der paerden alzoo genoemt is.noemt, om dat hy in de gedaente van een hondt gefchildert Deze beyde volken hebbenook een ander flagh van wa-wierd, en Huad, betekent by onze Britannen een hondt. gens gebruykt, dieze met een woordt Covinum noemden,\'t Is zeker dat dc Franfen Teutates onder dc naem van ^^^ \'i^ii wagenaer Covinarius, en al hoewel deze naem metMercurius, als een vinder der konften, en de leytsman der de wagen verdwenen is, zoo is nochtans des zelfs herftel-wegen , hebben aengebeden , en Diw-Taith betekent in Üng om zoo te fpreken, by de Britannen overgebleven, by\'t Britanfch een Godt der wegen. Ook ben ik niet onbe- de welke Kowain betekent op een wagen rijden,wuft dat Plato Mercurius, in zijn Phasdrus en Pliilebus, Insgelijx was Efledum een Franfche wagen, oft liever eenTheut noemt. Nochtans weet ik dat\'er eenige zijn , oorloghs-wagen , de welke Propertius en Ca:fardeBritan-die willen dat Teutates de zelfde is, die by Tacitus voor der ^^^^ mede toe-fchrijven:Duytfen Tuifcoen Mars geacht wort, en dat wy, der Duyt- Efeda cdatts ftfle Britanna jugis.fen oor, den dagh van Mars oft dings-dagh, daer van Tuef- Circius^ is een wint door zijn naem zeer wel bekent, aenday noemen. Leeft van deze drie Goden der Franfen, be- welke Divus Auguftus in Vrankrijk een kerk toegewijtenlieft het u, deze drie veerfcn van Lucanus: gebout heeft. Dat\'t zelfde een Franfch woort is, bewijft Et quihus immitis flacaturfangutne dirö Phavorinus, ecn Frans-man van afkomft, in Agellius. On- Teutates, horrenfqueferis altaribus Hefus, ze Franfen (zeght hy) noemen de wint, die uyt haer landt Et Taranis Scythicsnon mitior ara Biamz. waeyt, de welke zy bevinden zeer ftreng te

zijn, Circius\'jom De H. ^.uguftinus en Ifidorus gctuygen, dat de Da:mo- haer dracyingzoo ik meen. \'t Is zeker dat zy de geweldigh-iies oft Nacht-geeften (by ons heden Nacht-merryen ge- fte en ongeftuymighfte van alle winden is ^ nu Cyrch betc-noemt) van de Franfen Dufii genoemt geweeft zijn, ver- kent in \'t Britanfch gewelt en gedruyfch, gelijk men in haermidts zy gcftadigh onkuyfcheyt pleeghden: nu \'t geen dat Litany zien kan. langduurigh en geftadigh is, wordt in \'t Britanfch Dyth ge- Livius fchrijft, dat de Pennifche Alpes, de welke by Ge-noemt. far dc hooghfte Alpes zijn,haer naem niet van Annibal Poe-Pomponius Mela fchrijft, dat de Franfen dc Priefterften, nus gekregen hebben, maer van die, welken de bergh-Fran-aen een van haer Goden door eeuwige maeghdelijkheyt ge- fen, om zijn hooghfte top geheylight, Penninus genoemtwijt, Senas noemen. Durfd ik , ik las liever Lenas, want de hebben, en noch heden worden de hooghten der bergen bygewijde maegden,die men nu Moniales of Bagijnen noemt, de Britannen Pen genoemt, waer van de hooghfte bergenplachten de Britannen (als in een oude acn-tekcning ftaet) by ons de naem van Penmon-maur, Pendle, Pen, Penoch-Leanes te noemen , waer van een zeer oudt Bagijnen-kloo- cloud, en Pennigent, en den bergh Appenninus in Italienfter in Britannien Lean-minifter, en nu Lemfter genoemt, van nergens elders, gekregen hebben,de naem gekregen heeft. \' Csefar fchrijft, dat de fteden van Vrankrijk, aen dc zeeDe Franfeti ( zeght Polybius) noemden dc gehuurde fol- gelegen, na de gewoonte der Franfen Aremoricje genoemtdaten in haer tael Gjeftaten j en de Britannen noemen nu worden, met welke de Britannen met \'t zelfde woordt in dehaer gehuurde knechten Gueflin. zelfde zaek over-een-komen; want Ar-mor betekent byDe kloeke mannen (fchrijft Servius) noemden de Fran- haer aen de zee oft op de zee, cn Strabo noemtze bynainfen Gcfri,en GuaiTdewr betekent in \'t Britanfch \'t zelfde,dat de zelfde zin in \'t Griex hy fortis &firenuHs,^2X.\\s,eenvroorn€ndap-\' Ten tijde van Diodetianus verweckten de boeren in f er man. Vrankrijk een oproer, en gaven haer aenhang de naem van Hier toe kan betrokken worden het woortGefum,\'t welk Baucaden • en de varken-drijvers, en boeren worden by dcin \'t Frans een pijl betekende, gelijk der Latijnen pilum, en Britannen Beichiad genoemt. der Duytfchen framea doch terftont fullen wy hier bree- Sidonius zeght, dat de Franfen haer ingeborc

rooversder van fpreken. Vargarien noemden, en ik heb indeaentekening vandc Gelijk Phalanx by dc Macedoniers, zoo betekende Ca- kerk van Landaf gevonden, dat de rovers eertijdts in\'t Bri-terva by dc Franfen een legioen,als te zien is by Vegctius^ en tanfchVeriad genoemt wierden. dit is by de Britannen noch niet verfturven, de welke een De oude en treflijke uytlegger van luvenalis zeght, datbende Caturfa, den oorlogh Kad, en de fterkte der oorlogh, de Allobrogen daerom zoo genoemt zijn , om dat de Fran-die in een legioen beftaet,Kaderne noemensin eenige voor- fen een akker Brogas noemen, en Alla een ander. Zy zijnbeelden van Vegetius vint men Caterna. dan zoo genoemt, om dat zy uyt een andere plaets zijn ver- Tot dit Kad kan gevoeghlijk Cateja, \'t welk een zeker voert geweeft. Doch Bro betekent in \'t Britanfch een land- fchap,



? B R N N E N. fchap, cn Allan buytcn uytwendigh^zoo dat die ooifpronk- Biilga voor een Iccr-zak, tot het Britanfch Butfict Dc So&quot; iijkhcydt m beyde talen klaer is lidunos van C^^lar voor Godt-hcylige menfchen, \'tor Sow&quot; Pliniuszcght, dat het wcegh-blader-kruytm Vrankrijk diwr. Des Plmius Planarat voor een ploe^h totArat welk Glaftum genoemt wordt, waer mee, na\'tgetuyghnis der ccn ploegh betekent. Des Ifidorus Taxeavoor fpek \'bete fchrijvers, de Britannen zich plachten té beftrijken. Dit is kent tot Tew. Des Diodorus Siculus Zithum tot Sider En \'t kruy t, dat wy Woad noemen, en maekt een hemels-blaeu- Ccrvifia bier, tot Kcirch, dat is > haver, waer van de Britan we verw, welke deBritannen heden Glas noemen. De Grie- nen m vele plaetfen bier brouwen, oft liever tot Cwrwf dat ken, als Phnms zeght, noemen \'t im-nq, en dc verwers Vi- is \'t geen wy Ale noemen. tmm, als Oribafms getuyght. Waer van Pomponius Mela Dat dit al oude Franfche woorden geweeft zijn blijkt hchtlijk verbetert wort, zoo men Vitro ftelt voor Vltro, daer uyt deze Schrijvers , en ghy ziet hoe bequaemlijk dat 2/111 hy zegt: Brt^mmcertumobdecorem, an ob quid almd Fl- klank en zin mctonze Britanfche over-een-komen, enals tro corpora mferti. t\'zamen-ftcmmen. Dc Gallathen, die, als Hieronymus getuyght, met dc Hier by komt, dat, wijl de oude namen der plaetzen by oude Franfen dc zelfde tael gebruykten, hadden een kleync deze beyde volkeren een-zelvigh van uytaang geweeft zijn - {pruyt, Coccus genoemt, waer uyt de roode fcharlake verw te weten , in Duno, Bnva, Rico, Duro fMago , &c. men gemaeckt wierd, en deze zelfde verw noemen de Britanpen lichtli^k befluyten kan, dat zy gcenzins verfcheyde geweeft Coch. zijn, Wy hebben voor dezen bewezen, dat de Broeken by de Ook kan men voortaen geen kleyn bewijs hier uvt trek-Franfcn en Britannen een gemeen kleedt was. Diodorus ken. dat wy Engelfen van de Duytfbhen cefprooten ziinSiculus noemtze ongefchooren en veelverwige kleederen : vermidts de later namen van onze fteden , uvt^aen in Bur-en nu noemen de Britannen vuyle en gelcheurdé kkederen , Berry, Hdm, Sted , Ford, ihorp, en vhch, welke met ^\'f^V -n ru /r- T deVi\'^yiizheMyig^ngen, Burg,Bergh,Hetm, Stadt,¥urt, Indien Lama een Franich woort geweeft is, dat Srrabo Dorpe, Wie, even over-een-komcn.fchijnt te getuygen, als hy fchrijft: De Franfen maken rok- Defgelijx kan men van eenige Franfche namen zoo be-ken van dikke wol ,.die zy

Lainas noemen: 200 zijn de Bri- quaemiijk, uyt onze Britanfche tael, reden geven zoo dattannen niet te wijt gegaen, die de wol in haer tael Giawn denatuur met de zaek over-ecn-komt, dat wynootzaekli\'k , , ^ , van de Britannen op-geftck Feftus Pompejus getuyght, dat Bardus in t Franfch een zi|n, oft dat de Britannen Franfchgefproken hebben Maerzanger betekent, en dit is louter Britanfch. ^t fy genoeg een oft twee by te brengen. Martialis en meer andere bewijfen, dat Bardocucullus ^ Het derde deel van Vrankrijk ( zeght C^far) wordt be-cen zeker kleedt der Franfche Barden geweeft is nu, ge- woont, van die in haer tael Geiten, in onze Galli, cn vanlijk Bard noch by de Britannen gebruyklijck is, zoo is het de Grieken Gallathcn genoemt worden. Waer van zv Cekxandere deel van dit woordtby de Britannen ook geheel gc- en Gallathen genoemt zijn, hebben de geleertfte onder debleven, by de welke een mantel Cucul genoemt wordt. Franfen noch nictgezeyt, maer laet zy zien oft niet fchijntVrankrijk brengt voort (zeght Plinius) haer aert van van het Britanfche woortGualt/twelk heden noch by de Bri-koorn , dat zy Brancc noemen, by ons wórdt het zuyverfte tannen het hooft-hayr betekent, en Gualtoc gehayrt, waerkoorn Sandalum genoemt 5 en by de Britannen wordt het van Celtica, Galla th^ cn Galli, door een verzafting der uyt-koorn,datzuyvcrvankafis,Guracthvrancgenoemt,enin fpraek, fchijnt her te komen. Want het is by alle gheleer-Nortfolk by ons Brank. . den bekent, dat de Cclten van haer lang hayr, dat zy zor?- Dat de Grieken Pcntaphyllon van dc vijf bladen noc- vuldighlijk lieten groeyen , gehayrt genoemt zijn j cn hoemen, was by de Franfen (als Apulejus getuyght) Pempedula zult ghy dc C. K. QjG. van haer kracht en aert des geluytsgenoemt j nu Pymp betekent bydc Britannen vijf, en Dei- onderfcheyden? ° ^ Icncenbladt. \'t Is bekent dat dcGaronnc, een van de voornaemfte ri- Feftus geeft te kennen, dat even als Pymp vijf, Pctof vieren van Vrankrijk, zeer fnel, en als met verbitterde vloe-vicr by de Franfen betekende, cn zeght, dat Petoritum een den af-vloeyt, zoo dat de dichters haer de geweldige, fncllc,Franfche wagen geweeft is,van de vier raden alzo genoemt. en zee-gelijkc Garonnc noemen j en dit betekent Garaw inEn Pedwar betekent in\'t Britanfch vier. \'t Britanfch. Ifidorus fchrijft, datonder de houtegereetfchappen een Derivicr Arar vloeyt met ongelooflijke langzaemhcydt,wijngaert Rek, by de EngeKchcn Aleaver genoemt, by de hier van zeggen dc

dichters, langzamer als den Arar, en deFranfen Guvia genaemt wierd, en wordt in \'t Britanfch loome Arar,- nu Ara betekent in Britanfch Jangzaem cnGwifgcnoemt. loom. Den Bcrkc-boom, die wy Birch heeten, noemt PJi mus DeRhofoe, daer dc Arar in loopt, loopt met een vaer-cen Franfche boom. Hy zoudze nu ook een Britanfche dige fnclheyt, waer van zy haeftigh , fnel, cn vaerdigh sc-ïioemen, vermidts hy in Britannien zoo wccldigh groeyt,cn noemt wordt, het welk van Rhedec, dat haeftig loopen be-in\'t Britanfch bedwgehecten wordt. tekent, niet veel en verfcheelt. Dc gewaterde wijn wierd (als Athen^us verhaelt) van Strabo en andere verhalen, dat dc Gebennifche bergende Franfen Dercoma genoemt, cn Dwr betekent by dc Bri- zich in Vrankrijk met een geduurige rugh vêr uytftrckkenjtannen water. , - ^ii dat Keven by onze Britannen dc rugh van een bergh be- Alzo wort, om niet alles te verhalen, by Diofcorides teekent, blijkt uyt het Britanfch woordt-boek ^ ook heb ikgenoemt, \'tgeen de Latijnen Filix heeten, by de oude by Ottcley,in\'tGracffchap vanlork, de uyt-geftrekterughFranfen Ratis, by dc Britannen Redin. By de Latijnen van een berg gezien, diende bywooncrs The Kcuin noe-Sambucus, is by dc Franfen Scovies, by de Britannen Ifcaw. men. Scrratula by de Italianen , is by de Franfen Vetonica , by dc Wijl men in Vrankrijk eertijdts op dc ruymte van i fooBritannen cn ons Betanii. \'t Gene Plinius by de Latijnen fchreden,om dc langte des weghs af te metcn,ftcenen plachtterr^ adcps , \'t vet der aerde, noemt, wort by dc Franfen op te rcchtcn, cn de Leuca Gallica (als lornandes getuyght)Marga, \'en by de Britannen Marle geheeten. De zuyvere zooveel fchrceden begreep, cn Leach in\'t Britanfch eenMarga by de Latijnen, noemen de Franfen Glifcomarga , ftecn betekent, 20 laet dc geleerden zeggen, of Leuca daercn kan by de Britannen Gluyfmarl genoemt worden, want van den naem niet gekregen heeft. Gluys betekent by haer helder, \'z Geen de Latijnen Se//u. Op dc ftrandt van \'t Narbonfch Vrankrijk , alwaer menla tripes heeten, noemt Sulpitius Scverus in t Franfch Tri- verdicht dat Hercules en Albion t\'zamen gevochten hcb-petia, cn deBritannen Tripet. \'Dc centum pedes by de ben, liggen defteenen zoo dicht cnverftrooyt, darmenLatijnen , noemen de Franfen Candctum, en de Britannen geloven Zoud, dat het daer ftecnen geregent heeft^ zo datCantroed. De Avis-Roftrum, vogels-bek, by de Latijnen, zy de fteencn-ftrandt cn het fteenen-veldt by de

fchrijversheeten de Franfen, als Suctonius zeght, Becco, en dc Bri- genoemt wordt. Heden wordt zy van de Franfen Ie C rouxtannen Pic. genoemt, zonder nochtans te weten waerom^ maer de ftee- Ik zoud ook Goropius razery niet razen, indien ik des nen worden in \\ Britanfch Craig genoemt.Suctonius Galba, voor een vettert, betrok tot het Britanfch Die certijts de zec-plaetfcn in Vrankrijk, ons naeft, be-Galvus, welk over groot betekent. Des Verrius Flaccus woont hebben, wierden in haer tael Morini genoemt / en dc Zee I



? ü- E R 1 T A de Zcè wordt iti \'c Britanfch Mor genoemt, 200 dat het zel-ve daer van fchijnt gekomen te zijn; want deaenzeefchenoemen zy Mormmyr,gelijk AremoricA eertijts in \'t Franfch,en nu in t Britanfch aen de zee betekent. Zoo fchijnt Arelate,een zeer vermaerde ftadt van Vrank-•rijk, in een nat en vochtigh landt gelegen, van de gelegen-heydt zelf haer naem te hebben, want Ar betekent in \'t Bri-tans op, cn Laith vochtigh. Vxellodunum, zeght Csfar, was een ftadt gelegen op eenalzins fterken hoogen berg , en Vchell betekent in \'t Bd-tanfch hoogh , en dat Dunum by de oude Franfen een ver-heve plaets ofte heuvel betekent heeft, leert ons Plutar-chus uyt Clitio in het boexken van de rivieren,cn \'t zelfde isbyde oude Britannen in gebruyk geweeft. Den voor-bergh Cythariftes ftek Plinius in Vrankrijk >dicht by Marftlien , daer men nu dc ftadt vanTolon ziet;indien men riu onze Britannen vraeght, wat Cytharainhaer tael is, ghy zult terftont Telen hooren. Wederom ,om geen twijfteling in deze zaek te laten, wijl&quot;&quot;t blijkt, dat de hedendaeghfche Franfche tael, zo van hetLatijn en Duyts af-gekomen is, dat \'er nochtans veel oudeFranfche woorden in de zelvige overig zijn: zo heb ik , vandie in beydc talen ervaren zijn, verftaen, dat vele van dieFranfche woorden, welke nocht tot de Latijnfche, nochttot de Duytfche bron gebracht konnen worden, en der-halven uyt de oude Franfche, fchijnen nochtans met hetBritanfche zeer nauwe gemeenfchap te hcbbcn:als by voor-beelt, de Franfengebruyken heden Guerir, de BritannenGuerif voor genezen; de Franfen Guaine , de BritannenGwain voor een fchede j de Franfen Derechcf, dc Britan-nen Derchefu voor op een nieuw; de Franfen Cambre, deBritannen Cam voor krom j de Franfen Bateau , de Britan-nen Bad voor een fchuyt; de Franfen Gourmand, voor eenvract, dc Britannen Gormond voor al te veel; de FranfenBafton, de Britannen Paftwn voor een ftok; dc FranfenAccabler , de Britannen Cablu voor onderdrukken ; dcFranfen Havrc.dcBritannen Aber voor een havenren Comb,by beyde volkeren noch in gebruyk, voor een dal. Dierge-lijke zijner veel meer, welke miflchien den lezer min moch-ten behagen, hoewel zy tot deze zaek zeer wel dienen. Dat Tacitus fchrijft , dat de ^ftinerfche volkeren inDuytflandt, de Sweedfche gewoonten en zeden hebben,doch dat haer tael met het Britanfch meer over een komt,weêrftreeft onze bevefting niet. Want de verfchovenfte ta-len komen in eenige dingen over-ecn. En onlangs heeftAugerius Busbequius, des Keyfers gezant by den grootenTurk, verfcheyde Duytfche en Engelfche woorden in dcCherfoncfche Turkfe tael waer-genomen. ïlier uyt zoud men konnen beftuyten,dat

de oude Fran-fen en Britannen de zelfde tael gebruykt hebben, en datmen derhalven door nootwendigh gevolgh de oorfprong derBritannen tot deFranfen betrekken moet. Want men moetbekennen dat Vrankrijk, gelijk ik gezeyt heb, naeft aen Ar-menia , en vruchtbaer, even als in vruchten , zo ook ( alsStrabo getuygt) in menfchen , eer bewoont is geweeft; en,wijl de Franfen haer Colonien oft Nieu-ftedeninltalien,Spanjen, Duytflandt, Thracien, en Afien vcrfpreyt hebben,zo moeten wy billijck geloven, dat zy\'t veel meer in Bri-tannien, zo naburigh cn niet min vruchtbaer, gedaen hcb- I itIt I il f th I ic I •{d- : H N ben. En dit kan den Britannen niet als tot groote eer ftrek^ken, dat zy van die oude Franfen her-gekomen zijn, die in &quot;oorloghfche dapperhcyt uyt~gemunt, en met welke dc Ro-meynen, niet om eer, maer om haer behoudenis, veelja--ren gcftrcden hebben; cn de welke, op datik liever desDichters woorden, als de mijne gcbruyke, Ter omnem -Invecii Eurpfam, (^mfigrande Acjuilone, vel AußrpImport ata, gravi pajßmfonuere ttmultu.Seit Ràmmus adhuc, quam Tarpeja videîisArx attollmtem caput ill» in monteßiperbum ,Pannones, Mmathii norunt ,/cit Delphica râpes.En een weynigh daer na : Intravere Afi^a fines :.prope lit ter a VontiIngentem crevere nevam, qua tenditur ufqueAdjuga Pamphîlûm, Garamantica fydera contra,Inter Cappâ doces poßta, ér Bythinica regna.Ook moeten wy hier niet ftil-zwijgens voorby .gaen, hecgeen andere, om der Britannen oorfprong van de Franfente bewijfen, by-gcbracht hebben. G. Buchananus, niet minvermaert door zijn voorouders,als goede oefFeningen,merktacn uyt-^Iekerkus , dat de Duytfen een Frans-man Wallonnoemen. En dat dc Saxifche Duytfchen , als zy hier qua-men, en de Britannen Frans hoorden fprèken, haer Wallen^dat is, Franfen, noemden. Buchananus vóeght \'er by, datWalch by de Duytfen niet eenvoudighlijk een vreemdeling,maer veel eer een Frans-man oft Wael betekent ; cn geeftmet een cc kennen, dat de Franfen dat landtfchap, dat wyWalles heeten , heden Galles noemen , cn dat de oudöSchotten al de Britanfche volken in Gaol en Galle , dat is(als hy \'t vcrtaelt) in Galercn en Gallen, .gcdeelt hebben. Zoo nu onze Britannen, \'t zy waer oft niet, willen Tro-janen van af komft zijn, ik zal \'cr niet tegen ftreven ; doorde Franfen dunkt my nochtans zullen zy zich bequamelijxtmet dc Trojanen rekenen. Want zommige zeggen ( alsAmmianus verhaelt ) dat éenige vluchtelingen na de ver-woefting van Trojen Vrankrijk, tocnledigh, ingenomenhebben. In déze opmerking der talen konnen wy de goc-dertierentheydt van denoppcrfteSchcpper, tot onze Bri-tannen , na-zaten van dc oude Gomcren, niet genoegh

lo-ven, de welke, hoewel zy van de Romeynen, Saxen, cnNormannen verwonnen geweeft zijn, zo hebben zy noch-tans haer vaderlijckcn naem cn eerfte tael, tot nu toe gelaptcn verborgen gehouden. Ook fchoonzede Normannen,door ingcftcldc wetten, pooghden te vernietigen. Zoo datdie oude Britanfche Edel-man niet buyten reden fchijnt gc-antwoort tc hebben, de welke van Henrik de 11, Koningvan Engelandt, gevraeght, wat hem dacht van de macht derBritannen, en zijn Koninglij ke tocrufting tegen dé zelve :Die volk (zeght hy) ô Koning i zal door uw, cn anderemachten, nu, gelijk voor dezen, onder-drukt, verzwakt,cn ten deelen uyt-geroeyt konnen worden. Maer zal omdes menfchen toorn, \'t zy \'er Godts toorn zich by-voeghde,niet ten vollen uyt-geroeyt worden. En daer zal, meen ik ,.geen ander als \'t Cambrifchc, dat is , Britanfche volk, engeen andere tael voor \'t mccfte deel, in den dagh des ge-ftrengen oordeels, voordien oppcrfte Rechter, wat\'er vanmeerder gefchiedt, voor deze hoek der werelt antwoorden» -E N, R I T A N N I E N S NAEM. ^ Acr, zult ghy zeggen, 20 Cumero dc&quot;^eerfte naem der inwooners is, waervan komt Albion cn Britannia? wel-ke zo ingewortclt is, dat zy die zelveeenighzins verduyftert heeft. Hoor,bid ik, \'t geen ik zekcrft acht, omdat het \'t waerachrighft is.En de zelf-de dingen kan men met verfcheydeomftandigheden acnmerken, derhal-ven met verfcheyde namen betekenen,als Plato in zijn Cra-tylus leert; cn zo men al het oude cn nieuwe byzondcrlijkdoor-loopt, men zal bevinden dat vele volken met anderenamen, als zy zelve gebruykt hebben,van anderen benoemtwierden. Zoo zijn zy, die in haer moeder-tacl Ifraè\'litcngenoemt wierden, van dc Grieken, Hebreen, en loden,en van de iEgyptenaers (als Manetho getuyght) Huefen ge-noemt, om dat zy harders tot Koningen gehadt hadden : zonoemden de Grieken Syriers, (als ïofephus verhack) diezich Arameten noemden; die zich Chufien noemden, heb-ben de Grieken Äthiopiers, om haer zwart acnzicht, ge-noemt : die in haer moeder-tael Celten zijn, hebben dcGrieken Gallaten genoemt, om haer melk-wit, (als zommi-ge willen; oft om haer lange hayren, als ik terftont gezeytheb. Zoo wierden zy, die zich in haer tael Teutfch , Nu-miden, cn Heienen noemden, van dc Romeynen Germa-nen, Mauren, en Grieken genoemt. Zoo ook (op dat ik niet - f-: k i h I : E t •k- ?5 /



? N. N R B N A E 11 niet verder loop) worden zy, die in haer eyge tael Mufel-inannen, Magier , Czechen, Befermannen genoemt wor-den , noch heden van alle Europeanen Turken, Hungaren,Bohemers, en Tarters genoemt. En zelfs wy Engelfen, dieby ons in onze tael Englishmen genoemt worden, zijn vande Britannen, Ieren, en wilde Schotten Saffon, dat is. Saxengenoemt. Door de zelfde reden moet men oordeelen,dat onze voor-ouders, die zich Cumero noemden, om ee-nige andere oorzaek oft van zich zeiven,oft van anderenBri-toenen zijn genoemt geweeft, van waer de Grieken B^ê^wcii/t\'zaem-getrokken, enalsmetde handt aen de Romeynenover-gelevert hebben. Dit nu vaft geftelt zijnde, zullen wynu de namen onzes eylandts onder-zoeken. Van de naem Albion ben ik niet zeer bekommert, omdat de Grieken de zelve aen ons eylandt, totonderfcheydtgegeven hebben, midts al de ombuurige eylanden, Britan-nifche en Britannien genoemt wierden. Het Britanfch ey-landt (zeght Plinius) vermaert omdeGrieckfcheen onzegedenk-tekenen, light tuftchen \'t noorden en \'t weften,in een groote tuftchen-wijde, tegen over Duytflandt, Vrank-rijk , Hifpanien , en het meefte deel van Europa. Dit wordtAlbion genoemt, midts zy \'t alle Britannien heeten. Waervan Catullus tegen Csefar alzoo, hem vreeft Vrankrijk, hemvreeft Britannien. De welke in \'t zelfde gedicht dit het laet-fte eylandt van \'t weften noemt. Deze naem van Albionfchijnt van de ydelheydt, beuzelachtigheyt, en die loiTclichtvaerdigheydt der Grieken, in \'t verzieren der namen,welke zy zelvea^wlcf genoemt hebben, verkre- gen. Want wijl zy Italien beuzelachtigh van Hefperus, At-las zoon, Hefperia , cn Vrankrijk, Gallatia, van Polyphe-mus zoon, genoemt hebben^ zo moet ik nootzaeklijk gelo-ven , dat zy dit eylandt van Albion , Neptunus zoon, ookAlbion genoemt hebben,\'t welk Perottus en Lilius Giraldusbeveftigen. \'t Zy \'t iemant liever van A^Acpov af-trekke, hetwelk, na \'t getuyghnis van Feftus, in \'t Griex wit betekent,cn waer van de Alpes genoemt zijn. Want het wordt ge-kroont met witte blinkende rotzen, welke Cicero wonder-lijke klonten noemt, waer van Britannien, op AntoninusPius, cn Severus penningen in vroulijk gewaet, op rotzenzittende , afgebeelt wordt, en wort by Britanfche dichtersInis Wen, dat is, het Witre eylandt, geheeten : op dat ikOrpheus verzwijge, die in zijn Argos-varers (zo zy van Or-pheus zijn) het naeft-gelegen eylandt aen Hibernia oft ler-nin , dat nootzaeklijk het onze is, AdÜKcuov , dat is, hetwitte landt, genoemt heeft, het welk hy weynigh te voorenNsjfrav nöOjcjjW^i/ voor AdO^^igarai/fchij nt genoemt te hebben.Infgelijx vermoedtFracaftorius, daer hy fchrijft, dat

diepeftige Britanfche cen-daeghfche Koorts (welke wy ge-meenlijk het Britanfche zweet noemen) ontftaet uyt de cy-genfchap des landts, \'t welk krijt-achtigh is, dat dit eylandtAlbion is genoemt geweeft, van de krijt-achtige aerde. Wiekan dat fprookjen, dat Albion genoemt zy van Albina, eenvan de dartigh dochters van Dioclefianus, Koning van Sy-rien,de welke in haer Bruyloften haer mannen ombrachten,cninecnftierloos fchip hier gekomen, dit eylandt eerft in-genomen, cn door \'t by-ftapen van eenige geeften bevrucht,Reuzen gebaert hebben,als eens onbefchaemden menfchenleugen met goede ooren aenhooren ? Ook behoef ik nietzorghvuldigh te onderzoeken,waerom Britannien in dat ou-de gedicht tegen Ventidius Baftus, Infula C.^ruli genoemtwort, wijl \'t met de zee omringt is, de welke by de dichtersC^rulus enC^erulum,dat is,blaeu en blaeu-achtigh,genoemtwordti waer vanClaudianus van Britannien aldus zinght: ?—- cujus vefligia verrit CArulus -- Ik verzwijgh dat het by Ariftides het groote en laetftceylandt genoemt wordtj dat het ook Romania genoemt isgeweeft , geeft Gildas eenighzins te kennen , de welkefchrijft, dat de Romeynen het zoo t\'ondcr-gebracht heb-ben , dat de naem van \'t Roomfche jok aen \'t lant geklamptis j cn voeght \'er na een zijdjen oft twee by: zoo dat het nietvoor Britannien, maer voor Romanien geacht wordt; enterftont daer na zeght hy van \'t zelfde eylandt: Het eylandtde Roomfche naem, doch niet haer wetten en zeden be-houdende. , Profper Aquitanus heeft hetuyt-druklijkhetRomeynfche eylandt genoemt. Hier zoud men könnenby-voegen , dat, als de beelden der Keyferen Tacitus en Flo-ri\'anusjdoor den blixem ncder-geworpcn wierden,dcWiche-lacrsjgcantwoort hebben, dat\'er uyt haergcftacht een Key-fer zoud worden,die onder anderen over Taprobana overftenzoud ftcllen, en een voor-burgermeefter oft vooghdt na hetRoomfche eylandt zenden: \'t Welk degeleerden van ons Bri-tannien verftaen,welk altijt ecn Pr^fidialCjCn geenProconfu-lare Provincie geweeft is,gelijk wy hier na zeggen zullen.Dathet wel eer Samothea , na Samoth, laphets zefte zoon, is ge-noemt geweeft, mach van my geloven, die wil. Ik weet uytwiens winkel het voortkomt, naemlijk van Annius Viterbi-enfis , de welke onder een fchoon opfchrift,na de wijs der be-driegers , zijn verdichtfeien , onder den naem van Berofms,den licht-gelovigen in de handt geftopt heeft. Maer de waerheydt van de naem en oorfprong van Britan-nien, helt zeer tvvijflclachtigh , na de verfcheyde verftandender menfchen , in welke zaek, op dat ik ook mijn gevoelenmach ftellen, fal ick aen onze Britannen voor-reden, dat zymy met hart en montgunftig zijn,dat zy,terwijl

zy begeerente weten,verfchoonen willen, cn my dien wegh niet fluyten,welke Eliotta, Leiandus, Lhuiddus , en andere betredenhebben. Want is \'t een zeer geleerdt Britan HumfredusLhuiddus , zonder nadeel van Brutus geoorlooft, ja tot eergeweeft, de naem van Britannien elders als van Brutus tetrekken, he^zy my , die de gefchiedenis van Brutus niet wiltegenfpreken , geen Lifter dc zelfde van elders , zoo ikkan , te halen^ te weten, uyt de Britanfche tael zelfs, de wel-ke , aJs minft vermengt, en ver de outfte, fchijnt dezen han-del jeei middels te zullen by-brengen. Want de oude talenworden in \'c byzonder zeernoodigli geacht, om deoor-fprongen te onderzoeken ^ en PJaro leert dat de eerfte na-men , door lang verloop der tijdt, veroudert, in de Barbari-fche talen als de outfte behouden worden. En hoewel de-ze dingen , door dc ouderdom van ons geheugen geweert,in zulk een duyfterheyt begraven zi)n, dat men de waerheytfchijnt eer te mogen wenfchen, als te hopen j zoo zal iknochtans poogen de zelve te zoeken, en mjn oordeel op hetkortfte, als ik kan, voort te brengen, zonder tot iemantsnadeel iet te verhalen, maer zoo iemant iets waerfchijnlij-kers by-brengt, het zelfde willigh te zullen aennemen.Want ik liefde waerheydt niet meer in my, als in een ander,cn zalze omhelfen in wien ikze ook zie. Eerftlijk, zalikmy, met ve dof van den go etwilligen le-zer, dit voor toe-geftemt en beweert op-nemen , dat de ou-de volken in \'t begin haer eyge namen gehat hebben, en datde Latijnen en Grieken daer na uyt de zelve, door gelijk-vormigheyt verbogen, haer landen en namen gegeven heb-ben , dat is, om klaerer te fpreken, dar de volkeren voor dclanden en plaetzen methaer namen bekent, endelandenna de volken genoemt geweeft zijn. Wie zal ontkennen,dat de namen der loden, Meden , Perfen, Scythen, Duyt-fen , Franfen, Getulen, Saxen, Engel/èn, Schotten , &c.niet eer geweeft zijn.als Iudeé\'n,Medien, Perfien, Schytien,Duytflant, Vrankrijk, GetuIien,Saxen, Engelant, Schodant,&c. En wie ziet niet dat deze woorden van de vorige gc-fproten zijn? Wy lezen dat Livius en Cxfar van de Samniien,Infubren, en Belgen, de plaetzen zelve eerft Samnitium,Infubrium, en Belgium genoemt hebben. Van de Franfeniwierd, ten tijde van den grooten Conftantin,als op zijn pen-ningen te zien is, haer landt eerft Francia genoemt, en Si-donius Apollinaris heeft van de Bourgonjons Burgundiaeerft gemaeckt. Van gelijken moeten wy gelóoven, dat ditons eylandt Britannien van de inwooners oft nabuurigeFranfen genoemt zy , welk zommige dingen ons bewijfen,dat in \'t Barbarifch Brit oft Brith zijn genoemt geweeft; in-zonderheyt dat vecrsken , dat op de naem der Sibylla

ver-toont wordt: ^ ÜcisCloüi cv B^vTicn ^ cv TcI)>KqiS TnXv^j^vodig ^KiÄA^av, \'sirKvj^éfB/Jog cuf^ctn Voeght hier by het aenzien van MartiaUs , luvenalis, enAufonius, als ook Procopius, by wien dit eylandt Sritia ge-noemt wordt; zoo ook in de oude opfchriften by de Britan-nen zelve geftelt, op welke men leeft BrUo, Bräones, Brit-ta. c o h. B ri t o n. o r D 1Ni s B m t t o n, en totRomen in de kerk van S. Maria Rotunda, N a t i o n eBritto. En dit fchrift, \'t welk men ziet tot Arnberg inDuytflant, vermits \'t van Triputium ecn onbekende plaetsin Britannien gedenkt, zal ik hier by voegen ; D NYM- <fi\'



? iX \\ 1 E N. N N B R A die in de oude Britanfchc tael ervaren is, de overige namender Britannen, welke by de ouden maer vier oft vijf zijn,onderzoekt, ik laet my voorftaen, dat hy in die weynige na-men , eenige betekening van verw zal vinden. En wy mo-^en niet voor-by gaen, dat de heden gemeenfte Britanfchenamen, Gwyn, Du, Goch, Lluid, van het wit, root,?zwart, en hemels-blaeu her-gekomen zijn. Op dat hetmin wonder fchijne, dat het volk zelve van de wijs van ver-wen haer naem gekregen heeft, als welk zich gcfchildertheeft, en midts de inwooners , zo voor dezen als in dezeBriten , zo dat buyten twijlFel^r/\'/ het oorfpronklijk moet onze tijdt zich van de verwen namen genomen hebben,zijn , daer Brito van getrokken is, en \'t welk deze naem van Maer is dit niet ten voorftel, zoo laet ons tot de zaek kee-Britannien verlichten zal. ren. En wijl dc volkeren daer uyt namen gevonden hebben , \'t Is ook zeker dat een Britoen in de Britanfche hiftorienop dat zy oft anderen mochten over-treftcn, oft zich van an^ Brithon genoemt wordt, aen dien wil ik my niet binden,deren onderfcheyden,oft na de waerdigheydt van haer eerfte alzo de Britannen, welk;c, als Chryfoftomus zeght, een bla-voor-zaet, als de loniers van lavan, de Ifraeliten van Ifraël, zige tael hadden, zich in \'t geblacs vermaken, welk de Latij-de Chananiten van Chanan, Chams zoon, oft van haer aert, nen naerftelijckgevliet hebben. Nu, gelijk van Brith Brito,zeden, en oefteningen; als de Iberen in de Hebreeufchc zo dunkt my is Britannia ook daer van gekomen. Britan-oorfprong, om dat zy gravers, de Heneten om dat zy landt^ nien (zeght Iftdocus) is genoemt nae een woort des volx.iooperSjdcNomadcn om dat fy tot beeften te hoeden geneygt Want als de outftc Grieken ( deze zijn de eerfte geweeft diewaren: de Germanen om dat zy voor ftrijdtbare mannen dc naem dezes eylants zo befchreven hebben ) oft door zee-geacht wierden; de Franfen om dat zy vry waren; de Pan- rovery, oft doot koop-handel zoekende na de verdfte landt-noners om dat zy lakenfche rokken met mouwen droegen , fchappen, by de ftrandt langs gevaren zijn, en verftonden»volgens \'t zeggen van Dion; de ^iihiopcrs om dat zy zwart dat dit volk oft van de inwooners zelfs, oft Van de Franfen,waren; en de Albanen om dat zy met wit hayr geboren wier- die de zelfde tael gebruykten, Brith en Brithon genoemtden; waer van ghy kont bemerken,dat (gelijk Solinus zeghtj wierd, zo hebben zy by Brith, Tania gevocght: \'t welk, ge^de verwe des hayrs het volk benoemt hccft;en wijl

de onzen, lijk in de aentekeningen ftaet,in \'t Griex een lantfchap bete-die neven haer Ejebuuren, meteen gemeene naem Cimbren kent,waer uyt zy B^7asv<ct,dat is,het landt der Britannen,t\'za-cn Cumeren genoemt wierden, geen ken-teken, waer door men-geftelt hebbcn,wacr voor men B^iTxvfct qualijk gefchre-2y van haer nageburen beter koftcn onderfcheyden wor- ven heeft,- doch Lucretius en C^efar, die de eerfte der Latij-den,hadden, als door die gewoonte van haer lichaem te ver- nen van haer gedenken,hebben \'t beter Britannia genocmt-wenjwant dat de Britannen zich metGlaftum(glafz betekent Dat dit zoo is, geloof ik dacrom te vafter, om dat men innoch by haer hemels-blaeu) ge verwt hébben; laet u Cxfar, \'t ruymfte tooneel der werelt, maer drie namen van grooteMela, Plinius, en alle andere deftige fchrijvers leeren. En of lant-fchappen , behalven ons Britannia, vint, die met Taniaïk gifte dat de Britannen van haer gefchilderde lichamen zijn bepaelt worden,en dat in deze weft-wijk des wcrcldts Mauri-genoemt geweeft? want al wat geverwt cn gefchildcrtis, tania, Lufitania,cn Aquitania, welke namen ik niet twijffel,noemen zy in haer oude en moederlijck tael Bntk En nie- dat de Grieken gemaekt en aen de Latijnen over-gelevertmandt behoeft deze oorfpronklijkheydt der Britannen voor hebben, als die deze landen eerft verzochthebbem Wanthart en ongefchickt te achten, wijl die dingen,die in de gron- van de Mauren hebben zy Mauritania, als der Mauren lant-dcn meeft vereyfcht worden, zijn, cn dat de woorden over- fchap, gemaekt, \'t welk de inwooners (als Strabo getuyght)€cn-ftemmen, cn dat de naem,als her beek der zaek,dezack Numidia noemden, van Lufus Libers zoon Lufitania, alszelve uyt-driikkeii; want Brith en Bric ftcmmen zeerwel Lufus landt. En Aquitania miflchien , gelijk Ivo Carnoten-over-een, en Brith betekent by dc Britannen,k geen de Bri- fls dunkt, van\'t woordt Aqua, datis, water, alsecnlandttannen in der daet waren, te weten, beftrckcn , geverwt, aen k water, in welcke zin, als Plinius verhack ^ het eerftcn gefchildert , gelijk zy- \'by de Latijnfche Dichters ge- Armorica , dat is, aen de zee, genoemt wierd. Hier by kannoemt worden ; enOppianus nocmrze Aioxóvc^oi, dat is , men Turditania cn Baftitania, de namen van kleyner lan-die den rugh verfcheydclijk geverwt hebben. dcn,voegcn,die ook in deze weft-wijk geweeft zijnrte weten. En k zal niet vreemt zijn hier, \'t geen ik waer-genomen in Spanjen,en fchijnen der Turden cn Baften landen te betc-heb , hoe weynigh \'t ook zy,

te verhalen , dat byna in aller kenen, kis ook niet nieus, een woordt uyt het Griex en uycBritannen namen eenigh betekening van verw blijke, wel- heemfch aen een te laflbhen.-Men maekt namen,(zegtQuin-ke, van dc wijs van fchiidercn, buyten twijftel voort-geko- rilianus) oft uyt het onze en k uythcemfch, als Biclinium,men is. De roode verw wordt by de Britannen Coch cn Epitogium,Anticato,oftuyttweeuytheemfche woorden,alsGoch genoemt,welke in deze namen mijns oordeels overigh Epirrhedium. En deze wijs van t\'zamen-voegen is zeer gc-is, Cogidunus, Argcntocoxus, Segonax. By de zelve wordt bruyklijk in de namen der lantfchappen: komt niet Irelandhet zwart Dü genoemt, k welk zich eenighzins vertoont in van het lerfch Erin, en k Engelfch Land, en Angleterrc uytMandubrarius , Cartimandua , Togodunus , Bunduica , een Engelfch en Franfch woordt.Frankland (want zoo heb-Cogidunus. Het wit wort Gwyn genoemt, welker naem ben onze Saxen Vrankrijk genoemt) uyt het Franfch en eenuyt-gedrukte tekenen my dunkt, dat ik zie in Venurius , en Sax; Poleland uyt het Duytfch en een Poolfch , dat by haerImraavenrius. Gwellw betekent by haer water-verw, cn dit een vlakte betekent; en Danmarch uyt het Deenfch , envertoont zich in de namen van Vellocatus, Carvillus, cn Duytfch March, k welk een lant-pael oft grens betekent ?Suella. En Glas werdt in \'t Britanfch hemelsblaeu genoemt. Doch in zo klaer een zaek zal ik geen meer woorden ge-k welk men in de naem des Konings Cuniglafis ziet; want bruyken. Ook behoeven wy ons over het Grieckfche byGildas vertaclt het een geelen, oft, als in andere voor-beel- voeghfel Tania, niet te verwonderen, wijl de H. Hierony-dcn ftaet, een zwarte vleefch-houwer. Aure , \'t welk een mus uyt de oudfte fchrijvers, in zijn vragen over Geneftsguldc verw betekent, ziet men in Cungetorix,en Arviragus. getuygt,dat de Grieken langs alle de kuften en eylanden vanDe bloey-verw worde by haer Teg genoemt, k welk in Pra- Europa, tot dit ons eylandt toe, hebben gewoont. Laetfutagus en Carattacus verfchijnt. En zoo wy geloven dat de ons, zegt hy, Varros boeken van dc outheden, en Sifin-Britanncn de namen van dc gemengde verwen, met de ver- nius Capito,cn den Grieckfchen Phlegon, en andere geleer-wen zelfs, van dc Romeynen genomen hebben; Want het de mannen lezen, en wy zullen zien , dat bykans al de ev-is zeker dat zy Werith voor Viridis groen, cnMclinvoor landen, en ftranden der geheele werelt, en de an-zeefcheeen honigh-verw, van de

Romeynen getrokken hebben; landen, van deby-woonftige Grieken zijn ingenomen; de20 acht ik dat niemant, als ik hoop, my hier in zal tegen welke, als boven gezeyt is , van dc bergen Aman cn Taurus,fpreken , dat de Prafinfchc verw in Prafutagus, en Mcnin in tot deze onze Britanfche zee, alle zec-plaetfen bezetenAdiminius, des Konings Cunobelins zoon, fchuylt. Ook hebben. heeft Rufina een zeer geleerde Britannin, haer naem van Voorwaer, dat de Grieken acn dit ons eylandt aengclantRufus, datis, root, gekregen, gelijk Albanus, dc eerfte zijn, en haer gelcgentheyt en natuur onderzocht hebben,Britanfche Martelaer, van Albus, dat is, wit. Zo iemant, zal men buyten twijffel ftellen,indicn men acnmerkt \'t gene Athe- Y M P H I S OO BRITTOR I P V T I Es V B C y RMO V L P I MA L C H I*7.L E G. XXI IP O P O F O.Ook de Saxen zeivc hebben de Britannen in haer taèlBjii\'cr genoemt, cn Witichindus Saxo ftelt voor Britannien KNT NO NA Centmk\' ?ms-.



? N N R T B E N, Atheiiieus van Philca Taurominitc (waer van terftont) ge-fchrcven heeft, dewelke hondert en tfeftigh jaren voor deaen-komft vanCa^far in Britannien geweeft is ,• indien wyViyftes Autacr,mct Griekfche letters befchreven, in ons ge-heugen beroepen, en zoo wy aenmerken \'t geen PytheasVoor der Romeynen tijden , van de wijdte van Thülen cnBritannia, gefchreven hééft. Want wie zoud aen de Grie-ken Britannia, Thülen, de Nedcrlantfche geweftcn, cn in-zonderheyt haer zcc-ftrandengcopenbacrt hebben, \'t zv dcGriekfchc fchepen in de Britanfche en Duytfche zee inge-lopen waren,cn de befchrijving des zelfs aen haer aertfchrij-vers over-gelevcrt hadden? zoude Pytheas de fchceps-vaertvan fes dagen, aen geen zijde van Britannien , geweten heb-ben,had niet iemant derGrieken hem \'t zelfde geopenbacrt?wie heeftze geleert dat Scandien Bergen, en Ncrigon ,plaetfen zijn, van waer men in Thülen overvaert? welke na-jnen den ouden Grieken bekender fchijnen geweeft te zijn,als aen Plinius oft iemant der Romeynen. Waer van Melagetuyght, dat Thülen door de Griekfchc vcerzen isvcr-maert geweeft: en Plinius zeght, het eylandt Britannia isvermaert door dcGriekfchc en onze gcdenk-tckcncn.Doordit middel dan zijner zoo veel Griekfchc woorden in onzeBritanfche, Franfche, en Ncdcrlandfche taelingcflopen.Indien nu Lazarus Bayfius, en Budseus zich beroemen, dathaer Franfen van oudts , dat is, Grickfch-lievcrs,geweeft zijn,door bewijs van dccygenfchap van eenige wey-nige haer woorden, de welke eenige ovcrblijffels der Griek-fchc tael behouden ,• en niet min verheught zich Hadria-nus lunius, om dat in de Duytfche woorden eenige Griek-fchc oorfpronklijkhcden fchuylen ,• zoo laet dan de Britan-nen roemen , in welker tael zoo veel namen van dc Griek-fchc gefprotcn zijn. Nochtans gelooft Thomas Smyth,Ridder en geheym-fchrijver van de Koningin Elizabeth,daer by toe-gekomen te zijn, dat het overigh Europen doorden oorlogh gequelt, veel Grieken hcrwaerts,als in ccn vryeburght, t\'zamen gevlucht zijn. Dit is dan van dc oorfprong en naem van Britannien,mijn oft dwaling, oft giffing, waer voor, zoo zy van de waer-heyt vreemt zy,ik wenfch, dat dc waerheyt zelve voort qua-me. In deze verdracyde en blinde oeffening der oudtheyt,wort het voor eer geacht een weynigh tc miflen, cn laet onsondcr-tulfchen gedenken, dat die dingen , welke den on-bedachten valfch fchencn, acn diezc lang en wel

overleg-gen , dikwijls waer fchijnen. Wil my iemant voor de richt-ftoel der waerheydt ftellen, ik weet niet anders als dit te ant-woorden. En ik bid al onze geleerde Britannen op \'t min-nélijxt, dat zy al haer vlijt, verftant, wctenfchap, en zinnen,in dit onderzoek , ccn weynigh willen hefteden j op dat dcwaerheydt, cyndlijk gevonden j alle nevelen der giffingendoor haer lieht vérdrijve. DER BRITANNEN ZEDEN. At voorts dc Britannen in dc ccrftétijden gcdacn, wat\'vorm van heer-fching zy gehat, en na wat wetten zygeleeft hebben j heeft de zeer vromecn geleerde D. Daniël Rogcrfms,mijn bvzondcre vriendt, ons doorzijne fchriftcn belooft tc onderrich-ten,maer wijl hy,door ccn al tc vroe-ge doodt wcgh gerukt, niets gedaenheeft; zoo ontfangt dit wcynigskcn van haer oude zeden,met dc woorden der ouden zelve. Cx(2ï. De Britannen gebruykcn ëcn kopcréh penningoft * yzere ringen, op een zeker gewicht, in plaets van geit jachten de haes , hen, en gans te eten ongeoorloft 3 die zynochtans voeden om haer vermaek cn luft. De allcrbclccft-ftcn van deze zijn, die Kent bewonen, welk landtfchap ge-heel aen dc zcc light, cn vcrfcheelcn niet veel van de Fran-fchc gewoonte. Die dieper in \'t lant woonen, zacyen mcc-ftendecl geen koorn , maer leven by vlees cn melk, cn zijn met vellen bekleedt; en alle Britannen beftrijken zich metgeclc verw, welk daer nain \'t blaeu verandert, gevende haereen fchriklijkcr gedaente in den oorlogh i zy hebben langhayr, cn \'t gantfche lichaem gefchorcn, behalven het hooft,cn de boven fte lip. Zy hebben met haer tienen en twaclvcnde vrouwen gemeen, en mceft de broeders met de broeders,de vaders met de kinders, cn zoo\'er wat af komt, wordenvoor dier kinderen gehouden, die dc vrouw macght zijnde ,cerft getrout heeft. In dc veldt-flagcn zijn zy mceft gewoonwagens tc gcbruyken, ccrft rijden zy acn alle kanten metfchieten van pi)lcn, en verftroyen dikwijls, door \'t gcdruysvan paerdenengckrack der raden, de flagh-ordcns i enalszy in der Ruyter-bcnden ingedrongen zijn, fprhigcn zy vande wagens en vechten te voet 3 de wagcnaers wijken onder-tuftchcn een weynigh uyt dc ftrijdt, en ftellen zich zoo, datzoo deze door dc mcnighte der vyanden gedrukt worden,zy een gereedc wijk hebben; toonen alzoo in \'t vechten defticlhcyt der ruytcren,cn dc ftantvaftigheyt der voet-knech-ten : cn brengen door dacghlijx gebruyk en oeffening, zo^veeltcweegh, dat zy de paerden op af hellende en fteyléplaetfen in dc

volle ren op te houden, en kort tc keercn ^nwenden, cn langs den diftel-boom te loopen,en zicKop dènwagen te begeven , gewoon zijn. Dikwijls wijken zy ookmc^ voordacht, en als zy de onzen een weynigh van de legi-oenen afgclokt hebben, fpringen van dc wagens,en vechtenmet ongelijke party te voet^cn \'t gevecht der ruyteren brachtden wijkers, en vervolgers gelijk cn even veel gevaers .Hiertoe komen zy nimmer dicht gctropt, maer dun cn ydel, cnvochten met groöté tuflchen-ruymte, hebbende haer wach-ten zoo geftelt, dat de eene den andere ontfingen, endeverfche den vcrmocyden tc hulp quamen, * Anderelex.en pia-»ten. Strabo. Dc Britannen overtreffen dc Franfen in langte,cn hebben min geclc hayren,doch zijn flenker van lichaem.Tot bewijs van haer groote zy, dat wy zelf noch jongelin-gen zijnde, te Romen gezien hebben, die zelfs een halvevoet langer waren als de langfte mannen, doch zy warenniet vaft van voctcn,cn \'t overigh betrek des lichaems toon-de geen fracy geftel. Van aert zijn zy dc Franfen ten deelgelijk, ten deel eenvoudiger, cn woefter: zoo dat eenige vanhaer, door onervarentheyt, geen kacs maken , fchoon zy dcruymte van melk hebben. Andere weten van geen planten,en aerdt-bouwing. Onder haer zijn veel heerfchappycn.Tot den oorlogh gcbruyken zy mcnighte van wagens, alsook eenige Franfen. Dc boffchen zijn by haer in plaets vanfteden ; want veel boomen ter neder houwende, en eengroote kring gravende, ftellen aldaer haer hutten, en (hal-len voor haer heeften, doch rot gebruyk van een klcyncntijdt. Cxfar infgelijx. Dc Britannen noemen een ftadt, als zyccn bofch met grachten en wallen omringt geveftight heb-ben j al\'waer zy gewent zijn t\'zamen te komen, om den in-val der menfchen te ontvheden. Diodorus Siculus. DeBritannen leven naer der oudenwijs, gcbruyken in hare oorlogen wagens,gelijk men zeght,dat de oude Griekfchc helden in de Trojaenfchc oorloghgewoon waren. Zy hebben haer huyzen van balkcn,en houtt\'zacm-gcvoeght, leggen haer koorn in de ayrcn onder dak,daer zy dagclijx foo veel van dorfchen, als zy voor een daghvan nooden hebben. Zy zijn oprecht cn eenvoudigh vanzeden , veel van de arghliftighcyt onzes volx verfchillendc;gebruykcn flechte koft en kleeren, van de Ickkcrnyen derrijken onbewuft. Het cylandt is vol volx. Pomponius Mela. Britannien brengt volk, cn Koningender volkeren voort } doch zy zijn al-te-mael rouw, cn hoeZ;y verder van het

vafte landt af zijn , hoe zy minder van an-dere rijkdommen weten. Zijn alleen rijk in beeften cn lan-dcryen : zy beftrijken haer lichamen met een zeker kruytdaer men mee verwt, het zy uyt hovacrdy ofc anderzins, datmy onbekent is. Vinden uyt luft lichtlijk oorzaek tot denoorlogh, en beoorlogen elkander dikwijls, doch mceft doorbegeerte om te hcerfchen, cn haer bezit uyt te breydcn. Zyvechten niet alleen te paert cn te voet, maer ook op wagenscn karren, op zijn Frans gewapent i zy nocmenze Covinos,welker gezeyndc affcn zy gcbruyken. Cornelius Tacitus. De Britannen zijn dc Franfen naeft en



? cii gelijk, \'t zy van wegen de kracht oft eygenfchap, door degebleve kracht der afkomft; \'t zy het landt zich verfchey-deli|k uyt-ftrekt, de gefteltenis des hemels den lichamenhaer geftalte geeft. In \'t gemeen, nochtans de zelve achten-de, is het gelooflijk dat de Franfen dit nabuurigh landt inge-nomen hebben. Zy hebben een gelijke Gods-dienft, en hetzelve overgeloof. Haer fpraek is niet veel verfcheyden, eniijn in aengaen van gevaren even ftout, en als zy \'er toe-ge-komen zijn , even verfaeght in\'t afwijken; de Britannenvertoonen nochtans meer wreedtheyts, als welke geen lan-o-e vrede noch verzocht heeft: Want v/y hebben verftaen,dat de Franfen ook gebloeyt hebben in den oorlogh; dochnu heeft haer de traegheydt met de ledigheyt, neven hetverlies van haer dapperheyt en vryheydt, overvallen, \'t welkeertijts der Britannen verwonnene toe-gevalkn is; de an-deren blijven als de Franfen geweeft zijn. Haer meeftemacht beftaet in &quot;t voet-volk, eenige volken vechten opwagens, de voornaemfte mennen de wagens, die van deonderdanen befchermt worden; eertijdtsgehoorzaemdenzy Koningen, nu worden zy door de Vorften tot t\'zamen-rottingen getrokken j en niets is de Romeynen tegen diemachtighfte volken nutter, dan dat zy niet voor \'t gemeenzorgen; zelden fpannen twee oft drie fteden t\'zamen, om\'t gemeen ge vaer af te weeren; zo dat zy byzonderlijk vech-tende , algemeenlijk overwonnen worden. En elders. De Britannen zijn gewoon de Goden, doorde aderen der flacht-offers, raedt te vragen onder het be-leyt der vrouwen te oorlogen, en onderfcheyden in \'t ge-bicden geen kunne. Waer door de geleerden meenen , datAriftoteles van de Britannen fpreekt, als hy zeght, dat deftrijdtbare volkeren, aen geen zijde van de Ceken, \'t ge-biedt der vrouwen onder-worpen zij«. DioNica;us, uyt het kort begrijp van Xiphilinus. DeBritannen in \'t noord-deel des eylandts , bouwen geenlanden, leven van den roof, jacht- en vruchten der boomen;eten geen vifch , fchoon zy die overvloediglijk hebben. Zywoonen naekt en zonder fchoenen in hutten-; hebbendevrouwen gemeen, en brengen de kinderen t\'zamen op. Bydeze heeft het gemeen volk het meefte gezach, roovengaern, oorlogen te wagen, hebben kleyne en fnelle paer-den ; het voet-volk loopt zeer gefwint, en als zy ftaen, zijnzeer ftantvaftig. Haer wapenen zijn een fchilt, en een kor-te fpiers, aen welker onderfte deel een kopere knoop is, omde vyan den, terwijl zyze fchudden, te vervaren. Maer ver-dragen inzonderheydt honger, koude, en allen arbeydt;want tot het hooft toe In een moerafch gedoken, pogenveel dagen lang den honger uyt te ftaen : en in de boffchenleven zy van fchorfen, en wortelen der boomen. Zy berey-den

ecn zekere foort van fpijs tot alles, en van de zelve degroote van ecn boon genooten hebbende, plachten geen-zins te hongeren of te dorften. Herodianus. Zy weten van geen kleed eren , maer om-gorden den buyk en nek met yzer, houdende dat voor eenfiefaet, en een ceken van rijkdom; gelijk de andere Barba-_ren het gout.Zy befchilderen haer lichamen met verfcheydeverwen, en allerhande foorten van dieren , w^aeroni zyook geen kleederen aen doen, om, naemlijk des Hchaemsfchildery, niet te bedekken. Het is een ftrijdbaer en moort-dadig volk, te vreden met een fmal fchilt en een lans, endaer-en-boven met een zwaerdt, op haerblootelichaemafhangende; wetende gantfch van geen harnas oft helm,achten \'t maer voor een ballaft,voor die over de moeraflchengaen, door welker dampen en hitte, de lucht daer alrijdt be-fwalkt is. Het overige, dat weynigh is, zal ik hier cn daer uyt ne-men, en hier by-voegen. Plinius van de zwarte konft: Maerwat zal ik zeggen , dat deze fwarte konft ook over de Oce-aen is gekomen, en tot het ydel der natuur gevordert; Bri-tannien voert de zelve heden met zo groote eerbiedigheyt,dat zy fchijnt de zelfde aen de Perfen gegeven te hebben. De zelfde. De Franfen noemen de weeg-bladeren Glas-tum, waer mee der Britannen vrouwen en fchoon-dochtersover \'t gantfche lichaem geftreken, en op zekere hoogh-tijden heel naekt gaen , de Morianen in verw na-bootfende.De Britannen kennen geen lekkerer fpijs, als de Chemcro-tes, een weynigh kleyner gevögelt als wilde ganfen; zy drae-gen ringen aen de middelfte vinger, en meften haer landenmet Marga. 14 Solinus getuyght, dat zy zich met eenige tekenen be-branden , welke Tertuüianus der Britannen brandt-merkennoemt. Het landt wordt, zeght hy, ten deele van de Bar-baren bezeten, aen welke van kints-been af verfcheyde te-kenen ingelijft, met haer te gelijk opwaflèn; en deze wildevolken achten ^een ding meer in plaets van lijdtiacmheydt,als haer lichaem met deze lijk-tekenen re laten merken. Dio. Zy eerden dc Goddinnen Andates, dat is, de over-winning , en Adraftes. Casfar en Lucanus. Zy hadden fchepén , welker kielenen boorden van licht ftof gem.aekt worden, èn het andert\'zamen-ftel wierdt met leêr bedekt.Solinus.De geheele tijdtdat Zy tTcheep voeren onthielden zy zich van eeten.-zy dron-ken een drank van garft, gelijk wy heden noch gebruyken.Diofcorides zeght, de welke het averechts Curmi noemt,voor Kwrw: zoo noemen de Britannen, \'t geen wy Ale noe-men. Zy hebben met haer velen maer een vrou, gelijk Eu-febius getuyght de PrJeparatio. Plutarchus vethaelt, dat zyhondert, enhondert cn twintigh jaren lang leefden, omdat de koude plaetfen , de warmte na binnen dringen. Wat dit

voor oude jaren der onmenfchlijkedwing-landcngeweeft zijn , daer Gildas van fpreekt, is my onbekent;\'t Zy hy die verftaet,welke zich in dat landt het gebiedt tcgeüde Romeynen aengenomen hebben, en in die tijdt tyrannenoft dwinglanden genoemt wierden: want hy voeght \'er dituyt Hieronymus by , dat Porfyrius, die razende oofterfchehondt, verbittert tegen de kerk, ook dit \'er na zijn dwazeen ydelc ftijl acngehecht heeft: zeggende, Britannen hetvruchtbaer landtfchap der dwinglanden. Ik zal hier ookniet fpreken van haer oudé Godß-dienft, de welke voor-waer geen Godts-dienft, maer een droevige verwerring vanover-geloovcn was: want als de Duyvel,zeght Gildas, de wa-re leer door op-gehoopte duyfternis ovefftulpt had , zo wasBritannien vol Duyvelfchegruwelen , zelfs dc^Bgyptifchcin getal overwinnende, waer van noch eenige overblijffels ,zoo binnen als buyten de vervalle fteden , fchriklijk \'en gru-welijk van maekfcl en gedaente te zien zijn. Dat men voort befluyt, dat de Britannen met Herculesin \'t fchaken van Hefione geweeft zijn , uyt deze veerzen,als mert acht, van Cornelius Nepos, daer hy debruyloft vanTelamon cn Hefione be fchrijft : •--- Et in aurea pocuU fuß Invitant fefe pater is plebs mixta, Britanni,is gantfch verdicht, en dat de dichter daer van niet Cor-nelius Nepos, als de Duytfen willen, maer lofeph Ifcanusoft Exonienfis geweeft is, kan ik zeer klaer en als zeker be-wijzen, als die van on^en tweeden Hendrik, en ThomasAertz-biflchop van Canrelbergh gedenkt. Oft VlyfTes door Britannien gereyft is, dc welke in Cal-cedonia geweeft is, als het Altaer met Grieckfche letters ge-fchreven , na\'c get aygnis van Solinus, geopenbaert heeft,tvvijffelt Brodasus, En ik zoud veel eer oordeelen , dat hettot Vlyftes eer, als van Vlylfes zelfs gefticht is: hoewelmen drijft, dat Vlylles Elizza, laphets neef, geweeft is.Want het blijkt uyt de gefchichten, en wy hebben al-reêverhaelt, dat de oude Grieken te water en te landt, verrereyzcn aen-genomen hebben; zoo dat het ons geen wonderdunken moet, dat men eenige naitien en gedenk-tekenender zelve op verfcheyde plaetfen vinc.En dikwils lijn die na-men niet zo zeer van dc hare, als van de benoeming der hel-den, welke by haer in gêlijke^oft meerder achting waren,danby de Chriftenèn de namen der Martelaers, en belijders desgeloofs. Gelijk dan veel nieuwgevondc landen, na S. lan,S. Dominicus , S. Francifcus, en andere hcyligen genoemtzijn; wie zal durven ontkennen, dat het eertijdts ook zo byde Grieken gefchiet is ? En wie is onder alle de helden doorlang-duurige dwalingen der zee meer gequelt geweeft, alsVlyfles ? Zo is het dan geen wonder,dat die veel voeren,hembeloften gedaen hebben : en de plaetfen, daer zy aenqua-men, door de

beloofde namen, van hem genomen , gehey-ligt hebben. Hier van komt Vlyflipo, op demontvan dcrivier Tagus, heden Lisbona genoemt; hier van komen el-ders de ken-tekenen van Vlyftes, Laertes, cn zijner mede-gezellen , welke niet tot Vlyft^es, als haer ftichter, te betrek-ken zijn ; maer men achten moet, dat van de Grieken,vreemde landen na-vorfchende, den helden, die onder al-len veel verzocht hadden, ter eeren op-gericht zijn. Dat lohannes Tzetzes in verfcheyde gefchichten ge-fchreven E N. T A N N



? R I fchreven hcefc, dat onze Britanfche Koningen aen diengrooten Cato,de welke met de zeden van \'t Roomfchc volkgcoorloght heeft, om zijn deught begiftight heeft, lang aleer dc naem Van Britannien aen de Romeynen bekent ge-weeft is , mach hy zelf gelooven j de geleerden weten watbeuzclachtigh een fchrijver hy iy. Gelooft ook niet, dat de groote Alexander uyt Ooft-In-dien tot Gades cn Britannien gekomen is, fchoon Cedre-inis tegen alle hiftorien fchrijft: Gekomen in Aphafe, Ga-das, Cn Britannien, bereydcnde duyzcnt vracht-fchepen.Van de zelfde flagh is ^tgeen Trithemius uyt Hunnibaldusverhack, dat de Koning Baftanus, de dochter van den Ko-ning der Oreaden in \'t jact 2,84 voor Chriftus geboorte,ver-jaren heeft, en dat hy met hulp van dén Koning der Britan-nen Bafihnus bcoorloght heeft. Niemaiit mcene ook, dat Hannibalin Britannien gcoor-loght heeft, \'t geen men by Polybius in de Eclogcn des elf-den bocx leeft: In weynigh tijdts vermeefterdc Hannibal jdoor fwarc cn moeylijke wegen , Britannien. MS^ant dezeplaets is vcrvalfcht,cn voor B^erVv\'öif moet mctiB^èT^tau^g le-zen , als ook by Dio in \'t 14 boek ftaet; want by beydewordt van dcBrutii in Italien gehandelt: dat de Griekennochtans, omtrent deze tijdt, in ons cylandt gekomen zijn,ontken ik niet; want terwijl Athcnasus\'t fcWp van Hiero,wiens grootte cn konftigheydt yder tot verwondering ge-weeft is,uyt de zeer oude fchrijverMofchio befchreven heefc>zoo verhaelt hy,dat de groote maft- van \'t zelfde tuffchcn degeberghtcn van Britannien, van een varken-drijver gevon-den , en van de wcrk-mccftcr Philea Tauromenitcs in Sici-lien gevoert is. Maer ik vrees,dat de hekclers zullen achtendat men hier B^i-^iAvtis, in plaets van B^iTjeivioi4 lezen moet,en \'t zelfde infgelijx tot het geberghte der Brutien in Italienbetrekken. Het fchijnt ook dat dc Britannen met dc Gimbren enFranfen in die tochten,in Italien en Grieken vermengt zijngeweeft. Want behalven de gemeene naem, zoo wordt inhet Britanfche oude boek der Triaden,waer in van drie zeergroote hcyren, die uyt de Britannen verzamelt waren, ge-dacht wort, verhaelt, dat een ^eker uythcemfch hooft-man van hier een overgroot heyr geworven heeft, dc welkeeen groot deel van Europa verwoeft hebbende, aen deGriekfchczec (miftchien wil hy Gallaricn zeggen) geble-ven is. Daer zijn\'er die gelooven, dat zy lichtlijk zoudenkönnen bewijzen, dat het die Brcnnus,die by dc Griekfchecn Latijnfche fchrijvers zeer vermaert Britanfch Koning,geweeft is. Ik weet dit alleen, dat deze naem by de Britan-nen noch niet verfturven is, de welke in haer tael ccn Ko-ning Brennin noemen. Dat de velt-hecr Britomarus onder haer,waer van Florusen Appianus

gewagen, een Britan geweeft is, overtuyghtde naem zelf, welk een groot Britoen betekent. En ick zaldat van Strabo niet verdraeyen, de welke fchtijft, dat Bren-nus een Praufier van afkomft geweeft is, om hem tot ccnBritan van afkomft te maken. En \'t geen OtthoFrifingenfisverhaelt, dat de Briones der Gimbren afkomft, zich aen debron -van den Dravus neder-gezet hebben, durf ik in Brito-nes niet veranderen; fchoon de hekeiers van onze tijdt allesdurven. Doch om eens mijn gevoelen rondt uyt te fprekenigelijkde Romeynen, die in dat vermogen uyt-geftcken hebben ,nocht aen Herodotus, nocht aen dc oude Grieken zijn be-kent, ende Franfen cn ïbercn acn de oude fchrijvers lang. zijn verborgen geweeft; zoo heb ik altijdt geacht, dat derBritannen naem, laet van dc Grieken cn Romeynen ge-hoort is. Want dat bocxken van dc weerelt, dat op Arifto-teles naem om-zwcrft, cn van Britannien, Albion, en Hier-na gcwacght, is niet van Ariftotelcs tijdt, maer veel jon-ger , gelijk de geleerden geoordcclt hebben. Polybius dievoortrcflijke fchrijver, de welke, een mede-makker zijndevan den grooten Scipio, omtrent 170 jaren voor Chriftus A B N K t Ê R t^ geboorte ccn groot deel van Europa door-rdyft had, licëftvoorwaer van dit deel der aerde gcenzins geweten, \'r GenCizeght hy, zich tuflchen Tanaia cn Narbon tien noordenftrekt, is op dezen dagh noch onbekent, cn zy dföomcn diedaer iets van fchrijven oft fpreken. Gdijk die heden fchij-nen tc droomcn, die wonderlijk gelooft hebben, dat Himil-co van de Carthagineq^cn belaft, dc wcft-kuftcn van Euro-pa te bezoeken, d^it eylandt voor veel jaren ontdekt heeft;wijl van deze vaert niets befchreven is, als in een veers ofttwee van Feftus Avienus. En dat Britannien later bekentis geworden, fchijnt toe-gekomen, zoo om de vêrgelcgen-heydt van \'t eylandt, als om dat de Britannen toen, als alleandere volken in deze wijk, noch Barbaren, cn op zich zelflevende , geen grooten handel met andere volken hadden.En hier in gevoelt Diometmyj aen de eerfte Grieken enRomeynen, zeght hy, is \'t zelfs niet bekent gèwecft, dat \'erBritannien was dc nakomelingen hebben \'t in verichil ge-trokken, oft het een cylandt, oft vaft landt was, en van bey-der meeningen is veel gefchreven, van die, die zelfs niet ze-kers wiften, (als die \'t niet gezien, nocht van de inwoonershoedanigh het was, gehoort hadden,) maer ftcunden alleenopgiflingen, zoo veelde lédigheydt en oeifcningenydertoc-lict. Dc eerfte der Latijnen, dat ik wCet, is Lucrct\'us ,die van Britannien gcwagh maekt, met deze vcerzen van\'t onderfcheyt der lucht; 1 7<lam quid Britannum calum dijferreputamus ; Et quod in uEgypto eß, qua mundi cUudicat axis-. En dat Lucrerius een

weynighouder alsC^faris, is be-kent : in welke tijdt ons CsêCiv zclVe Icerc, dat Div.tiacus,Koning der Sueflioncn, en dc machtighftc van geheelVrankrijk, over Britannien geheerfcht heeft. Doch dit isvan dc zée-kant te verftacnj want Caefar zelve getuyght, datvan Britannien niet als de zee-kant en die landen die tegeftVrankrijk liggen, acn de Franfen bekent geweeft is. Noch*tans fchrijft Diodorus Siculus, dat Britannien géën uyt-hcemfch gebiedt verzocht heeft j want wy hebben niet ver-ftaen , dat haer Dionyfius, oft Hercules, oft ccnigh helt,oft godt bcoorloght heeft; Nu heeft Csefar, die om zijnkloeke daden een godt gemecnt is, de cetftc van allen, deBritannen overwonnen hebbendé, haer gedwongen fchat-ting te geven. Vanhier zal onze toe-komftigc gefchicht-fchrijver danzijn begin nemen, en niet hooger heffen, zoo hy met oor-deel zal ovcr-wegcn,\'t gene de zeer geleerde Varro verhaelt»en ik nu tc vooren té kennen gegeven heb, dat \'er namelijkdrie onderfcheyde tijdén zijn 3 dé eerfte vän der menfchenbegin tot de 2und-vloet, orri haér onwetcnheyt a a h a o ngenoemt; de tweede van de zund-vloct tot de ccrftc Olym-pias, te weten, tot het 518^ jaer der weerelt, dc welkc>om dat in de zelve veel verdichte dingen verhaelt worden >M,T ©IKON genoemt wordedc derde van de ccrftc O-lympias tot ons, welke 1 s T o P i K o N genoemt wordt,om dat dc dingen in dc zelve gefchiet, in ware gefchicht-fchriftcn begrepen werdén. Nochtans ben ik geenzins on^.bewuft, dat, hoewel de geleerde volkeren, behalven de He-breen , niet ecrders gehoort hebben, de Britanfche ge-fchicht-fchrijver van Galfredus drie hondert dartigh jarenvoor de eerfte Olympias, in die raeuwe en onwetendeeeuw in deze gcweften, dien hy Icugcnachrigh noemt, be-gint. Hierom, op dat ik geen quact begin ftelle, cn \'t an-dere zoo volgc, en wijl \'t dc plaets fchijnt te vercyfchen, cnder navolgende vertelling het grootfte licht daer van ont-ftaen zal, zy my gcoorloft dc gcfchiednis der Romeynen irlBritannien, niet uyt dc fprooxkens, welke ccn beuzclacctoe komt té fchrijvcn, cn den onérvarcncn tc gelooven;maer uyt de onverdurvc gcdenk-tckenen der voor-lccdeoudtheydt te door-loopen j ook zal ik die den ooghft defeer niet af-fnijden, diê dezen inhoudt wijdt-loopiger be«trachten,. D E Ë



? f N N \'ï -E N. B R A E ROMEYNEN IN BRITANNIEN. Ls de dapperheydt en \'t avontuurzoo verdragen waren, oft veeleerGodts raedt het zoo befloten had,dat de Romeynen alle landen onder\'t jok brengen zouden^ zo heeft Ga-jus lulius Casfar, Vrankrijk door denoorlogh overwonnen hebbende, ente water en te lant meefter zijnde,\'t oogh op den Oceaen geworpen ,als oft de weerelt den Romeynen niet genoegh wassen heeftin \'t vier-en-vijftighfte jaer voor Chriftus geboorte getrachtin Britannien te trekken, oft om dat in den Eranfchen oor-logh veel hulps van daer gekomen was, oft om dat de Bri-tannen de gevluchte Bellovacen ontfangen hadden, oft, alsSuetonius fchrijft, door hoop der Britanfche paerlen aen-gelokt,welker groote en gewicht hy met de handt plaght tevereyffchen, oft veel eer brandende door de begeerte vaneer , het welk wy lichtlijxt gelooven, wijl hy der Britannengezanten veracht heeft, de welke zijn voornemen verno-men hebbende, tot hem gegaen zijn, en hebben belooft gij-zelers te geven,en \'tgebodt des Roomfchen volx te gehoor-zamen. Maer ik zal zijn inkomft met zijn eyge woorden kortlijk% voor-ftellen: wijlde plaetfen,havenen, en aenkomften vanBritannien, Csefar niet bekent waren, zoo zenthy C. Volu-fenus met een lang fchip voor uyt, de welke al,wat hy in vijfdagen kon,onderzocht hebbendé,weder gekeert is. De Bri-tannen door de koop-luyden Cïefars voornemen vernomenhebbende,200 hebben verfcheyde fteden hare gezanten tothem in Vrankrijk gezonden, de welke beloofden , en hem«rijzelers te geven, en \'t Roomfch gebiedt te gehoorzamen.Deze vermaent hebbende in haer voornemen te volhar-den , heeft hy met Comius Atrebatenfis na huys gezonden,wiens aenzico in deze landen groot was, (want de Atreba-cen, nu te vooren uyt de Franfen gefproten, hadden zichhier neder-geilek)om de fteden te over-reden,der Romey-nen trouw te volgen. Maer de Britannen hebben hem, uythet fchip tredende,in banden geftagen.Ondertu{fchen,om-trent 80 vracht-fchepen, om twee legioenen, en 18 anderefchepen,om de ruy tery over te voeren,vergadert hebbende,is hy met de derde wacht vanMorine af-gevaren,en omtrentce vier uren des daeghs in Britannien gekomen,acn een on-bequame plaets om ce landen; want de zee \'er zoo doornauwe bergen geprangt was, dat zy van de hooge plaetfenop den oever konden met pijlen fchieceniderhalven de winten \'t gety verkregen hebbende, heeft zijn ankers gelicht.enomtrent acht duyzent fchreden vport-gevaren,en zijn fche-pen aen een effen en vlakke ftrandt gezet. Maer de

Britan-nen der Romeynen voornemen vernomen, en hareruyteryen wagens voor uyt-gezonden hebbende, beletten haer telanden. Hier hadden de Romeynen de meefte zwarigheyt,want de grootte der fchepen konden door de ondiepte der••, zee niet wel vlotten, en de zoldaten moeften, door de laftgedrongen, op onbekende plaetfen van die hooge fchepenaf fpringen, en te gelijk in de baren ftaen, en met de vyan-den vechten. De Britannen daer tegen vochten op de be-kendfte plaetfen met een vry lichaem op \'t droogh, oft eenweynigh in \'t water getreden. De Romeynen,hier door ver-flagen,gebruykten haer eerftekloekmoedigheyt niet: maerais Ccefar geboodt, de lange fchepen van de groote af tefcheyden, door roeyen aen te voeren, en aen der Britannenope zijde te ftellen, en van daer met ftingers, pijlen, en bo-gen fchietende, zoo zijn de Britannen, en door de gedaenteder fchepen , en door \'t gedruyfch der riemen, en door deongewoonte van \'t oorloghs-tuygh,te rugh geweken. Toenheeft de Arent-drigh van \'t tiende legioen de Goden aen-geroepen, dat zy die zaek gelukken lieten 5 Meê-makkers,zeght hy,fpringt af, wilt ghy den Arent niet aen de vyandengelevert hebben. Ik zal voorwaer mijn plicht aen \'t gemee-ne beft , en den veldt-heer bewijzen. Daer mee fprong hyvoort buyten boort, en begon den Arent tegen de vyandenaen te voeren, de andere zijn hem alle gevolght: (maer zoo wy lulianus gelooven, 200 is Ca:far zelf de eerfte uyt hetfchip geklommen ) men vocht weér-zijds dappcrlijk; maerde Romeynen door haer wapenen beladen, van de zee ver-hindert , weynigh vaft ftaende, en verwert zijnde, wieidenzeer verbaefi, tot dat Csefar de fpie-fchepen en booten meezoldaten vervulde , en den vermoeyden te hulp zond. Zoohaeft de Romeynen op \'t droogh ftonden.zijn zy op de Bri-tannen aengevallen, en hebbenze op de vlucht gedreven jdoch zy kondenze niet vervolgen, vermids de ruytery nochniet aen landt gekomen was. De Britannen overwonnenzijnde, hebben terftont gezanten om vrede, en met haerComius Atrebatenfis, die zy te vooren in de banden gezethadden, gezonden, en de fchult op \'t gemeene volk,en hareonvoorzichtigheydt geleyt. Ca:far heeft het haer lichtlijkvergeven, en geboden gijzelers te ftellen, van dewelke zyterftont een deel gegeven, en een deel te geven belooft heb-ben. Deze vrede was na den vierden dagh,dat hy in Britan-nien quam, beveftight. Op de zelfde tijdt hebben die 18 fchepen, die de ruyteryvoerden,nu al in \'t gezicht van de andere zijnde,door flormten weften gedreven, naulijx het vafte landt van

Vrankrijkverkregen. In de zelfde nacht, de maen vol zijnde,en \'t wa-ter wallende, zijn de fchuyten, die op ftrandt lagen, vol wa-ter geloopen; en de vracht-fchepen, die aen anker lagen,wierden door \'t onweder zoo geplaeght, dat zy tot varenganfch onbequaem waren.Hier door hebben de vorften vanBritannien, als zy verftonden dat den Romeynen nu ruyte-ren, fchepen, en koorn ontbrak, door weer-fpalt beftooten,haer het koorn t\'onthouden. Csfar vermoedende\'t geengefchiede, en gaerde dagelijx het koorn van \'t landt in \'t le-ger , en vermaekte de fchepen met de ftof van die twaelffchepen, die meeft Vergaen waren. Terwijl dit gefchiede,200 hadden de Britannen het zevende legioen, om koornte verzamelen, uyt-gezonden,en in \'t macyen bezigh,fchie-lijk aen-gegrepen , 6n met de ruytery en wagens omringt.Dit vechten te wagen,gelijk wy hier voor ook verhaelt heb-ben, gefchiedt aldus; eerftelijk rijden zy aen alle kanten, enwerpen met pijlen; en breken dikwijls door \'t gefchrik derpaerden, en \'t geruyfch der raden,de flagh-ordens; en als zyonder de benden der ruyters ingedrongen zijn, zoo fprin-gen zy van de wagens, en vechten te voet. De voer-luvdenwijken onder-tuilchen een weynigh uyt \'t gevecht, en\'ftel-len de wagens alzoo , dat, zoo zy door de menighte dervyanden onderdrukt worden, zy een vaerdige wijk tot deharen hebben. Alzoo betoonen zy de gezwintheydt derpaerden,en de ftantvaftigheyt van \'t voet-volk: en brengen,door daeghlijx gebruyk en oeffening,zoo veel te weeghjdatzy op een fteyle en verheve plaets de paerden in de volleren konnen ophouden, en kort keeren en wenden,en langsdendiftel-boom loopen, en lichtlijk op den wagen fprin-gen. C^far te rechter tijdt aen-komende, kregen de Ro-meynen wederom moet, en de Britannen hielen ftant, de\'welke door de hope van hun in haer oude vryheyt teher-ftellen, midts \'t kleyn getal der Romeynen,en \\ gebrek vankoorn onder de zelve ^ hadden een groote menighte verga-dert,die te gelijk op \'t leger der Romeynen aen vielen,dochCïefar heeftze voor \'t leger in een velt-ftagh ontfangen , inde vlucht gedreven, vele verflagen, en haer wooningen wijten zijt verbrant. Op den zelfden dagh zijn der Britannengezanten tot Casfar om vrede gekomen , en hebbenze ver-kregen , verdubbelende het getal der gijzelers, die hy naVrankrijk deed voeren. Den eerften dagh der even-nachtis hy met de fchepen van Britannien gefteken,de welke be-houden aen \'t vafle landt gekomen zijn: alwaer twee ftedenvan Britannien alleen haer gijzelers zonden, de anderehebben \'t verzuymt. Dit gedaen,heeft de

Raedt,uyt Ca:farsbrieven van 20 dagen,een dank-dagh beftemt. Hoewel hynoch voor zich , nocht voor Romen , anders als de eer vand\'aengenome toght, verkreegh. Het volgende jaer een groote vloot toe-geruft hebbende,want met de voerafy-fchepen , en met die zich yder in hetbyzonder tot zijn gemak uyt-gereet had, waren \'er meer als\\ acht-



? B R -acht-hondert fchepen^en in de zelve vijf legioenen en tweeduyzent ruyteren, is daer mee uyt de Itifche haven gevaren,en heeft zijn heyr in/t zelve deel des eylandts , als de voori-gé zomer, gelant. En daer ter plaetfen is geen vyandt ge-zien, want hoewel \'er te vooren een groote hoop Britannenvergadert waren, zoo hadden zy nochtans,door de menigh-te der fchepen verfchrikt, zich op de hooghfte plaetfen be-geven. Hier heeft hy \'t leger op een bequame plaets geftelt,en in \'t zelve tien benden en drie-hondert ruyters tot hoededer fchepen\'^gelaten. Zelf \'s nachts, omtrent twaelf mijlenvoort-getogen zijnde,heeft hy de Britannen gezien,de wel-ke tot de riviere gekomen, begonden flagh te leveren, maervan de ruyters geftut, begaven zich in de boflTchen, eenplaets,door de natuur en konft gefterkt, verkregen hebben-de. Doch de Romeynen, een * Schilt-pad gemaekt,en deaerde tot haer befcherming op-geworpen hebbende , heb-ben die plaets iagenomen, en haer uyt de bofl^chen gedre-ven, zonder haer verder te vervolgen\', vermidts zy aldaerhaer leger moeften beveftigen. Daeghs daer aen, zond Ca^far de zijne in drie troepengedeelt, om de Britannen te vervolgen, doch heeftze ter-ftont wederom ontboden, vermidts hy door boden verftaenhad, dat zijn fchepen de voorgaende nacht door ftorm enonweer befchadight, gebrijzelt,en geftrant waren. Hy felf,na de fchepen gekeert zijnde, heeftze binnen tien dagen al-te-mael op \'t ftrandt gehaelt, en in een vefting met zijn le-ger gevoeght, en is weder gekeert van daer hy gekomenwas. Alwaer ook grooter troepen van Britannen vergadertwaren,onder\'t beleyt van Caflivellaunus of Caflibelinus,aenden \\v eiken al de Britannen met gemeen toeftemmen, hetopperfte gebiedt des Rijx en der oorlogh hadden over-ge-geven, welkers ruyters en wagen-krijgers, onder wegen metde Romeynen gevochten hebben, met groot verlies vanweêr-zijden. Doch de Britannen na een weynigh tijdts,ter-wijl de Romeynen bezigh waren met haer leger te verfter-ken, zijn heftigh op die voor \'t leger de wacht hadden aen-gevallen; de welke als Csfar twee benden,met de voortref-lijkfte van twee legioenen te hulp zond, zoo zijn zy metgroote ftoutmoedigheydt dwars door de vyandt heen gefla-gen, en gelukkighlijk by de hare gekomen, \'s Anderendaeghs vertoonden zich de Britannen , met weynige t\'ef-fens, op de heuvels, maer op den middagh zijn zy op drielegioenen, en de geheele ruytery,om voeder

uyt-gezonden,aen-gevallen, doch wierden van de zelve met groot verlieste rugh gedreven. De troepen nu die tot hulp vergadertwaren, zijn vertrokken, en noyt hebben zy naderhant methaer volle macht tegen de Romeynen geftreden. Cxfarleyde zijn leger aen de rivier Teems, dicht aen de grenfenvan Caflivellaunus, aen welx andere kant, en onder \'t waterde Britannen veel fcherpe palen geflagen, en groote troe-pen geftelt hadden. Doch de Romeynen zijn door de ri-vier, alleen \'t hooft boven water hebbende, gewaet, en zooop haer aen-gevallen, dat zy den oever verlatende , zich opde vlucht begaven; niet door fchrick van een tooren-dra-genden Olyphant, gelijk Polisnus zeght. Caflivellaunus, nu de hoop van flagh te leveren verloo-ren hebbende, behield vier duyzent wagens om op der Ro-meynen tochten te pafl:en , en zoo dikwijls als haer ruyterszich wat te vêr om te roven in het landt begaven, zon^iezelfde haer tegen,en belette haer verder uyt te loopen. On-der-tuflTchen hebben zich de Trinobanten aen Caïfar over-gegeven , verzoekende dat hy Mandubrarius (Eutropius enBeda noemen hem uyt de verboren werken van Suetonjus,Androgorius, onze Britannen Androgeus) van Caflivellau-nus gewelt wilde befchermen, en hem tot haer óverfte zen-den. Deze gebood Ca:far veertigh gijzelers te zenden, enftuurthaerte gelijck met Mandubrarius, koorn voor hetheyr. Na \'t voor-beelt van de Trinobanten,zoo gaven zichde Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, en Caffi ins-gelijx aen Csfar, van de welke hy vernam, dat Caflivellau-nus ftadt niet vêr van daer was, zijnde door boflchen, enmoeraflTchen gefterkt; de welke hy aen twee kanten aen-vallende, zoo hebben zich de Britannen aen d\'andere zijdedaer uyt begeven, en wierden vele van de zelve in de vluchtgegrepen en gedoodt. Onder-tuflchen zijn vier vorften, de welke over Can-tiumheerfchten, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, en$egonax,op \'t bevel van Caflivellaunus op de fcheeps-vloot A * In V La-ttin Teftu-ào,was eenhrtjghs-ge-hïuyk^derRomeynen,ivmneer z.ycentgef laet sbeßsrmen wddeftyd^n teo bedektez.ich hetdicht ge-fchaerdevoet-vol^met haer ivaer overde ßormerszieh îetdervyanden•vefien be-gAve». N N t? der Romeynen aen-gevallen, doch wierden met ecn uytvalte rugh gedreven,en de vorft Cingetorix gevangen. Cafli-vellaunus door zoo veel fchaden, en meeft door den afvalder fteden bewogen, zendt door Comius Atrebates zijn ge-zanten aen C^far, om zith over te geven.

Csefar voor-ge-nomen hebbende in \'t vafte landt te over-winteren, eyfchtgijzelers, en ftelde haer voor, hpe veel fchatting Britannienjaerlijx aen \'t Roomfche volk betalen zoud, en verboodCaflivellaunus,Mandubratius ende Trinobanten te befcha-digen ; en voerde in twee tochten alzoo zijn heyr, met eengroot getal van gevangenen wederom. Dus ver C^efar vanzijn oorlogh in Britannien.Eutropius voeght \'er uyt de ver-loore werken van Suetonius dit by : Sc^Eva, een zoldaet van C2efar,is met vier van zijn mede-zoldaten, met een fchuyrjen voor uyt gevaren aen eenfteen-rots, dicht by \'t eylandt,en onder-tuflchen door \'t eb-ben der zee verlaten. Veel Britannen vielen deze weynigeRomeynen aen : de andere nochtans , die zeer zelden inzijn gezelfchap geweeft waren,keeren na \'t fchuytjen; Sex-va ongefchrokken blijft,en wierd van alle kanten met pijlenovervallen,heeft zich eerft met zijn fpiets verweert,en daerna met zijn zwaert alleen de zaek tegen velen uyt-gevoert ;en als hy vermoeyt en gewont was, en zijn helm en fchiltdoor flagen verlooren had, is met twee panfers aen Ca;farsleger gezwommen, en heeft van den veldt-heer vergiffenisvan zijn lichtvaerdigheyd verzocht, den welken C^efar metde eer van hopmanfchap verheven heeft. Als Cœfâr in dit eylandt over voer, zoo is hy, als Cotas,die toen ter tijdt de tweede plaets in \'t ieger bekleede, inzijn Griekfche aen-tekeningen van \'t Roomfch gemeenverhaelt, van zulk een madgheydt, en van de pracht onzereeuw, zoo vreemt geweeft, dat hy alleen drie huys-genotenin zijn dienft had. Als hy Britannien door-toogh , zeghtSeneca, en de zee zijn luk niet kon bepalen, zoo heeft hygehoort dat zijn dochter, die met hem \'t gemeen bediende,overleden was : maer heeft deze droef heyd zoo haeft over-wonnen , als hy alles plaght. En als hy overwinner uyt Bri-tannien gekeert was, zoo heeft hy een lijf-rok, met Britan-fche paeden geborduurt, aen zijn moeder Venus in haerkerk geheylight : en heeft eenige Britanfche gevangenentot den dienft der fchouw-burgh, en tapifl^ery, waer in zijnBritanfche overwinningen gefchildert waren , beftemt; dewelke als de Britannen, die daer in uyt-gebeelt waren,plaghten op te nemen, zoo heeft Virgilius daer van gezon- Purpureaque intexti toüant auUa Britanni. En de Britannen waren niet alleen hier toe, maer ook(dat ik in \'t voorby gaen aenteken ) tor den dienft van desKeyzcrs Ros-baer ge/chikt,als blijkt uyt een zeker oude op-fchrifc dezes djcs, waer in van den hopman der

BritanfcheRosbaer-dragers gewaeght wordt. Van deze overwinningvan Cxfar heeft een oudt Dichter gezongen :/^is inviäa viri reparut a claße BritannosVicit, é&quot; hofliles Rheni compsfiuit undas. Hier toe kan ook betrokken worden, \'t geen Claudianusvan de Roomfche dapperheyt gedicht heeft : Necßetit Oceano, remifque ingreßaprofundum,Vincendos alio qu^fiuit in orbe Britannos. Daer-en-boven heeft Cicero in zijn verlooren gedicht,\'t welk hy Quadriga: noemde, C^far , om zijn Britanfchedaden, met groote eer verheven,gelijk Ferrerius Pedemon-tanus ons over-reden wil ; want de zelve fchrijft : Ik zal Bri-tannien met u verwen , en met mijn eygen penceel af-ma-len. Doch naanderer oordeel, zoo heeft hy de Britannenalleen door een gelukkigh gevecht verfchrikt, oft als Luca-nus, die \'t geflacht der C^fars niet zeer toe-gedaen was, ge-zongen heeft : territa. qudsßtis oßendit ter ga Britanni s. De deftighfte fchrijver Tacitus zeght, dat hy Britannienaen de Romeynen alleen getoont, en niet gelevert heeft ;Horarius, daer hy Auguftus vleyt, zeght, dat hy Britannienzelfs niet aen-geraekt en heeft, zeggende :Jntaßus am Britannus ut deßenderetSacra catenatus via. En Propertius, Te manet inviBus Romano Marte Britannus. Zoo vêr is \'t \'er af,dat waer zoud zijn,\'t geen die hooffchegefchicht-fchrijver Vellejus Patereulus gefchreven heeft. Bri&quot; E N.



? ssam mé •S TANN\' Britannien is tweenlael van C^far door-reyft : daer hy \'er door \'t gerucht van eenigh groot werk, vervaeren moght,bykans niet in is geweeft. Want vele jaren,na deze inkomft zoo heeft hy demiddel-ruymtcvan Bayen, endegebergh-van C^ßir, is dit eylandt door hare Koningen geheerfcht, ten van Puzzol, met een brugge van drie duyzent en fesen heeft haer eyge wetten gebruyckt. hondert fchreden t\'zamen-gevocght. Doch heeft niet an- Auguftus fchijnt Britannien t\\\\Qt voor-bedachten raedc d.efs uyt-gerecht, als dat hy Adminiusj Cinobellins KoningVerzuymt te hebl^en j miftchien om dat hy geraden vondt der Britannen zoon , van zijn vader vetftoten, en met een(gelijck Tacitus zeght) het Roomfch gebiet tuflchen dc pa- kleyne hoop völx vluchtende, aen~genomen heeft j fchrij-len te befluyten , die haer van de natuur gegeven waren , te vende hier over zeer heerlijke brieven aen den Raedt Vanweten, de Oceaen , Ifter , en Euphrates; op dat het een Romen , als oft zich het gehCelc eylandt in zijn maght bé-Diamantifch rijk zoud zijn, (want zoo fpreekt Auguftus geven had, de brengers dikwijls beiaftcnde, dat zy met dezelf by lulianus;) op dat het, als ccn onmatigh fchip, niet wagen tot aen de markt en het Raedt-huys zouden rijden , ,zoud können geftiert worden,maer door haer groote verle- en de zelve niet als in de kerk van Mars, én in den vollengen terftont ter neder vallen, en vernictight worden,\'t welk Raedt aen de Burger-mecfters overleveren. Naderhandt naaen groote dingen plaght toe te vallen : oft als Strabo be- den Oceaen trekkende, als oft hy in Britannien den oot-haeght, hy heeft Britannien veracht, als hy zagh dat men logh wilde over voeren, heeft al zijn zoldaten aen ftrandt invoor de Britannen niet behoefde te vreezen, nocht dat het flagh-orden geftelt, en is zelf in een roey-fchuyt gegaen, cnaen de omliggende landen eenige nut oft fchadc fchcen tc ccn weynigh van landt in de zee gevaren, weder komende ,5connen doen. Wat \'er af is, \'t is zeker dat na lulius, en de en op een hooge ftoel zittende, gebiedt den krijghs-licdcnwapenen regen \'t Roomfchc gemeen gekeert, Britannien het teken van \'t gevecht tc geven, en de trompetten te bla-lang vergeten geweeft is, zelfs in de vrede. Eyndlijk noch- zen, en heeft fchielijk belaft, dat zy zee-fchulpen en hoo-tans is Auguftus van Romen vertrokken om Britannien te rentjes lezen zouden. Dezen buyt verkregen hebbende >beoorlogen. In welke tijdt Horatius deze vcerzen aen het (midts hy die , als \'t uytfchudfel der vyanden, tot zijn zegé^avontuur en Antianamgedicht heeft: vuuren van nooden had) heeft zijn gemoedt verheven, als Serves iturum C^faremm ultimos oft hy den

Oceaen overwonnen had, de zoldaten befchon- Orhis Britarm0s. ken hebbende, heeft deze hoorentjes en fchulpen te Ro- Doch als hy in Vrankrijkgekomen is,zoo hebben de Bri- men gebraght, om daer ook zijn buyt te vertoonen. En tottannen tot hem om vrede gezonden, en zelfs eenige Bri- een teeken van zijn overwinning heeft hy een zeer hoogetanfche Koningskens zijn gunft, zoo door gezanten als ge- tooren op-gericht, waer uyt, als uyt een zee-baek \'s nachts,dienftigheden verkregen hebbende, hebben haer gefchen- het vuur brande cn lichte om de loop der fchepen te ftuu-ken in het Capitolium geheylight: en maekten byna het ren, wiens overblijffelen noch zomtijdts, met het ebbengeheele eylandt den Romeynen\'gemeen om eenige lichte der zee, op de ftrandt van Hollandt gezien worden, entol te nemen van de dingen , die uyt Vrankrijk cn Britan- van de bywooncrs {|et I^Up^J tt 3?ttten genoemt wordt >nien over en weer gevoert wierden ^ en dit waren Ivoir,too- die \'er dickwijls befchreven ftecnen vinden, óp welker eenemen, hals-banden, bernfteenen, en glazc vaten, en andere deze letteren ftonden C. C. P. F. \'t welk zy, ik weet nietdiergelijke flechte koopmanfchappen meer. Dies was \'er hoe waer , vertalen, Cajus Caligula Pharum Fecit, dat is,tot dit eylandt geen bezetting van noden: want daer wierd Cajus Caligula heeft deze back gemaekt; maer hier vanten minften een legioen, met eenige ruytery vcreyfcht, zoo wijdtloopigcr in de Britanfche eylanden.men die fchatting halen moeft, en dc zelve zoud flechts ge- Naderhant het binnenft van Britannien meer door in-noeghfaem zijn,om die onkoften der bezetting goet te ma- landtfche oorlogen, en verfcheydenheydt van partyen, alskcnj want door \'tinftellen van de fchatting zoud de tol door de wapenen der Romeynen befchadight; is na veelnootzaeklijk moeten vermindert worden 5 en \'t zelve door verlies aen weerzijden, allenx onder der Romeynen maghtgewelt gefchiedende,zoo zouder eenigh gevaer aenhangen. gekomen. Want terwijl zy byzonderlijk vochten , zijn zyHet volgende jaer nam Auguftus voor wederom een tocht al-gemcenlijkovenvonneni zqo tot onderling verderf eik-in \'t eylandt te doen, alzoo men \'t verbont niet onderhield j ander overvallende, dat zy nks., als onder-drukt, gevoel-maer de Cantabren , en andere, die in Hifpanien iets nieus den, dac het voor allen vergir.g . \'t geen yder verloor. Zöopooghden,hebben hem verhindert. Ook behoeft niemant vêr heeft ook de eergiedgheydt zommige gèmaekt valfchLandinus,Servius, oft Philargyrus te gelooven, die uyt deze te worden, dat Zy over liepen, der Romeynen trouw volgh-veerzen van Maro meenen, dat Auguftus over de

Britannen den,cn alzins haer vader- landt der Romeynen heerfchappygezegepraeltheeft: zochten te onder-werpen. Onder deze was Bericus de Étdu& rapta mmu diverfi ex hoße trophaa, voornaemfte, die Claudius ophitfte, dat hy Britannien, na Bijqï4e triumphatas utroque a limregentes. lulius C^far, van niemant bezocht, en toen oproerigh om Om die overgaef heeft Horatius dit gezongen: de niet weér-gegeve over-loopers, zoud aentaften. En hy Coelo tonmtem credidimus lovem geboodt Aulus Plautius, toen Schout , het heyr in Britan- Regnare :prxfens divus hahehitur nien te voeren, de welke het heyr zwaerlijk uyt Vrankrijk Auguflm , adjeóiis Britanms gevoert heeft, midts het tbnvreden was, om dat men buy- Imperio,gravibufque Perßs. ten de weerelt oorlogen zoud; cn hy met vertoeven veel Tiberius, door onmatige begeerte van hcerfchen min tijdts verfleet. Doch zoo haeft als Narcifllis, van Claudiusbevangen, fchijnt door Auguftus raedt geruft te hebben : gezonden, voornam op Plautius richt-ftoel te klimmen, enwant hy heeft een boek, met Auguftus eyge handt gefchre- het heyr aen te fpreken, zoo hebben de zoldaten, doorven, voort-gebracht; waer in de gemeene rijkdommen be- meerder onwaerdigheydt aen-gefteken, terftont haer oudegrepen wierden, als ook het getal der burgers en bontgeno- fpreuk Io Saturndia geroepen, (want by de Saturnales isten, bequaem de wapens te dragen, der floten, Koning-rij- \'t gewoon, dat de flaven dien heyligen dagh met haer mee-ken,landtfchappen,tollen,fchattingen,en de by-gevoeghde fters kleeren vieren, ) en zijn Plautius terftondt gewil-raedt om het Rijk binnen zij n palen te bedwingen, \'t Welk iigh gevolght. De troepen in drie deelen gedeelt, op dachem voorneemlijk zoo behaeght heeft, (als Tacitus zeght; zy, op een plaets aenkomende, van ftrant niet zouden ge-dat hy niets in Britannien voor-genomen, nocht eenige be- weert worden, hebben, door tegen-windt te rugh gedre-zetting gehadt heeft. Want daer Tacitus het getal der Ie- ven , in \'t overvaren veel ongemax geleden: nochtans wc-gioénen verhaelt, en welke plaetfen zy toen befchermden, der moet grijpende, midts haer een licht van \'t ooften namaekt hy gantfch geen gcwagh van Britannien. Nochtans \'t weften, gelijk zy voeren, geleyde, zijn zy zonder eenighfchijnt het dat de Britannen de vrientfchap der Romeynen belet in \'t eylandt aen-gekomen. Want dc Britannen ge-ge-cert hebben; want als G^manicus op dien tijdt op den loovende, om \'t gene ik verhaelt heb, dat zy niet komenOceaen voer, zoo zijn eenige, door ftorm en onweer aen zouden, waren niet vergadert : en zoo overvallen zijnde,dit eylandt geworpen,van de overften wederom

gezonden, verftaken zich in de höflichen en moeraffchen,op hoop vanHet is kenlijk genocgh, dat Cajus Caligula in zijn ge- de Romeynen, door vertoeven, verdrietigh te maken, opmoedt beflooten had , in dit eylandt te vallen, had hy niet dat zy onverrichter zaken zouden gedwongen zijn te ver-licht van aert,en veranderlijk in berouw,en zijn groot voor- trekken, als lulius Cxfar gebeurt was. Derhalven heeftnemen tegen de Duytfchen niet te vergeefs geweeft. Want Plautius in haer na te vorfchen veel moeyte gehadt, na datop dat hy Britannien en Duytflandt, welke hy dreyghde, hyze gevonden had, (want zy waren niet vry, maer ftonden onder E N. B R II y.. I\' I» ?k $ I y



? ff B R onder verfeheyde Konifigen) overwon hy eerft Catarata-cus , en daer naTogodumnus , zonen van Cunobellinus;want deze na haers vaders doodt vluchtende, zoo heeft hyeen deel der Bodunnen, onderdanen der Catuellanen , inzijn befcherming genomen s en aldaer bezetting gelatenhebbende, is na een rivier getrokken , de welke, om dat deBritannen meenden, dat de Romeynen niet zonder brughzouden over komen, zoo hadden zy haer leger aen d\'ande-re kant te gerufter neder geftagen. Derhalven heeft Plau-tius haer de Duytfen, zelfs de fnelfte rivieren gewapentover te fwemmen gewoon , op-gezonden. Deze den on-verdachten vyant aenvallende,heeft niet een man gequetft,maer de paerden, die de wagens trokken , alleen verwon-dende en verdrijvende, vermoghten de opzitters niet te be-ftaen. Toen heeft hy haer Flavius Vefpafianus (die namaelshet hooghfte gebiedt gekregen heeft) met zijn broeder dengezant Fabinus toe-gezonden , de welke infgelijx de rivierover komende, veel Barbaren onverziens gedoodt hebben.Nochtans hebben zich de overige niet op de vlucht bege-ven, maer\'s anderen daeghs een ftagh van onzekere over-winning gewaeght, tot dat C. Sidius Geta, na dat hy in dervyanden maght gekomen was,haer zoo overwonnen heeft,dat hem dieshalven de zege-eeren,hoevvel hy geen Burger-meefter geweeft was, gegeven zijn. Van daer hebben zichde Barbaren na de riviere de Teems, daer zy zich in de O-ceaen ontlaedt, en door des zelfs vloedt over loopt, bege-ven, en zijn de zelve lichtlijk over gekomen, de drooge enbequame plaetfen kennende, de Romeynen haer vervol-gende, waren in groot gevaer j als de Duytfen terftont we-der over zwommen, en eenige, op een hooger plaets , overeen brug gekomen waren, zoo hebben zy,van de Barbarenbezet, de zelve met menighte ter neder geftagen, en zom-mige, haer wat te onbedacht vervolgende, zijn in ongang-bare moeraftchen gevallen, en hebben vele van de harenverboren. Om deze oorzaken, en om dat de Britannen,om de doot van Togodumnus j niet alleen niet nalieten,maer te bitterlijker, om zijn doot te wreken, den oorloghbereydeden,zoo heeft Plautius,hier door bevreeft,haer nietverder vervolght,maer wacht over \'t geen hy verkregen had,geftelt hebbende, heeft Claudius ontboden, \'t welk hem tedoen geboden was, Zoo \'er iet geweldighs voorviel; totwelke tocht veel dingen bereyt, en veel Oliphanten verga-dert waren. Claud!us,de tijding ontfangen hebbende,heeftde dingen der ftadt, als ook de zoldaten, aen Vitellius zijnmede-makker (den welken hy, even als zich zelf, het Bur-ger-meefterfchap voor zes maenden gegeven hadjbevolenjen van Romen tot de haven

Oftia, en van daer te water naMarfeylle trekkende, en zijn voordere reys, zoo te landt alste water afleggende, is aen den Oceaen gekomen,en voorttot in Britannien over gevaren, by de troepen die hem byde Teems verwachteden : de zelve tot zich genomen, enover de rivier getrokken, heeft den Barbaren, die op zijnkomfte vergadert waren, ftagh gelevert, de zege behouden,en Camalodunum, Cunobelins Koninglijke ftadt, ingeno-men , en veel anderen daer na met gewelt tot overgaef ge-dwongen. Hier over wierd hy tot verfcheyde mael Impera-tor oft Keyzer genoemt, en dat tegens der Romeynen ge-woonte , want niet meer als eens moght men van een oor-logh dien naem aennemen. Voorts nam Claudius den Bri-tannen haer wapenen, en belafte Plaurius de zelve tc heer-fchen, en dc overige t\'onder brengen, zelfs is hy na Romengetrokken, zijn zwagers Pompejus cn Silanus^mct de bood-fchap der zege voor uyt zendende. Dus ver Dio. DochSuetonius verhaelt,dat hy dit deel des eylandts zonder eeni-ge ftagh oft bloedt onder zijn gewelt gekregen heeft, en dathy zelf omtrent zcftien dagen in Britannien gebleven is. Inwelke tijdt hy de voortrefiijkfte der Britannen van de ver-beurte hacrer goederen bevrijt heeft,voor welke weldaet zyzijnkerkgc-eert, en hem als een Godt aen-gebeden heb-ben. En is in de zefte macnt na zijn vertrek wederom naRomen vertrokken. De overwinning van dit kleyne deel van Britannienwierd by den Raedt zoo hoogh geacht, dat zy daer over aenClaudius jaerlijkfchefpeelen, zege-boogen, zoo te Romenals te Bolognien, en treftijke zege-tekenen beftemt heeft ;tot wclx befchouwing ook den overften der vcrwonnc lant-fchappen , en eenige ballingen toegelaten was in de ftadt tekomen. Men hechte een fcheeps-kroon op de top van hec A li n N N I E N, Palleys, als een teeken van de overwinning der Britanfche zee; en de overwonne landfchappen braghten goude kroo-nen. Het gehairde Vrankrijk een van s> ponden, het her-waerts Spanjen een van 7 ponden, Hy klom op zijn knyenlangs de trappen op het Capitolium, zijn fchoon-zoonenhem weér-zijds op-Uchtcndc.Hy is eer met een groot huys,als fchip, al ovcrwinnende,in de Adriatifchc zee getrokken.Zijner huys-vrouw Meftalina , wierd de eerfte plaets in devergadering, en dat fy met een Rosbaer daer gedragen zoudworden, van den Raedt toegeftaen. Daer na heeft hy zege-fpelen uyt-gegeven, daer toe de macht des Biirger-meeftersverkregen hebbende. Dezefpcelen zijn op twcetooneelentc gelijk vertoont, cn zelf dikwijls van de fchou- plaetfenuyt-gaendc,zoo hebben andere de zelve verzorght. Hy be-loofde zoo veel paerde-ft rijden , als die dagen toe lieten,nochtans zijn \'er geen meer als

tien geweeft , want onder\'t loopcn der paerden wierden \'er beeren gedoot; de worfte-lers kampten, en eenige jongens uyt Afien ontboden, dan-ften de Pyrrica. Hy heeft aen Valerius Afiaticus , lulius Si-lanus, Sidius Geta ,\'en andere, om deze verwinning, veelzege-fierfelen vereert. Licinius Craffus liet hy hem in zijnzege,op een gezadelt,betapijt,cn met palm behangen paert,volgen: hy fchonk aen Poiidius Spado een zuyvere lans,aenC. Gavius ketenen, ringen, paerts-tuygen , en een goudenkroon; als in een oude marmor-fteen tot Turin te zien is. Ondertuffchen heeft Aulus Plautius het overfchotvanden oorlogh zoo gelukkighlijk vervolghr, zoo dat hemClaudius een blijde inkomft ingeftelc heeft, en ging hem,in de ftadt komende, te gemoet, en acn zijn linker-zijdegaende, leydc hem na en van \'t Capitolium. En Vefpafia- .nus (aen wien het noodt-lot al ze het toekomende gebiedtgetoont had, van Claudius tot een meê-gezel in dc Britan-fche oorlogh gen©mcn was) heeft ten deel, onder \'t belcydtvan Claudius, en ten deel van Plautius, dertigh mael metden vyandt gevochten, twee machrige volkeren, over detwinrigh fteden, cn het eylandt van Wicht onder zijn ge-hoorzaemheydt gebraght. Waer voor hy veel zcge-fierfe-len , cn in weynigh rijdts twee-mael het Priefterfchap, endacr-en-boven het Burgcr-meefterfchap,\'t welk hy de tweelaetfte maenden van het jaer bediende,verkregen heeft. Ti-tus heeft hier ook onder zijn vader het Schuthcers ampt be-dient , en door zijn groot vernuft, cn kloekmocdigheydt,(want hy heeft zijn belegerden vader kloeklijk ontzet) alsook niet min door\'t gerucht van zijn zedigheydt, en me-nighte van wapen-beelden, cn eer-namen door gantfchDuytflandt en Britannien uyt-geftceken. \'t Geen voorts inBritannien voor-gevallen is, tot de laetfte rijden van Domi-tianus, zal Tacitus, die \'t beft kan, met zijn eygen woordenverhalen: Dc zaken in Britannien vcrwerc zijndc,door diende vyanden op de landen der bontgenoten verfprcyt lagen,ontfingen de * voor-fchout P. Oftorius; de vyanden waren * propr^-^zoo veel te geweldiger, vermidts zy meenden,dat de nieuwe tor.ovcrftc met een onkundigh hcyr-leger, en in \'t begin van dewinter haer gemoeten zoud. Hy wel wetende,dat de eerfteuytkomftenfchrikoftonverzaeghtheydt baren, leydt ter-ftont zijn troepen tegen haer acn 3 doodende die hem tegetiftronden, en de verftroydcn vervolght, op dat zy niet wederverzamelden, en hy geenfchadclijke cntroulooze vrede denHertogh , en geen ruft den zoldaet toeliet, neemt voor denverdachten de wapenen tc ontnemen,cn de van \'t leger om-ringde Antona en Sabrina te bedwingen, \'t Welk de Icencneerft geweygert hebben, zijnde een machtigh, en door gee-nige

veldt-flagen verzwakt volk, om dat zy zich willigh inons verbont begeven hadden. Deze dan aenftichters zijnde,hebben de omliggende volkeren, een plaets, rondom metaerde omgraven, en in \'t inkomen heel naeu,op dat de ruy-tery daer niet zoud in kómen, tot den ftrijdt verkooren. Deovcrftc der Romeynen , hoewel hy zonder de macht vanzijn legioenen dc bontgenoten benden aenleyde, vangt aendeze fterkte door te breken, en de benden verdeelt hebben-de, brengt ook de ruyter-benden acn de veftingen. Daerop het teken gegeven zijnde, breken door den wal, en ver-werten haer, door haer eygen wagens verlet zijnde. En zy,door haer geweeten van weér-fpan, en van bezette vlucht-plaetfcn overtuyght fijnde, hebben veel treftijke daden uyt-gericht. In welke ftrijdt des overften zoon, M. Oftorius, deeer van een behouden burger verkreegh.Voorts degene, die tuflchen den oorlogh en vrede in F twijffel Jl



? T Ä N N E N. R B .ÄO \'twijffei hingen , door der Icenen neêr-laegh geftilt, wierdtliet leger tegen de Cangen gevoert, het landt door-gaensverwoeftende en berovende,-durfden de vyanden geen flaghbieden,oft zoo zy uyt haer fchuyl-hekken onze troep zoch-ten tc befpringen, zoo wierd haer bedrogh geftraft. Menwas alreê niet vêr van de zee, die zich na \'t eylandt van Hi-bernia ftrekt, als de tweedracht by de Bnganten ontftaen,den veldt-heer te rugh trokken, vaft beftemt hebbende,nietsnieuws by der handt te nemen, al eer hy \'t voorige in ver-zekering had. En eenige weynige Brigantcn, die de wape-nen genomen hadden, gedoot hebbende, zoo heeft hy doorgegeve vergifnis de overige geftilt. Het volk der Silurenwierd nocht door hardigheydt, nocht door zaftigheydt ver-andert, maer oeft^nden zoo den oorlogh, dat het zelfs, door\'t leger van onze legioenen, te dwingen was. Om daer ge-reder toe te komen, zoo wierd door een fterke troep van ou-de zoldaten , de ^ Nieuw-ftadt Camalodunum op de over-wonne landen gefticht, tot hulp tegen de weêr-fpannigen,cn om de bondtgenooten de plicht der wetten te onder-wijzen. Eenige feden zijn, na der Romeynen oude ge-woonte , den Koning Cogidunus gegeven, op dat fy werk-tuygen van dienftbaerheydt en Koningen hadden. Van daer ging men tegen de Siluren,de welke boven haereyge wreedtheydt op dc macht van Caradacus fteunden,den welken veel voor-en tegen-fpoedt verheven had, zoodat hy bóven alle andere Koningen van Britannien uyt-ftak. Maer zoo door arghl!ftigheydt,als bedrogh der plaet-fen meerder, en in getal van zoldaten mihder, draeght denoorlogh over tegens dcOrdovicen, enonderftut met dieonze vrede vreefden, verzoekt het uyterfte geval; nemendeeen plaets tot de flagh, daer \'t aenkomen, afwijken en allesvoor ons onbequacm, en den zijnen ten beften was. Toenheeft hy zich in de hooge bergen begeven, en de wegh,daer men gemaklijk aen komen kon, met fteenen, even alseen wal, toegeftopt. En hier voorby ftroomde een riviervan onzekere diepte, en voor de veftingen ftonden de troe-pen der volkeren. Hier toe gingen de overften des voixrondom,vermaendcn,beveftighden de gemoederen,met devrees te verminderen, en de hoop te ontfteken, en met an-dere oorloghs aenhitfmgen. Maer Caraélacus hier cn daervliegende, betuyghde, dat die dagh, die flagh foude het be-gin zijn oft van herkrege vryheydt, oft van eeuwige flaver-iiy : en noemde de namen der voor-ouderen,die den opper-bevelhebber Ca;far verdreven

hadden; door wekker dap-perheyt fy van bijlenen fchattingen bevrijt, haer \'er vrou-wen en kinderen lichamen ongefchent hielden. Dit endiergelijk feggende, hebben hem het volk toe-gekreten, endoor de Godts-dienft haers landts verbonden, noch voorpijlen, noch voor wonden te wijken. Die wakkerheyt ver-baefde den Roomfchen veldt-heer; infgelijx vervaerde hemde voor-geworpe rivier, het bygevoeghde bolwerk, over-hangende toppen der bergen, en alles afgrijflijk, en vol vanvoor-vechters. Maer de foldaet begeerde den ftrijdt, riepdat alles door kracht te verwinnen was, en de^overften enhop-lieden \'t felfde feggende,verftijfden den yver des heyrs.Toen heeft Oftorius, verfpiet hebbende waer\'tondoor-gangbaer, en waer \'t doorkomelijk was, de vergramde fol-daten aengeleyt,en lichtlijk over de rivier gevoert. Als mentot het bolwerk quam, terwijl men met werp-pijlen ftreed,zijn op ons veel wondenen fommige doodt-flagen gefpro-ten. Namaels een fchilt-pad gemaekt hebbende, zoo wier-den de ruyge en ongefchikte fteen-hoopen om vêr gewor-pen, en van naby gelijklijk gevochten , tot dat de Barbarenop de toppen der bergen weken. Maer ook daer heeft deiichtenfwaer gewapende foldaet, die met pijlen aenfprin-gende , defe met een gefloten tret, tegen de beroerde troe-pen der Britannen ingedrongen, de welke geen dexels vanpantfers oft helmen hadden; en zoo zy de helpers weêr-ftonden , zoo wierden zy door de fwaerden en pijlen der le-gioen-knechten , cn keerden zy fleh na deze, zoo wierdenzy door de houwers en fpietfen der helpers verflagen. Dieoverwinning is zeer treflijk geweeft , en de huys-vrou endochter van Caradacus gevangen zijnde, zoo hebben zijnbroeders zich ook overgegeven. Hy zelf, gelijk de tegen-fpoet meeft onzeker is,als hy zich verliet op dc trouheyt vanCartifmandua, Koningin der Brigantcn, tot welke hy zichbegeven had, is gebonden en den verwinners gelevert, in\'t negende jacr na dat de oorlogh in Britannien begonnenwas. Waer van zijn faem buyten dc eylanden gevoert, cndoor de naefte Provinciën verfpreyt, ook door Italien ge-.viert wierd, en men begeerde te zien, wichy was , die onzemogentheden zoo veel jaren veracht had. Zelfs te Romenwas Caradacus naem niet onaengezien.En de Keyfer heeft,terwijl hyzijn eyge eer verhafte , den verwonnen verheer-lijkt. Want het volk is als tot een heerlijk fchou-fpel ge-roepen. De lijf benden des veldt-heers ftonden in de wa-pens op het veldt, welk voor \'t leger light. Toen zy door devoort-gaende Kaninglijke

onderzaten, de behangfelsderpaerden en de hals-banden, en wat hy door uytlandtfcheoorlogen verkregen had, over-gebracht, en terftont daer nawierden zijn broeders, huys-vrou, en dochter , en eyndlijkhy zelf vertoont, de gebeden van de anderen waren onaer-tigh door de vrees. Maer, Caradacus noch door een neêr-geflagen gelaet, noch door woorden gena verzoekende, alshy voorde richt-ftoel ftond, iprak aldus : \'la. Indien de matiging van voorfpoed zoo groot geweeftwaer, als my de edelheydt en \'t avontuur geweeft is, ik zoudveel eer als een vricndt, dan als een gevangen in deze ftadtgekomen hebben. Noch gliy zoud \'t u niet ontwaerdighthebben in een vreê-verbont aengenomen te hebben,die uyttreflijke voor-ouders gefproten,evcn vele volkeren heerfch-te. Mijn tegenwoordigh lot, gelijk \'t voor my ongefchiktis, zoo is \'t grootfch voor u: \'k heb paerden , mannen, wa-pens, en fchatten gehadt; wat wonder, zoo ikze onwillighverlooren heb ? want zoo ghy over alle wilt heerfchen, zoovolght dat zy alle de flaverny op nemen. Indien ick myterftont overgelevert had, zoo was noch mijn avontuur,noch u hecrlijkhcydt vermaert,en mijn ftraf was mijner ver-geting gevolght. Maer zoo ghy my leven laet, zoo zal ickeen eeuwigh voorbeeldt van u zachtmoedigheydt zijn. Daer op heeft de Keyfer hem, zijn vrou en broeders vêr-lof gegeven. En zy van banden geflaekt, hebben ook A-grippa, die zich niet vêr op een ander ftoel vertoonde, metde zelfde lof-tuytingen en eeren-trappen vereert, \'t Wasvoorwaer nieu, en den zeden der ouden ongewoon , dat eenvrou overfte was over de Roomfche Vanen. Zy droeghzich zelfs als gezellinne van \'t Rijck, van haer voor-oudersverkregen; de t\'zaem-geroepe Vaders hebben namaels veelen voortreflijke dingen , over de gevangnis van Caradacus,geredenkavelt: en is dat zelve niet min voortreflijk geweeft,dan ais F. Scipio Siphax: L. Paulus Perfes, en eenige andc-re,wie \'t ook geweeft zijn,verwonne Koningen aen \'tRoom-fche volck getoont hebben. De uytmuntentheden der zegewierden Oftorius toe-gerekent. Deze overwinningen op de Britannen, hebben de fchrij-vers onder de treflijkfte gedenk-tekenen, en getuyghnifl^ender Roomfche dapperheyt geacht. Waer van Seneca zeght,Claudius kon de eerfte roemen de Britannen overwonnente hebben, want ïulius Ca;far hadze den Romeynen flechtsgetoont. En elders van den zelfden:///(? BritamiGSVitra notiLittora ponti ^Et caeruleos \'Smta BrisantesT>are RomuleisColla Cathenislujßt, ^ ipfumlioua RomanaJura

fecurisTremore Oceanum.En Seneca, de Dichter der Treur-fpelen, heeft in Odaviaaldus van Claudius gezongen :Cuique BritanniTtrga dedere, ducibus noflrisK^inte ignoti, jurifque fui.En op de zelfde plaets, dat hy de Teems over-gevaren was:En qui orA Tamißs primus pofuit jugnm.Ignota tantis claßbuj texit fretaInt er que gent es barbar as tutus fuit,Et fdva maria, conjugis fcelere occidit.Zoo fpreekt ook iEgcfippus van Claudius, Britannien isgetuyge , zijnde buyten de weerelt gelegen, door der Ro-meynen kloekheydt tot de weereldt gebracht, die de voor-Icede eeuw niet gekent heeft, heeft der Romeynen over-winning geleert, en die dienen zelfs als flaven, die niet wiften



? B R I T A wiften wat flaverny was, zijnde alleen voor fîch gebooren,en altijdt voor zich zeiven vry, die van hooger macht, doorde tuffchenfpoelende zee, afgefcheydcn, niet konden vree-zen , die zy niet kenden, \'t Is dan meer tot dc Britanncnover-gevarén , als de zelve overwonnen te hebben. En el-ders, hy had ook Britannien, noch tulTchen de waterenfchuylende, door de wapenen voor\'tRoomfche Rijk ver-kregen , door welx overwinning Romen rijker in fchattcn ,Claudius beradener, en Nero gelukkiger geacht wierden.En op een andere plaets, welke zeer waerdigh is hier by ge-ftelt te worden i De naem der Romeynen hebben ook dehooft-ftoffen aengenomen, welke ook de weerelt zich aen-genomen heeft, die door \'t Roomfche Rijk bepaelt en be-ïloten wordt : en eyndlijk van \'t raceftedeel de Roomfcheweerelt genoemc word. Want zoo wy de waerheydt onder-zoeken , het aerdtrijk zelve is onder \'t gebiedt der Romey-nen, waer op de Roomfche dapperheydt voortgegaen zijn-de, tot over dc Oceaen zich een andere weerelt gezocht, enin Britannien, van de grenzen der aerde afgefcheyden, zicheen nieuw bezit gevonden heeft. Eyndlijk dien \'t recht nietalleen der ftadt Romen, maer byna van de menfchlijke ver-keering zelfs gcweygert wordt, worden daer heen gefchiktom aldaer te woonen, als uyt de weerelt gebannen. De O-ceaen is uyt zijn palen geweken, de Romeyn weet zijnbinnenfte heymelijkheden voort te halen. Zoo zeght ooklofephus, in de perfoon van Titus, tot de loden, waer is eengrooter muur en hinder-pael, als de Oceaen ? waer meê deBritannen omringt zijnde, nochtans de wapenen der Ro-meynen aenbidden. De zeer edele lofephus Scaliger verhatlt daer boven inzijn Caraleden dc veerzen van een zeer geleert,doch onbe-kent Dichter over deze zaek, de welke , wijl zy niet door-gaens voor-komen,zoo zal \'t my niet verdrieten die hier aente hechten, want zy zijn van eeniger waerde. En de zeergeleerde jong-man I. Obfop^eus Duytfcher, heeft my uytzeer oude fchriften onlangs geleert, dat eenige Epigramma-ta oft Quikken en daerom te onderfcheyden waren : Aufoniis nunquam tellus vioUta triumfhis >lää tuo, Cafar,fulmineprecuhuit. O ce anufque tuas ultrafe * rejficit aras y^mfinis mundo eß, ^ non erit imperiù-^ Vicia frius nullt, jamjam ffeBata triumfho,lllibata tuosgensjacet in titulos. Fabula vifa diu, medio(^ue recondita pontoLibera njiciori j&m modo colla de dit. Euphrates Ortus, Rhenus * incluferit ar£iös ^oceanos

medium -vemt in imperium. Libera non hofiem, nonpaffa Britannia Regem >Mternumnoflro proculorbe jacet. Fœlix ad\'uerßs, & forte oppreffa fecunda,Communis nobis, értibi, C^Jar, erii. \' Vltima cingebat Tibris tua, Romule, regfta sHic tibi finis erat, religiofe ISluma. Et tua. Dive, tuum facratapotentia cœloExtremum citra conflit it Oceanum. At nunc Oceanus geminos inter luit orbes.Pars ejî imperii, terminus ante fuit. Marspater, ér noflr<zgemis tutela ^irine^Et magno poßtus Ca far ut er que Polo, Cernitis ignotes Latiâ fub lege Britannos,Sol citra noftrum fleäitur imperium. rltima cefferunt adoperto claußra Profundo.Et jam Romano * cingimur Oceano. Opfonis frußra rapidum Germania Rhenum,Euphrates prodefi nil tibi, Parthe fugax. Oceanus jam terga dedit, nec pervius ullitCdfareos fafces,ir/iperium(iue tulit. jlU proculnoflro femota, exclufaquecœlo ,Alluitur noflra vicia Britannis aqua, * Semota, & vaßo disjuncîa Britannia ponto ,Cinciaque inaccefßs h or rida litt crib us : ^m pat^r invi^iis Nereus -vallaverat undis >^UAm falUx aßu circuit Oceanus. BrumalmfirtiW^ fagam : qua frugida fem^er * Frefpicit. * Nuncmt. * Ree I fife-rat. ? Cingimr. M * Semm. * Trntd-m. N. Pr^fulget ßellis tmccUuis. Confpeciuquetuo deviSia Brit an nia, C^ßr ,Subdidit inßeto colla premenda juqo. Afpice, confundit populos impervia tellus, Conjun Bum eß, quod adhuc orbis, ér orbis erat. Nu gaet Tacitus aldus voort: om deze tijdt de voorfpoc«dige zaken van Oftorius ontwijffelachtigh zijnde, \'t zy dat,midts, Caradacus verdreven, men gelijk als uyt-geoorloghthad, de krijgh by de Romeynen min betracht wierd, \'t zyde vyanden,door erbarming van zoo groot een Koning,bit-terlijkertotwraek ontfteken zijn^ zy omringen den over-ften van \'t leger, en de Benden der legioenen, welke by deSiluren gelaten waren om de fcherm plaetfen op te bou-wen. En zoo zy niet hacftlijk door de naelle wijken en ka-fteelen ontzet geweeft waren, de hoopen zouden geheelverflagen geweeft zijn. Nochtans bleven \'er de hoofcmanen tachtentigh hop-lieden, en yder rot dat vaerdighft was.Nietlangdacr nae verdreven zy onze voeragiers, en zelfde Benden, die hun te hulp gezonden wierden. Toen heeftOftorius ervare Benden uyt-geftelt, waer door hy echtergeen vlucht geftut had , hadden de Legioenen geen flagliaengenomen. Door der zelve fterkte de ftrijdt even gelijkzijnde, is eyndlijk voor ons beter geweeft. De vyanden zijnmctkleyne fchade gevlucht, midts de dagh onder ging.Hier uyt fprooten dikwijlige

fchermutfelen, en dikwijls inmanier van moorden: in boffchen, in moeraffchen, na datyder \'t lot oft dapperheydt lichtvaerdighlijk voor-zien was :om gramfchap, om roof 5 met bevel, en zomtijdcs buytenweetenderveldt-heeren, en voorneemlijk door dc hard-nekkigheydt der Siluren , dewelke het gemeen zeggen desRoomfchen veldt-hecrs geweidigh aenhitfte. Gelijk eer-tijdts de Sugambren uyt-geroeyt, en in Vrankrijk overge-voert waren, dat men alzoo de nacm der Siluren t\'eenemaelverdelgen moeft. Dies hebben zy twee hulp-benden, doorde gierigheydt der overften onvoorfichtelijk rovende , on-der fchept én gevangen:en hebben door \'t fchenken van denroof en de gevangenen , ook de andere volkeren tot den af-val getrokken , wijl Oftorius , door bekommeringen afge-mat, het leven verlaten heeft, de vyanden verblijt zijnde, alszijnde een veldt-heer die niet te verachten was ^ en waerdoor, indien niet de ftrijdt, gewiflijk de oorlogh afgenomenwas. Maer de Keyfer, de dopdt des ftadthouders vernomenhebbende, op dat het landt niet zondec heerfcher was,heeft ji^jitusA. Didius in zijn plaets geftelt. De zelve is haeftlijk over- Prms-rnrngevoert, maer heeft nochjtans de zaken niet volkomen ge- wor-vonden, door een ongelukkige ftrijdt van\'t legioen, w^qï fibom,vanManlius Valens overfte was. En is\'t gerucht van diezaek by de vyanden vermeerdert, om den aen-komendenveldt-heer te Vcrfchrikken: en hy zelf vermeerderde her ge-hoorde, op dat hem groorer lof zoo hyze Rilde, oft, zoo zyvolhardcden, rechtvaerdiger verlof gegeven wierd. Diefchade hadden de Siluren ook aengebraght, en waren wijdtsen zijds verfpreyt, tot dat zy door Didius aenval verdrevenwierden. Omtrent deze tijdt is Claudius gefturven, en Nero hemna-gevolght, die gantfchli)k niets in krijghs-zaken durfdebeftaen, en dachte \'t leger uyt Britannien te vervoeren, enheeft het niet als door fchaemte, midts hy moght fchijnenClaudius eer tcverminderen, nagelaten. Na Cara£tacusgevangnis, had ook Venutius, üytnemend in krijghs-kun-de, gefprooten uyt dc ftadt der * luganten, en lang trou, en * ji^ g^jLvan de Roomfche wapenen befchcrmt zijnde, als hy de Ko- Bn^atteLningin Cartifmandua getrout had, tegen ons zich vyandtgetoont,midts \'er fchielijk twift en na oorlogh ontftaen was.Doch cerftlijk wierd flechts onder hun gcftreden, en Car-tifmandua heeft door looze lagen, de broeder ennaeftcbloedt-vriendenvan Venutius gevangen gekregen. Hierdoor de vyanden opgehitft zijnde,

en dc fchande hun prik-kelende, op dat zy niet onder \'t gebiedt van een wijf zoudengebraght worden , zoo is een kloeken en in wapens uyt-ge-Icze jongmanfchap in haer Rijk gevallen : \'c welk by onsvoor-zien was, cn hebben haer eenige benden te hulp ge-zonden, die aldaer met een twijffelachtigh begin, doch blij-der eynd, gevochten hebben; en met diergelijke uyt-komftis \'er gevochten van \'t legioen, daer Cefius Nafica overftevan was. Want Didius, laftigh door den ouderdom en over-vloede van eeren-ampten, hield het voor genoegh door die- naers N N E zi



? ffiaers te handeleo/cn de vyanden tcwecren. Want \'tgeenvan zijn voor-zaten verkregen was, héefic hy behouden,zeerweynige kafteelen vérder gévordétt hebbende, waer door\'t gerucht van een vermeerdert ampt gezocht wierd. Dezedingen,hoewel zy van twee voor-fchouten Oftorius cn Di-dius door vele jaren gefchiet zijn, heb ik t\'zamen-gcvoéght,om dat zy verdeelt zijnde, lichtlijk moghten vergeten, ehnier zoo wel onthouden worden. Na Didius Avitus is Verannius gevolght, die door tame-lijke uyt-lopen dc Silurcn berooft heeft; want hy is door dendoodt verhindert gcweefl den oorlogh verder uyt te brey-dcn: terwijl hy leefde is hy van geftrengheyt zeer beruchtgeweeft, en door de laetfte woorden van zijn uyterfte wilvoor cer-zuchtigh bekent. Want hy heeft er, om Nero tcvlcyen, veel bygcvoeght, dat, zoo hy de nacfté twee jaren ge-leeft had,hy hem de Provinciën zoud onderworpen hebben. Maer toen vcrkreegh Paulinus Suctonius \'t gebiedt overde Britannen , door krijghs-wctenfchap en \'t gerucht desYolx, welk niemant zonder nijdcr laet, Corbuloos mcdc-Vechter, cn begeerigh dc eer van \'t wcêrgekrcgc Armeniente cvcn-narcn, door \'t temmen der wcêr-fpannige vyanden.Dies bcreydt hy zich het eyland Mona,fterk van inwooners,•cn de toevlucht der over-lopers aen te vallen,en bouwt fche-pen plat van bodem tegen ccn korte en ongcwifte ftrandt.Zoo heeft hy \'t voet-volk over-gevocrt: de ruytcrs zijn doord\'ondiepte gevolght, oft hebben, daer de wateren dieperwaren, met haer paerden over-gczwommcn. Op de ftrandtftond ccn verfcheyde flagh-orde, dik van wapenen cn man-nen, al waer dc wijven tuflchen liepen : de welke als razend,met een doot-kleedt aen , en \'t hangend hayr, toortien voordroegen. En de Druidcn, rondtom vloek-gebeden, met dehanden na de l^icht op-geheven, ftortende,hebbcn den zol-daet door dc nieuwigheyt van dit fchou-fpcl verfchnkt, zoodat zy, als met hangende leden, een onbewceghlijk lichaemcc vcrwondcii gaven.Daer na door aen-maningen des veldt-hccrs, cn zich zelf prikkelende , dat zy geen vroulijke cn ra-zende troep vrezen zouden, voeren zy dc vaendels aen,wer-pen al die haer gemoeten ter aerde , en wentelenze in haereygen vuur. Hier na beeft men bezettingen in de dorpengeleglit, en de boflchen omgehouwen, die aen wreede over-geloovcn gewijt waren. W ant zy achten \'t billijck de alta-ren met gevangen bloedt te waflchen, en de Goden doormenfchen-aders raedt te vragen. Terwijl Suctonius dit bedreef, wierd hem een fchielijkeaf-val van een Provincie gebootfchapt.Prafutagus,Koningder Icenen, zeer uytnemend in rijkdomjhad den Keyfer entwee dochters tot erfgenaem geftelt,

meenende, dat doorzodanige goetwilligheyt zijn Rijk enhuy^ bevrijt zoud zijnvan eenigh ongelijk, \'t welk in tegendeel uyt-gévallen is;zoo dat zijn Rijk door de hop-lieden, zijn huyzen door deflaven,als ingenomen,verwoeft wierd^n.En alreê wierd zijnhuysvrouw * Boodicia eerftiijk geflagen, en zijn dochters. door gewelt gefchonden. En de voorneemfte der Icenen,alsof zy \'t heele land tefcbenk ontfangenhadden^ worden vanhaer erfgoeden berooft;, en des Konings bloetverwantenonder de flaven gerekent. Door welke fmaer,en vreeze vanzwaerder, als zy al rede tot de vorm van een verbeert landtgekomen waren, de Britannen onder zich de quaden vanilaverny over-leggen, de ongelijken over-wegen , en dooruyt-leggen ophitfen, dat zy met lijdzaemheyt niets vorder-den,als dat men zwaerder dingen, midts men de lichte ver-droegh, beval. Dat zy haer byzondere Koningen gehadthebben,dat men hun nu twee opftelde, van welke de ftadt-houder in \'t bloet,en de landc-vooght in \'t goet woelde, dateven de twift der over-heeren zoo fchadelijk aen de onder-danen was, als haer eendraght; dat de hop-lieden aen deneenen de geweldige hant floegen,den anderen fchant en ge-welt aen deden: dat \'er nu niets voor haer begeerlijkheydt,niets voor haer luft bevrijt was. Dat die de fterkfte in deIcrijgh geacht wiert,die roofde,dat nu gemeenlijk van dc tra-gen en bló-hertigen haer huyzen genomen, en haer kinde-ren ontoogcn wierden, dat men haer uytmonfterde,als nietwetende,flecbts voor \'t vader-lant te fterven. Want hoe veelzoldaten zouden de Britannen uyt maken , zoo zy haer tel-den?Dat alzoo de Duytfche landen het jok verworpen had-den,en door een rivier,en niet door den Oceaen befchermtwierden. Dat hun haer vaderlant, vrouwen en ouders; enhaer de gierigheyt en gulzigheyt oorzaken des oorloghs wa-ren; dat zy zouden wijken, als de Godlijke luHus gewekenhad, zoo Zy flechts de dapperheden haerer voor-oudereiiha-volghden;en dat zy niet zouden.fuften door d\'uytkomftvan een oft twee veldt-flagen; dat den aenval by den ellcn-digen mceft, èn de ftantvaftigheyt grootft was. Dat ook déGoden der Britannen zich erbarmden,dié den Rpomfchenveldt-heer af zijnde, die het ieger,in eén andéreylandt vértzonden. Zouden ophouden; dat zy zich nu, \'t welk het&quot;zwaerft gcweèft is, berieden; dat hét voorts gevaerlijker wasin zoodanige aen-flagen betrapt te worden,als te durven. \'^êor-jchm. WmUnusSmtontHSHJsêr-fchont. t)rmdcn. gus. * Bffffdkïa,tvelcke Böh-diciA enVoadica ivsrdt» Door deze en diergelijke rédenen aen-gehitft zijnde, zöönemen zy, onder \'t bëleyt van Boodicia,een vrouw van Ko-ninglijke afkomft,(want in \'t

hcerfchen onderfcheyden zygeen kunne) haer wapeneri, dcTrinobantcn tot wedér-fpannigheyt bewogen hebbende, en de andere, die noch deflaverny ongewent waren, hadden zy door heymlijke t\'za-men-zweeringen tot haer gevocght, om dé vryheydt wederte krijgen , met de bitterfte haet tegen de oude zoldateri.Want verfch afgevoert zijnde in de nieu-geboude ftadt Ca-ïnaiodunum,dreven zyze uyt haer huyzen,verftoorden haerop de landen, noemende haer gevangenen,flaven,dc zolda-ten de onmaght der ouden onder-ftuttende,door gelijkenisvan leven, en hoop van de zelfde toe-lating. Hier toe zaghmen de kerk ter eeren van de Godlijke Claudiusingeftelt,als een altaer van eeuwige hcerfching.-en de uytgekorePrie-fters ftorteden, door gedaente van Godts-dienft, alleavon-tuuren uyt. En \'t fcheen niet zwaer de nieu-geboude ftadt,met geenige veften omringt,uyt te roeyen; om dat zy dooronze veldt-heeren weynigh voor-zien was, wijl men eer degeneüghté, als den borbaer Verzorght. Onder welke dingen zktXi-het beek der ovefwinninge te Camalodunum door geeriigb phiUms inopenbare oorzaek afgevallen, en achter ovér gekeert is, als Nero,of het voor de vyanden week.En de vrouwenmin razerny be-roert,zongen, dat den val voorhanden was. En dac een uv-terlijk gedruyfch op haer raedc-huyzen gehoort was, en hettooneel geklonken had door uylen-gefchrey, en dat de ge-ziene gedaen te in de * vloedt, een teken was van de uyt- * Mogelijk.roeying der ftadt. En de Oceaen ontdekte met een fchrik- \'u^^idehjk fchou-fpel, door de vallende vloedt, de beeldeniflen dermcnfchlijke lichamen, \'t welk, gelijk hec de Britannen tothoop, alzoo de oude zoldaten tot vrees togen. Maer omdatSuctonius vér af was, zoo hebben zy van den landt-vooghtCatus Decianus hulp begeert. Hy heeft hun niet meer alstwee-hondert qualijk gewapent gezonden: en daer was eenmatige hoop zoldaten in, fteunende op de befchermingvan de kerk. En verhinderende die gene, de welke, bewuftvan de heymlijke weér-fpannigheydt, haer raet-flagen ver-ftoorden, zoo hebben zy nocht gracht, nocht wal voor-ge-leyt,nocht de oude manijcn cn vrouwen geweert zijnde, dejcught alleen weer-ftaen ,• zy worden als onvoorzichtigh in\'t midden van de vrede, van de mcnighte der Barbaren om-ringt, en al \'c overige door den aenval weghgenomen cnverbrant. De kerk, waer in zich de zoldaet verzamelt had ,wierd na twee dagen beleghs ingenomen. En dc overwin-nende Britan Pxtilius Cerialis, hooft-man van \'t negende Tatilm .legioen te hulp komende, ontmoetende, heeft lijn legioen Cerialis.verflagen, en een groote mcnighte voet-volx gedoodt. Ce-rialis is \'t met de

ruytcrs ontvlucht in de kafteelen, en doordc beveftingen befchermt: door welke nederlaegh , en denhaet der Provincie,die hy door gierigheydc tot den oorloghgedreven had,de verfaeghde landt-vooght Cacus in Vrank-rijk over-gevaren is. Maer Suctonius heeft met een wondere ftantvaftighcydtmidden onder de vyanden zich gefpoeyt, nakende, doordc by-naem van Colonia,wel niet doorluchtigh,maer meeftvermaert door de mcnighte der koop-lieden, cn door detoevoenaldaer twijffelendc of hy de zelve tot een zetel voorden oorlogh kiezen wilde,de weynightc der zoldaten inge-zien hebbende, en doorgenoeghzame leeringen de be-dwonge lichtvaerdigheden van Petilius,heeft voorgenomenhet algemeen te behouden door de fchadc van een ftadt.Enhy is door \'t gekerm,en de tranen van die gene,die om hulpbadenjniet bewogen geweeft,maer hy gaf het teken van ver-trek, en ontfing die hem verzeilen wilden , tot een deel vande troep: dredoor blóheyt, oft vermoeydc ouderdom , oftzoetigheyt der plaets opgehouden wierden , zijn van devyant overvallen. Diergelijke moort gefchiede ook op de fz-^ygi^^vefting Verolanium, om dat de Barbaren de kafteelen, en mam. krijghs- De mepi\'itCa- Ë R I T A N Kf I Ë N.



? B R krijghs-bezettingen verlaten hebbende, de overvloedighfteplaetfen beroven , cn \'t Èclvc brengende daer \'t zeker is,hackten zy blyelijk na andcrer hoeven en wapenen, \'t Is ge-wis dat zy zevcntigh duyzcnd burgers cn bont-genoten opdie plaetfen, die ik verhaelt heb, gedoot hebben. Want zyvingen, nocht verkochten, nocht dreven eenigen anderenoorloghs-handcl; maer zy moorden, hingen, branden,kruyften, als t\'eenigcr tijdt zullende ontgelden, en verhae-fteden onder-tuffchen de voor-ingenome wrack. Nu had Suetonius het veertiende legioen, met de vaen-drighs van \'t twintighftc, en de helpers uyt de nacfte plaet-fen , bykans tien duyzcnd gewapende mannen, als hy zichbercyde het wachttn na te laten, cn flagh tc leveren, cnverkiefl: daer toe een plaets met cnghten door dc konft, envan achteren met een bofch befloten, genoegh wetende,dat hy geen vyandt, als van vooren had, en dat de openevlakte zonder vrees van hindcrlaegh was. Hy ftelde dc Ic-gioen-zoldatcn dicht in geleden, omheynt met het lichtewapen-volk, Voor de vleugels ftond de ruytery. Maer detroepen der Britannen fprongen hier cn daer op met hoo-penentroppen, met zoo groot een menighte als zy oytnoch op-gebr%ht hadden, en met zoo wreed een gemoedt,dat zy ook de vrouwen tot getuygen der overwinningh metzich trokken, en op wagens ley den , diezy op de uyterfteomgang des veldts geftelt hadden. Boudicca,haer dochtersop een wagen voor zich voerende, als zy by elke volken ge-komen was, (\'c is by dc Britannen wel gewoon, dat zy on-der \'t beleyt van vrouwen oorlogen) zoo getuyghde zy, datzy uyt zoo groote voor-ouders gefproten zijnde, toen niethaer rijk en fchatten, maer dat zy alleen van al het volk, deverloore vryheydt, het geftagen lichaem, en dér dochtersmishandelde cerbaerheyt zocht te wreken. Dat dc begeer-lijkheden der Romeynen zo ver gekomen waren, dat zygeen lichamen, zelfs geen ouderdom, oft maeghdom onbe-fmet lieten. Dat nochtans dc Goden der rechtvaerdigewraek tegenwoordigh waren. Dat het legioen verÜagénwas, \'t weik dc flagh had durven beftaen : dat de anderen inhaer legers fchuylden,oft op de vlucht dachten. Dat zy zelfshet gekrijfch en geroep van zo veel duyzendcn, \'k laet ftaenden acnval en handen, niet verdragen zouden. Indien zyde hopen der wapcn-lieden, indien zy de oorzaken der oor-logh O ver-wogen, dat men in die flagh oft winnen, oft fter-Ven moeft. Dat dit by de vrouwen beftemt was, de mannenmoghten leven en ftaven. In zodanigh een gevaer Eweegh óok Suetonius niet, die,fchoon hy op de dapperhcyt vertroude , mengd \'er noch-tans aen-maningen en gebeden onder^ Dat zy de luyde enydele

dreygementen der Barbaren zouden verachten. Datmen daer meer vrouwen als jongmanfchap zagh. Dat dieblood-hertige en ongewapende terftont zouden wi;ken,zoo haeft zy het yzer, en de dapperheyc der overwinners ?zo dikwijls gevlucht hebbende, bekennen zouden. Datook in vele legioenen weynige waren die den ftagh floegen.En dat het tot haer eer gedyen zoud, dat zy met een mati-ge macht de eere van \'t gëheele leger verdedighden. Dat zygefloten, en haer pijlen verfchoten zijnde, met fchilden enzwaerden de nederlaegh en moort zouden volharden, aenden buyt niet denkende, dat na verkrege over«mnmg hunalles zoude gegeven worden. Die y ver volghde op de woor-den des veldt-heers , en de oude en door vele veldt-flagenervaren zoldaet, had zich zoo dapper in\'t inwerpen derpijlen , dat Suetonius zeker van de uytkomft, het teken derftrijdt gaf En eerftlijk is het legioen vaft ftaende,en de eng-ten der plaets tot een vefting inhoudende, nadat de vyandtnader aen-tredende, met een zekere worp zijn pijlen ver-fchoten bad, gelijck als beytels-gewijs uyt-gebroken. Zoowas ook de aenval der helpers , en de ruyter met neer-gevelde fpietfe verbrak wat hem gemoete en tegenftond.De andere wenden den rugh met een moeyelijke vlucht,om dat de om-geworpe wagenen de wegh-gangen ftopten.En de zoldaet onthiel zich zelfnietvan vrouwen-moort.Ook hadden de beeften,met pijlen door-fchoten,den hoopder lichamen vermeerdert. Plet lof, welk op die dagh ge-hrc^cn wierd, was treflijk, en de oude overwinningen ge-hikrWant daer zijn \'er, die zeggen, dat\'er weynigh min alstachtentigh duvzendt Britannen geftagen zijn , omtrentvier-hondert zoldaten gedoot, en niet veel meer gequetftzijnde Boudicea heeft haer leven door vergifge-eyndight. A K N En Pöênius Pofthumus, overfte van \'t leger des tweeden le-gioens, verftaen hebbende de voorfpoedt van \'t veertienfteen twintighfte, om dat hy zijn legioen van gelijke eer be-rooft, en tegen krijghs-gewoonten het bevel van den veldt-heer af-geflagen had, heeft zich zeiven met het zwaerdcdoor-fteken. Het t\'zaem-getogen legér is daer na onder velen gehou-den, om \'t overige van den oorlogh uyt te voeren. En Cxfatheeft de troepen vermeerdert, gezonden hebbende uycDuytfchlandt twee duyzendt legioen-zoldaten, acht ben-den van helpers, en duyzendt ruyters: door welker aen-komft het negende legioen met legioen-knechten vervultis. En de andere benden zijn in nieuwe winter-plaetfengeftelt, en alles, wat van de volkeren twijffelachtigh oit te-gen geweeft was, wort door vuur en zwaerdt vernielt. Maerniets quelde die géne, die zorgeloos waren, in koorn tezaeyen, meer als de honger, midts zy

voor zich beftemmenonze toe-voeren, om altijdt den oorlogh te voeren, enzyncygen de overw reede volkeren langhzamer tot vrede, omdat lulius Clafl^^cianus , den Catus tot navolger gezonden, jt^i^f^;en mee Suetonius twiftigh , her gciDcenegoet doorbyzon- ClaJJida-^dere nijdt en twift vet hinderde, en had uvt-geftroyt, dat ms.men een nieuu- e ftadthouder moeft ver^t-achten , dat menzonder vyandige ^ramfchap en verwinners hooghmoedt,de vervvonnen , en die zich over-gaven , moeft bezorgen.En fchreef te gelijk in de ftadt, dat men geen eynde^vanden oorlogh verwachten zoud , \'t zy \'er iemandt in Sueto-nius plaets quam j wiens tegenfpoedt hy aen zijn boosheycweet, en voorfpoedt aen \'t geluk van \'t gemeene beft. Derhalven is, om de ftaet van Britannien te bezien. Po»lycletus uyt de vry-gemaekte üaven gezonden, met grootehoop van Nero, dat door zim aenzien nier alleen een-dracht tuflchen den ftadhouder en * voor-zorger zoud * Troaukonnen gemaekt worden, maer ook de weêrfpannige ge- rm,moederen der Barbaren door vrede verzachten. En\'t ge-brak ook niet aen Polycletus, waer door hy min met eengroote troep, moeylijk voor Italien en Vrankrijk na dat hyover den Oceaen gevaren was, ook fchriklijk voor onzezoldaten ging. Maer den vyanden is hy te fpot geweeft,by dewelke ook toen de vryheyt noch ontftéken zijnde,de macht der vry-gemaekte flaven noch niet bekent was;èn zy waren verwondert, dat de veldt-heer, en \'t leger, vol-eynders van zoo groot een oorlogh , der flaverny gehoor-Zaemden. Allés wierd nochtans by den Keyzer ten beftenover-gebracht, en Suetonius op-gehouden om de zakenuyt te voeren; doch namaels, om dat hy de fchepen opftrandt, en de roevers daer in verloren had, zo wierd hem,gelijk als ofc den oorlogh noch duuren zoud, belaft hec le-ger aen PetroniusTurpilianus, die nu zijn Burger-mceüer- Petromusfchap af^geleyt had, over te leveren, als verbidlijker, en een T^rptUA\'nieuling in de mifdaden der vyanden , en daer door aenhaer berouw te zachtmoediger zijnde. De welke,de vyandtniet geterght, en hy niet gemoeyc, de luye ledigheyt metde eerlijke naem van vrede bekléedende , en alle\'t voorigeneder-geleyt zijnde, niets verder beftaende,aen TrebelliusMaximus het gebiedt over-gegeven heeft. Méxmfis T^ u j 1 ® t , . . voor-fchoHt. Uoch deze trager,en zonder ervarenheyt der legers zijn-de, heeft de Provincie door zachtmoedigheyt in \'theer-fchen in ftilte gehouden. De Barbaren hadden nu ook ge-leert aen onze vleyende gebreken te vergeven; endetuf-fchen-komft der burgerlijke wapenen gaf der traegheyt .een rechtvaerdige verfchooning; doch men was niet zon-der tweedracht: midts de

zoldaet, tot krijghs-toch ten ge-woon, door ledigheyt dartel wierd. En hy was,om zijn gie-righeyt en vrekheyt, van \'t leger veracht en benijt. Zijnerhaet ontftak Rofcius Caslius overfte van\'t twintighfte le-gioen, eertijdtsmet hem tweedrachtigh, doch by gelegent-heyt der burger-krijgh bitterlijker tegen elkaiider uyt-bar-ftende. Trebellius verweet aen Ca:lius den oproer, en ver-werden fchik van krijghs-tucht, C^lius aen TrebéUiüs hecberoven en verarmen der legioenen, wijl onder-tüflTchendoor \'t leelijk twiften der overften , de zedigheyt van \'t heyrbedurven wierd En is de tweedracht zoo ver gekomen,dat ook de zoldaten der helpers heni met fcheld-woordenverdrijvende, en de benden zich voor Gailius verzamende,cn Trebellius van de vleugels verlaten zijndé, tot Vitelliusgevlucht is. De Provincie, fchoon de Burgef-meefl:erli jkeftadthouder verdreven was, bleef in rufte. De overfte der G legioe- : ; I-I \'r\' li 3 il i i: t;. fii E N. l



? r A iegioenen hebben geheerfcht, geiijk in recht, doch Cïeliusmachtiger in iet te beftaen. Debargerlijke oorlogh tuffchen Galba, Otho, en Vitel-lius brandende, zo is Veótius Bolanus van Vitellius in zijnplaets gezonden. En ook deze heeft Britannien niet doortucht geheerfcht, maer met de zelfde flapheyt tegen devyanden, en gelijke dert^lheyt des legers: behalven dat Bo-lanus onnozel, en door geenige overlaften berucht zijnde,liefde in plaets van aenzien verworven had: en hoewel Vi-tellius hulp uyt Britannien gehaelt heeft, zoo vertoefdeBolanus daer nochtans, mits Britannien noyt genoegzaemin ruft was. Maer terftont heeft de gunft der Britannen,aen de zijde van Vefpafianus hellende, de Provincie tothem getrokken, vermits hy aldaer van Claudius over hettweede legioen was geftelt geweeft, en zich treflijk in denoorlogh gequeten had, en heeft het zich toe-gevoeght nietzonder beroerte van d\'andere legioenen,in welke de meefteoverften en zoldaten van Vitellius voort-getogen zijnde,den nu beproefden Vorft anxtighlijk verwiCfelden. En dezoldaten van \'t veertiende legioen, de temmers van Britan-nien genoemt, van Nero uyt dit landt tot den Cafpifchekrijgh verwekt, en met Otho houdende verwonnen,zijndevan Vitellius wederom in Britannien gezonden, zijn vanMutianus door brieven op nieu weêr-geroepen. Door deze burgerlijke beroerten vond men geenigegramfchapin \'t Britanfche leger. En voorwaer geen anderelegioenen hebben door alle de beroerten der burgerlijkeoorlogen onnozelijker gehandelt, \'t zy dat zy vêr en doorde zee af-gefcheyden waren, \'t zy zy door dikwijlige krijgs-tochten geleert hadden liever den vyandt tehaten. Uyt dietweedrachten nochtans , en geduurige geruchten der bur-ger-krijg, hebben de Britannen haer herten verheven, door\'t aenftoken van Venufius,die boven zijn ingeboore wreedt-heyt en haet tegen denRomeynfchen naem,door eyge prik-kels tegen de Koningin Carthifmandua zijn vrouw ontfte-ken wierd. Carthifmandua hecrfchteoverdeBriganten,machtigh zijnde door edelheyt, en had haer vermogen ver-meert, na dat zy door de Koningh Caradacus, by haer metlift gevangen zijnde, de zege-tekenen van Keyzer Claudius(dat fchou-fpel, een zege-teken gelijk, waer in Caradacusvertoont is) fcheen vereert te hebben. Van daer rijk,en doorvoorfpoedt over-dadigh,haer manVenufius veracht,en zijnbloedtverwanten gevangen hebbende, heeft zy haers manswapen-drager Vellocatus ten houwlijk, en tot het Rijkaen-genomen; zijnde door dit fchelm-ftuk haer huys ont-roert , de genegenheyt der ftadt

voor haer man, de welluftder Koningin en der wreedtheyt voor den overfpeeler. Ve-nufius dan hulp verzaemt hebbende, heeft door den afvalder Briganten zelf Carthifmandua in \'t uyterfte gevaer ge-bracht. Toen hebben de verzochte hulp van de Romey-nen , en onze benden en vleugels, de Koningin door ver-fcheyde ftrijden uyt het gevaer verloft, het Rijk nochtansvoor Venufius, en d\'oorlogh voor ons gelaten» Als nu Mutianus de ftadt voor Vefpafianus heerfchte,zoo heeft hy ïulius Agricola, tot de zijde van Vefpafianusover-getreden, en volkomen en dapperlijk geoefFent zijn-de,in Britannien over het twintighfte legioen geftelt,\'twelktraeghlijk tot den eedt over-trat, alzo men zeyd, dat de af-gaende hooft-man oproerighlijk handelde. Ook was hetden Burger-meefterlijken ftadthouderen al te machtigh enverfchriklijk. Nocht de ftadthoüder des Schouts wäs mach-tigh genoegh omze te bedwingen, onzeker nochtans oft byzijn,oft by der zoldaten aert toe-quam,alzoo tot een navol-ger , en een wreeker te gelijk verkooren zijnde, heeft dooreen zeer zeldene matiging, liever willen fchijnen goede ge-vonden als gemaekt te hebben. En hoewel Vedius Bolanustoen over Britannien zachtelijker, als \'t voor zoo woeft eenProvincie voeghde, heerfchte, zoo heeft Agricola nochtanszijn macht gematight, en zijn yver getoomt, cp dat zy niette zeer groeyde, ervaren zijnde in \'t gehoorzamen, en ge-leert het nutte met het eerlijke te vermengen. Maer als VefpafianusmetdeoverigewereltookBritan-nien verkregen heeft, zoo waren de veldt-overften groot,de heyren treflijk, de hoop der vyanden kleyn: enPetiliusCerialis heeft terftont de fladt der Briganten, welke gezeytwordt de volk-rijkfte van de geheele Provincie te zijn, eenfchhk aen-gejaeght, aen-gegaen hebbende vele en zomtijtsgeen onbloedige veldt-flagen; en heeft een groot deel der R B VeBtus Bö-hams vser-ßhout. Carthif-mandua. VeßoißanusKeyz.er,JHUhs\' ui^icolaoverße vanhettwintig-fie legioen. • Teülim CeridisvsorfchoUt, N N ï È N. Briganten oft overwonnen, oft beoorloght. En hoewel Ce-rialis de zorgen eer voor een ander navolger bedekt had,zoo heeft nochtans ïulius Frontinus een groot man,zo veel MmsFron-hem geoorloft was , zijn laft gedragen, en heeft het kloekeen ftrijdtbare volk der Siluren door wapenen t\'onderge- \'bracht, hebbende boven der vyanden dapperheyt ook derplaetfen moeylijkheden over-worftelr. Dezen ftaet van Bri^tannien,en deze beurtigheden van oorlogen, heeft Agrico-^ Mimla,nu in \'t midden van de zomer over-gevaren,gevonden,als Agricola.de zoldaten, de

krijghs-tochten als na-gelaten hebbende, voorfchodt.tot zorghloosheyt, en de vyanden tot gelegentheyt gekeertwierden. De ftadt der Ordovicen had ni et langh voor zijnaenkomft een vaendel, op haer grenzen gelegert, byna ge-heel vernielt: en door dat begin is de Provincie opgewekt,als die na oorlog graeghde, een voorbeeldt te toonen,oft ophetgemoet van den nieuwen ftadthoüder te verbieden. Toen heeft Agricola, hoewel de zomer door-gebracht,de menighte door de Provincie verfpreyt, by den zoldaetdat jaer ruft, welke traegh en recht-ftrijdigh is voor die denoorlogh beginnen zal, vermoedt was, en by Zommigen beftfcheen de plaetfen,daer men voor vreefde te bewaren,voor-genomen \'t gevaer tegen te gaen: en heeft met de by-een-getoge vaendelen der legioenen , en een tamelijke machtvan helpers, om dat de Ordovicen niet durfden op \'t vlakkeveldt komen, hy zelf voor de troep , op dat de anderen ineen gelijk gevaer, een gelijke moedt mochten hebben, zijnflagh-orde geftelt: en bykans het gantfche volk verflaen-de, niet onbewuft dat men de eer vervolgen moeft, en na \'teerfte vergaen was het alzoo alles zoud gelukken, heeft inzijn gemoedt befloten het eylandt Mona, van welx bezit ^^^Paulinus, als ik voor verhaelt heb, door de weêr-fpannig- ^ö»^«heyr van gantfch Britannien geweert vvas,onder zijn gewekte brengen. Maer vermits, in die twijffelachtige raedt-flagen, zy ge-brek van fchepen hadden, zo heeft het overlegh en de flant-vaftigheyt van den krijghs-overfte haer overgevoert: allepakken af-geleght hebbende,heeft hy de uyt-gelezenfte derhelpers, dien de ondiepten bekent waren , en het vaderlijkgebruyk van zwemmen hadden, waer door zy te gelijk haerzelf, haer wapenen en paerden wiften te ftieren,zo fchielijkop-gezonden, dat de vyanden, die de vloot, die fchepen,diede zeeverwachteden, verbaeft zijnde, geloofden dat\'ervoor alzoo ten oorlogh komende, niets te zwaer oft onwin-lijk was. Alzo vrede eyfTchende, en haer eylandt overgege-ven, wierd Agricola groot en heerlijk geacht: als dien, eerftin de Provincie komende, den arbeyt en \'t gevaer behaegh-de, daer d\'andere haer tijdt met vertooningen en begeertenvan ampten door-brachten. Ook heeft Agricola zijn voorfpoedt niet tot ydelheytgebruykt, hy noemde een krijghs-tocht en zege, de over-wonne in toom gehouden te hebben: hy heeft zelf doorgeen laurieren zijn daden vervolght, maer heeft door hetveynzen van roem,zeif zijn roem vermeert:want men over-woogh, dat hy door groote hoop van \'t toekomende, zoogroote dingen verzwegen had. Voorts

voorzichtigh in degemoederen der Provincie, en door anderer ondervindin-gen geleert, dat men weynigh door wapenen vorderde, zoodaer overlaft volghde, heeft d\'oorzaken der oorlogh voor-genomen uyt te roeyen, van zich en de zijnen beginnen-de, heeft eerft zijn huys bedwongen , dat by velen niet minzwaer is , als een Provincie te heerfchen: niets verhandeldehy van de gemeene zaek door vryelingen en flaven, hy namgeen zoldaten aen door eyge gunften, nocht door\'t voor-dragen en bidden der overften , maer die de befte was hieldhy voorden getrouwften. Alles wifthy, niet alles voerdhy uyt: aen kleyne zonden verleend hy vergevingh, aengroote ftraf heyt: en was niet altijdt met ftraf, maer dikwijlsmet berouw vernoeght. Over ampten en bedieningenftelde hy liever die niet zouden zondigen, als die , gezon-dight hebbende, hy moeft veroordeelen. De dierte van \'tkoorn en verhoogingh der fchatten, verzachte hy met deeven-gelijkheydt der gefclienkenbefnoeyende\'t gene totde woeker gevonden, en derhalven ondraeghlijkerals defchatting zelf was. Want men dwong het volk ten fpot tezitten voor de geflote koorn-fchuuren , en \'t koorn aldaerten dierften te koopen, en weder om geldt te verkoopen. la _men wees haer verre om-wegen, en wijdtgelege landen,zoo dat de mwooners het van de naefte winter-legers in ver- fchoven



? B R À N N t fchôveti en ôngelege plaetfen vervoerden, tot dat \'t geciiyder gereedt,voor weynigen voordeeligh was. Dit ailes ter-flont in \'t eerfte jaer betoonende, heeft hy den vrede meteen trelïelijke eer-naem omringt, de welke oft door dezorghloosheydt,oft door de ooghluyking der voorigen nietmin als d\'oorlogh gevreeft wierd.Fefpafams Op deze tijdt fturf Vefpafianus, den welken Valèriusdoot. Flaccus, om deze overwinningen der veldt-overften, enzijn eygen dapperheydt onder Claudius, aldus prijft :Tuque 0pelagi qui major apertiFama, Caleàoniuspojiquam tua carbafa vexitOceanus, Phrygios prius indignât us J\'ùlos.Titus Maer als die weerelts liefde Titus zijn vader navolghde, KejTjr. zoo heeft Agricola, als de zomer aen quam, zijn leger by-een-getogen hebbende, de zedigheydt der zoldaten in detroep geprezen, en de verftroyde t\'zaem-gedwongen : zelfnam hy de plaetfen in voor de legers , en onder-zocht zelfde broeken en boftchen : en liet onder-tuflchen den vyantgeenzins in ruft, op dat hy te min door fchielijke uyt-lopenovervallen en berooft wierd: en als hyze genoegh verfchrikthad, zoo toonde hy hun met verfchoonen weder aenloxe-len van vrede. Waer door vele fteden, die tot dien dagh intwijffel geftaen hadden, haer gramfchap af-geleght, en gij-zelers gezonden hebben, en met garnizoenen en kafteeïenverfterkt zijn. En dat alles met zoo groot een voorzich-tigheydt en zorgh,dat hy geen te vooren nieuwen hoek vanBritannien ongeterght heeft gelaten. De navolgende winter is met heylzame raedtflagen door-gebracht , want op dat de menfchen verfpreyt en woeft, enderhalven licht bewogen ten oorlogh, door welluften totruft en ledigheydt gewenden, zoo heeft hyze byzonderlijkvermaent en opentlijk geholpen, dat zy kerken maekten,en huyzen bouden, denaerftige prijzende,detraegebeftraf-fende. Alzoo was de navolging van eer, zoo veel als noot-zaeklijkheydt. Voorts deed hy der woeften kinderen in devrye konften onder-wijzen, en prees de verftanden der En-gelfen, in \'t leeren, boven de Franfen,zoo dat zy,die te voo-ren de Roomfche tael verachteden, nu na de welfpreken-heydt gracghden. Dies hiel men ook onze dracht en klee-ding in eer, en wierd de tabbart gemeen. En men is allenxvervallen tot de verloxelen der gebreken, tot galderyen,badt-ftoven en uytmuntentheden der maeltijden.En \'t zel-ve wierd by d\'onervarenemenfchelijkheydtgenoemt, daer\'t een deel van flaverny was. In \'t derde jaer van zijn krijghs-tochten, wierden\'er nieu^we volkeren ontdekt,

de volkeren tot aen Taus , een broek^^^ ^Th ^Izoo genoemt,verwoeft zijnde. Door welke verfchrikkingmoerajc . ^^ vyanden vervaert zijnde, hebben zijn leger, fchoon doorveel wreede ftormen vermoeyt,niet durven aen-taften. Zoodat zy tijdt hadden om \'er eenige kafteelen te bouwen. Deervarene merkten aen, dat geen ander krijghs-overfte degelegenheden der plaetfen wijflijker verkoos,want geenighkafteel is \'er by Agricola gebouwt, dat oft door \'t gewelt dervyanden verwonnen is, oft door verdrach en vlucht verla-ten. Dikwijls viel men uyt j want tegen \'t vertoef van eenbelegering, wierden zy door jaerlijkfche overvloetbeve-ftight. Alzoo was\'er de winter onfchriklijk, en yder zichzelf een genoeghzame lijf-fchut,de vyanden te leur geftelt,en dies wanhopigh zijnde, om dat zy, gemeenlijk plegendede fchaden van den zomer met winterfche uytkomftcn teboeten, toen \'s zomers en \'s winters even zeer verdrevenwierden. En noyt heeft Agricola de daden, door andere- begaen, greetighlijkonderfchept, en\'t was hooft-man ofthop-man, hy had altijdt aen hem een onverdurve getuygevan zijn daedt. By zommige wierd hy gezeyt te bitter in\'t bcfchelden te zijn, maer gelijk hy den goeden goedertie-ren , zoo was hy ongenoeghlijk tegen de boozen. Voortswas\'hv niet al te haeftigh, en te op-loopend in gram-fchap.\' En men behoefde voor zijn achterdocht, en zvvij-r p^en niet te vrezen. Hy achte eerlijker het bcftraffen als hethaten. De vierde zomer is ver fleren met m te houden, t genehv af-eelopen bad, en had het de dapperheydt des legers ,\' de\'heerlijkheydt van dc Roomfche naem verdragen. menliad in Britannien zelf een eynde gevonden. Want zy\'iin door een groote inwijk der zee na Glota en Bodotriasevären die meteen enge landt-ftreekvan eengefchey-den werden, welk toen met bezetting verzekert wieri:: ^ al de naefte inwijk wierd ingehouden, de vyanden als in eenander éylandt geweert zijnde. In \'t vijfde jaer zijner krijghs-tochten heeft hy, met het eerfte fchip over-gevaren, de vol-keren, die tot noch toe onbekent geweeft waren, door dik-wijlige , en te gelijk voorfpoedige veldt-flagen getemt : enheeft dat deel van Engelandt, dat na lerlandt light, meekrijghs-hoopen bezet, meer op hoop, äls uyt vrees. Midtslerlandt in \'t midden tuflchen Britannien en Spänjen gele-gen , en ook bequaem voor de Franfche zee, groote en on-derlinge dienften aen \'t fterkfte deel des Rijx doen kon.Zijn ruymte, by Britaiinien geleken, is kleyn \'er, doch gaetalle eylanden van onze zee te boven. De aerde,

lucht, deverftanden en zeden der menfchen, verfcheelen weynighvan Britannien. De aenkomften én havenen zijner doorden handel en koop-lieden beter bekent. Agricola had eenvan de Koninxkens van dat volk, door inwèndigh oproerverdreven, ontfangen, en hield hem door fchijn van vrient-fchap tot gelegentheydt. Ik heb dikwijls van hem gehoorf,dat lerlandt door een legioen en tamelijke hulp kon over-wonnen en behouden worden. En dat het tegen Britan-nien ook zeer vorderlijk zoud zijn, indien de Roomfchewapenen over al waren, en de vryheydt als uyt het gezichtwech genomen. Om deze tijdt ftcrft Titus, die óm deze dingen, kloek- Tmsßerfi,lijk van Agricola uyt-geVoert, de x V Keyzér genoemt is ,\'c welk Xiphilinus fchrijfc, en een oude penning getuyghr.Onder Domitianus heeft Agricola in de 2omer,al^hct zeftejaer van zijn ampt begon , (een wijdduftige ftadt, tegen overBodotria gelegen, verdacht zijnde, om dat men vreefdceien al-gemeenc beroerte van de verder-gelege volkeren, endoor een vyandigh leger onveylige wegen) de havenen meteen fcheeps-vloot verfpiet : welke van Agricola eerft toeeen deel van zijn kracht aen-genomen zijnde, zoo volghdehy met een fraye gedaente, waer door de oorlogh te gelijk \'\'te water en te lande wierd aen-gedreven , en dikwijls in eenleger voet-knechten, ruyters, en bootsgezellen , zijnde ineen hoop en blijdtfchap gemengt, Verhief yder zijn dadenen gevallen^ zoo dat nu de diepten der bofTchen en bergen,nu de tegenfpoeden der ftormen en baren, van hier \'t landten de vyandt,van hier de gezwolle Oceaen met een krijghs-boging vergeleken wierd. Ook verbaefde onze gezienevloot de Britannen, gelijk men uyt de gevangenen ver-ftond, even als of, het geheym van haer zee ontdekt zijn-de , de laetfte toevlucht voor de verwonne gefloten wierd.De volkeren, die Caledonia bewoonden, ter oorlogh en tocde wapenen gekeert zijnde, hebben met een groote toe-rufting , en groote naem, als \'t gemeenlijk met onbekendedingen gaet, ons Van zelfs bevochten ^ en onze kafteelenaen-gerant, zoo dat zy donzen, als beroepers van denftrijdt, verfchrikten : en eenige flaphertigen vermaendenonder den fchijn van yoorzichtigheydt, dat men wederomzoud keeren aen d\'andere zijde van Bodotria, en hever wij-ken eer men verdreven wierd; als hy onderwijlverftond,dat de vyanden met meer troepen zouden aen-vallen. Enop dat zy niet door een grooter getal, en ervarentheydt derplaetfen omringt wierden, zoo is hy , zijn leger in drie dee-len

gedeelt hebbende, tegen haer aen-getogen. \'c Welk alsden vyandt bekent was, zoo hebben zy, fchielijk van raedcveranderende, alle te zamen het negende legioen , als het-zwakfte, by nacht aen-gegrepen,en de wacht,tuflchen flaepen vrees verflaende, overrompelt. En zy vochten alreê zelfsin de leger-plaetfen i als Agricola, de wech der vyanden vande verfpieders geleert, en op haer voet-ftappen haer na-ge-volght hebbende, de fnelfte der ruyteren en voet-knechtengebiedt, de vechtende vyandt van achteren in te houwen,en terftont daer toe van yder een gefchrey te maken, endaer op glinfterden onze vaendelen met het naefte dagh-licht. De Britannen wierden alzoo door een tweezijdighquaet verfchrikt j en de Romeynen kregen wederom moed,en, nu zeker van haer behoudenis, ftreeden om eer. Ia zyvielen van zelfs uyt. En de ftrijdt was zeer wreedt, zelfs inde engten der poorten , tot dat de vyanden verdreven zijn ,beyde legers ftrijdende, deze om te fchijnen geholpen rehebben, en die als geen hulp gebrek gehad te hebben. Zoodat,indien zy,in moeraflTchen en boftchen vluchtende, zichniet verborgen hadden, men zoud met die overwinning uytgeoorloght hebben. Door welx ftantvaftigheydt eiï eer onslegergemoedightzijnde,riepen : dathaererdapperheydt mets



? z^ B R I T A N N i E N. riiets in (Ie wech was, dat men iiaCaiedonien moeft door- En ai\'t onbekende is als heerlijk. Maer verder zijn\'er geendringen, eneyndlijk, door een geduurige loop van veldt- volkeren, niet als baren cn fteen-klippen : en inwcndtghflagen, het eynde van Britannien vmden : enzy, die wey- eenige Romeynen. Welker hovaerdy ghy te vergceffch doornigh te vooren zoo wijs en voorzichtigh waren, waren na gedienftrgheydt en zedigheyt ontvlieden zult, die rovers derde uyt-komft vaerdigh en groot-fprekend. Dit is een zeer weerelt, na dat hun, alles verwoeftende, \'t landt ontbrak,onrechtvaerdi^e wijs in den oorlogh, het voorfpoedige ey- doorftiuftelcn de zee : is dc vyandt rijk, zy zijn gierigh: isgent zich een vder toe, het tegenfpoedige wordt aen een hy arm, zy zijn eer-giedgh, die nocht het ooft, nocht hetalleen verweeten. Maer de Britannen, wanende niet door weft verzadight heeft : zy alleen begeeren met een gelijkedapperheydt, maer door gelegenheydt en lift des krijghs- genegentheydt alle rijkdommen en ar moedt : zy fteelen,overften overwonnen té zijn,lieten door hooghmoedt niets moorden,ioven door valfche namen het Rijk s en als zy \'t alna, om haer jongmanfchap te wapenen, haer vrouwen en verwoeft hebben, zoo noemen zy \'t vrede. Dat kinderen enkinderen op verzekerde plaetfen te brengen, de t\'^zamen- bloedtverwanten aen yder liefft zijn,heeft dé natuur gewilt;zweeringei^ der fteden door vergaderingen en oftérhanden deze worden door uytkiezing, om elders te ftovcn,wech ge-te vereenigen. En alzoo is men ten weer-zijden met opge- rukt. Onze huysvrouwen en ziifters, en zoo zy de vyandi-hitfte gemoederen gefcheyden. ge luft ontvlieden, worden onder de naem van vrienden en In de zelfde zomer, heeft de bende der Vfipiers, in gaften gefchent. Onze goederen en rijkdommen brengenDuytfchlandt aen-genomen, en in Britannien over-gezon- zy tot fchatting, en ons koorn tot voor-raed j onze licha-den, een groote en gedenk-waerdige daet beftaen. Den men zelfs en handen verftijten zy met boftóhen en broekenhooft-man en de Soldaten, die, onder de rotten niet ge- te fterken, en mengen er flagen en fmaet-woorden onder,mengt zijnde, gehouden wierden als een voorbeelt en als Dc flaven, tot dienftbaerheydt gebooren , worden eens ver-heerfchers om alle tucht te onderhouden, gedoot hebben- koeht,en worden van haer heeren van zelfs gevoed. Britan-de, zoo hebben zy drie jacht-fchepen,de fchippers gedwon- nien koopt en voed haer flaverny dagelijx. En gelijk in eengen hebbende, beklommen: en \'t een ontroeyende,de twee huys de nicuwfte der flaven ook zijn medc-ftaven ten fpocandere verdacht, en daerom gedoot,en \'t

gerucht noch niet is j alzoo worden wy in deze oude dienftbaerheydt der wee-verfpreyt zijnde,zoo zijn tot een wonder voort-gevaren: en relt, als nieu en flecht, tot verwoefting gezocht. Want wyvoorts herwaerts en dcrwaerts gedreven, én met zommige hebben geen akkers, oft metalen, oft havenen, om tot onzeBritannen, die \'t hare befchermdén, geftreden hebbende, bewaring te mogen gebruykt werden. Voorts is de kloek-dikwijismetwinft, en zomtijdts met verlies, zijneyndlijk heydt en dapperhcyt der onderdanen onaengenaem aendczoo tot het uyterfte van armoedt geraekt, dat zy de zwakfte hcérfchers: en de vergelegenheydt en geheymheyt, hoe zyvandeharen, enna ookdie\'tlothaertoeleyde, gegeten zekercr is, hoe zy verdachter is. Zoo dan de hoop van ge-mtrnnk» hebben. En alzoo condtom Britannien gevaren, endoor nadc wech genomen zijnde , grijpt eyndlijk een moet, zoornigevAun. onervarenhey t van ftuuren de fchepen verboren hebbende, wel die zijn behoudenis, als die zijn eer liefft heeft. Dê Tri- T>e Trm^wierden zy voor zee-rovers gehouden, en eerft van de Sue- nobanten hebben onder\'t beleyt van een vrouw een Nieuw- hamen.ven, en na van de Vriezen gevangen. En daer zijn er ge- ftadt af-gebrant; de legers Overwcldight j,en zoo haer gelukweeft, die door verhandelingen verkocht, en tot op onzen niet in zorghloosheydt gekeert had, zy mochten \'t jok af-oever, door de wiflèling der kopers, gevoert zijnde,het aen- gefchut gehadt hebben j wy, die noch geheel en ongetemtgeven van zulk een geval grootlijx vereert heeft. zijn, cn die de vryheydt niet in \'t tegenwoo rdige zullen ha- In \'t begin van den zomer heeft Agricola, door een huys- len, laet ons terftont in deneerften aenval betoonen, watlijke wonde geflagen, zijn zoon, die\'t jaer te vooren geboo- mannen Caledonien voor fich behouden heeft. Gelooftren was, verloren. Welk geval hy nocht cergierighlijk, als ghy, dat de Romeynen even zulke dapperheydt in den oor^zommige kloekmoedige mannen , nocht met klagen en logh hebben, als zydertelheydt inde vrede gebruyken? Zydroef heydt vroulijk gedragen heeft. En in droef heyt was zijn vermaert door onze twiften en tweedrachten, de gebre-de oorloogh een van zijn genees-middclen. Hebbende der- ken der vyanden wenden zy tot eer van haer heyr,Het welkhalven de vloot voor uytgezonden, de welke, op veel plaet- uyc verfcheyde volkeren vergadert zijnde, gelijk \'t dc voor-fen rovende, een groote en onzekere fchrik zoud maken, is\' fpoedc by een houdt,, zoo zal \'t de tegenfpoedt verftroyen :hy met een ervaren leger, waer by hy de kloekftc, en door \\ zy dat ghy meent, dat de Franft:hen, en Duytfchen, en, ikeen lange vrede beproefde

Britannen gevoeght had, aen fchaem \'t my te zeggen, eenige Britannen , aen een vreem-den bergh Grampius gekomen, waer op de vyanden alreê de hecrfcbappy haer bloedt leenende, en nochtans langergeleert waren. Want de Britannen gantfch niet gebroken Vyanden dan flaven geweeft zijnde, in trou en toe-geneden-door de uyt-komft van den voor-gaenden ftrijdt, en wraek heydt zullen byeen blijven : daer is maer vrees en fchrik,oft flaverny verwachtende, cn eyndlijk geleert het gemeen onkrachtige banden van liefde : de welke als ghy wech ge-gevaer door eendracht af te wecren , hadden door gezandt- daen hebt, zoo zullen zy, die nu op-gehouden hebben tefchappen en verbonden de macht van alle fteden op-gew ekt. vreczen, beginnen te haten. Alle op-wekkingen der zegeEn men zagh alreê over de dertigh duyzendt gewapende zijn voor ons : geenige vrouwen ontftekendcRomevnén:mannen, en noch quam haer alle jongmanfchap by, en ook geenige ouders zullen haer de vlucht verwijten : en zommi-die noch een harden en groenen ouderdom hadden, en die, ge hebben oft geen vader-landt, oft een ander. De Godenvermaert in den oorlogh,yder zijn cercn-roem droegh. On- hebbenze, weynigh in getal, en rondtom door onweten-der al haer hooft-mannen muntte uyt in dapperhcyt cn ge- heydt bevreeft zijnde, en den hemel zelfs, de zee , de bof-Gdunus. klacht een, die Galganus genoemt was, de welke byde Ichen, en alles onbekent aenfchouwendc.eenighzinsbeflo-t\'zaem-gcraepte en ftrijdt-begerende menighte, aldus wordt ten en verwonnen in onze handen gelevert. Lact u geengezeyt gefproken te hebben : ydel aenzien, nocht de glans van gout oft zilver, dat nocht Zoo dikwijls als ik de oorzaken der oorlogh, en onze dekt,nocht wondt,verfchrikken. In de flach-orde der vyan-nootzaeklijkheydt befchouw, zoo heb ik \'er grooten moedt den zelf zullen wy onze handen vinden. De Britannen zul-toe, dat de hedigen dagh,en uw eendracht het begin zal zijn len haer zaek bekennen.De Franfchen zullen aen haer voo-van de vryheydt van geheel Britannien. Want alle zijt ghy rige vryheyt gedenken,en de andere Duytfchen zullen haernoch van flaverny bevrijt : daer geen landt vorder, ja zelfs af-vallcn,gelijk haer onlanx de Vfipiers verlaren hebben. Engeen zee verzekert is, wijl ons de Roomfche vloot over- voorders is er niets te vrezen, de fterkten zijn ledigh, en dekomt. Alzoo zijn de wapenen en ftrijden, die den kloeken Nieuw-fteden met oude mannen bezet ^ de veftingen zwakeerlijkft zijn, ook den vertfaeghden zekcrft. De voorige en tweedrachtigh tuflchen quadc gehoorzamcrs, en on-flrijden, waer door met verfcheyden avonturen tegen dc rechtvaerdige

gebieders. Hier is de veldt-heer, hier is hecRomeynen geftreden is, hebben haer hoop en toe-vlucht heyr. Daer zijn de fchattingen, en de metalen, en anderein onze handen gehadt: om dat wy , de edelfte van gantfch ftraffen der dienftbaren, de v/elke in dit veldt oft in der eeu-Britannien, cn derhalven in\'t binnenfte des landts gelegen wigheyt te verlengen,ofterftont te wreken zijn.Gaende danzijnde, en der dienftbaren ftranden niet aenziende , onze in den flagh, gedenkt aen uw voorouders en nakomelingen,oogen ook van de fmet der heerfchappy ongefchent had- Zy hebben deze reden moedighlijk ontfangen , en na deden. Ons, die de uyterfte der weerelt en der vryheydt zijn , wijs der Barbaren met zingen, krijflchen, en wanftemmighbefchernit het vertrek, en d\'inwijk van\'t gerucht zelfs tot roepen. Alrec zach men de troepen, cn\'tglinfterenderop dezen dagh. Nu ftaet het eynde van Britannien open. wapenen door \'t voorlopen der ftoutften,en wierd de flagh- orden



? s- 1, 4 i! N N I E N. T B R Z7 t>rdcn te gelijk acngeftelt, als Agricola, hoewel hy tot nochtoe wift dat zijn zoldaet blijde, Cn door vermanen qualijk teweerhouden was, aldus geredent heeft: \'t Is nu \'t achtfte jaer, fpits-broeders, fmt dat ghy door dcklockheydt, cn \'t bcléydt des Roomfchen Rijx, door uwtrou en arbcyt, Britannien overwonnen hebt; hier toe zijnzoo veel krijghs-tochtcn , zoo veel veldt-flagcn, \'tzymetklocckmoedighcydt tegén de vyanden, \'t zy met lijdt-zaemhcydt cn arbeydt bykans tegen de dingen der na-tuur zelf, van nooden gewecfl:. En ik heb my der zoldaten,cn ghy u des veldt-hcers niet gefchaemt. Derhalven uyt-gegaen zijnde, ik buytcn der oude ftadthoudcrs, ghy buy-tcn der voorige heyrkrachten palen, zoo dat wy het cyndevan Britannien, niet door een ydel gerucht cn geroep, maerdoor onze legers cn wapenen in hebben. Britannien is ge-Vonden cn verwonnen. Dikwijls hoord ik in den troep, alsudcmoeraflchcn oft bergen en rivieren vcrmocyden, dcftcm van yder kloekhertighftc: Wanneer zal ons de vyant,wanneer haer flagh-orde gctoont worden ? Nu komen zyiiyt haer fchuyl-plaetfen uyt-geborfl:en : en uw wenfchcn\'cn dapperheydt is in \'t opene, cn alles tot dc winnaers ge-3ieyght,en infgciijx den verwonnen tegen. Want gelijk hetVoor \'s handts zeer fchoon en heerlijk is, zoo veel weghs af-gcleght, zoo veel boffchen door gaen, en zoo veel watrenövcr-gekomen tc hebben ^ alzoo zijn de zelfde dingen, wel-ke heden voorfpoedighfl: zijn, den vluchters allergevaer-lijxt. Want wy hebben nocht dc zelfde kennis der plaetfen,nocht dc zelfde ovcrvloedt van toe-voeren : maer handencn wapenen,en hier in alles. Wat my aengact,ik heb al langby my befloten, dat nocht des hcyrs, nocht des veldt-hcersruggen zeker zijn; derhalven is een eerlijke doot beter alseen fchandlijk leven, cn de behoudenis en eer zijn op dezelfde plaets gelegen. Ook zal \'t niet onhecrlijk zijn, aCn\'t cynde der weerelt eh der natuur verflagen te zijn. Indiennieuwe volkéren, cn een onbekende flaghorde voor u ftont,ik zoud u door anderer hcyren voor-beelden vermanen:over-lcght nu uwe eeren, cn vraeght uw eyge oogen. \'t Zijnde zclfde,dic ghy \'t nacflic jacr,als zy een legioen by \'t hcym-lijk van de nacht aen-gcrant hadden, met roepen Verwont:deze zijn vlucht-recdtfl: van alle dc andere Britannen, endaerom zoo lang overigh. Gelijk van die gene, die de bof-fchen en beemden door-jaéght, de fl:erkfl:c dieren doorklockhcydt cn kracht, dc vcrtfaeghde en vrecs-achtige al-leen door\'t geroep van den hoop verdreven worden j zoozijn de kloekfte der Britannen nu al lang verflagen^het ovc-righ getal is niet als van bloodc en vrecs-achtige. Die ghydaerom laetft gevonden hebt,om dat zy noyt

flant gehoudenhebbcn,macr zijn de laetflc tVaem-geraept,cn door de uyc-terfte vreeze haer lichamen op deze plaetfen, op dat ghy inhaer een heerlijke Cn fchoonc overwinning zoüd re wegebrengen. Volbrengt nu uw tocht, zet op de vijftigh jareneen grooten dagh; betoont aen \'t gemeene beft:,dat men aen\'t heyr noyt oft \'t vertoeven van den krijgh, oft de oorzaken der oorlogen verwijten magh. ? En terwijl Agricola noch fprak, zoo bleek den y ver derzoldaten, cn op het cynde der reden is een groote wakker-heydt gevolght, cn terftont liep men tot de wapenen ^ op-echitft en vaerdigh zijnde om aen te vallen, zoó heeft hyzealzoo in orde geftelt,dat de hulp der voet-knechten,die achtduyzent waren , de middélfte flagh-orde bevcftighden 5 endrie duyzent ruytcrs de vleugels befloegen. De legioenenftonden voor dc bolwerken, cn\'twas ccn groote eer voorzijn zege, dat hy zonder Roomfch bloedt oorloghde, maer-ze tot ontzet hiel als de andere verdreven wicrden.Dc flagh-orde der Britannen ftond te gelijk, en ten toon en tot fchrikop de verhevene plaetfen. Zoo dat de eerfte troep op hetvlakke veldt,de andere tegen \'t fteyl des bcrghs allenx opre-zen,-het midden van \'t velt vervullende de zeynwagenaer,enruytcr met gedruyfch en geren. Agricola toen door dc over-treffende mcnighte der vyanden bcvreeft,dat zy dc zijne vanvoren,cn van ter zijden mochten bevechten,heeft zijn ben-den wijder verfpreyt, hoewel de flagh-orden verder uytrey-ken moeft,en hem zommige vermaenden ook de legioenenvoort tc halen, cnvaerdiger tot hoopenftantvaftighintc-eenfpoet, verliet zijn paert en ftond te voet voor de vanCn. En in den eerften aenval ftrced men van vêr. DeBritan-nen wiften tc gelijk door ftantvaftigheyt cn door kunft, methaer groote zwaerden cn korte lederen fchildcn, de werp-pijlen van d\'onzen t\'ontwijken, oft af tc fchutten, en zelveeen grooté hoop van pijlen over te werpen : tot dat Agrico-la drie benden Van Bataviers, cn twee van Tungeren ver-maent heeft, dat zy de zaek tót dé zwaerden cn handt-gc-meen zouden brengen. \'tWclk voor haer door de oudt-heydt des krijghsgcoeffent, cn voor de vyanden, kleynefchildenen ongefchiktezwaerden dragende, zeeronheb-lijk was. Want der Britannen zwaerden, zonder fpits, ver-droegen nocht begrijp der wapenen,nocht in een opén veleden ftrijdt. Als dan de Batavieren handt-gemeen wierden,Cn begonden in den hoop tc flacn,met haer fchildcn tc ftoo-ten, de aenzichtcn te fchendcn , en die op \'t vlakke ftondenwech trekkende, de flagh-orden op de heuvels te richten,zoo hebben dc andere , door wan-gunft en drift daer ondergcmengt, al die haer naeft waren verflagen : en zommigewierden half doot oft noch gezont door \'t

verhaeften van deoverwinning verlaten. Onder-tuflchcn vlooden de bendender ruyters, en mengden dc zeyn-wagcnaers zich in denftrijdt der voet-knechten : cn hoewel zy een nieuwe vreesaén-brachten,zoo wierden zy nochtans door de dikke hoo-pen der vyanden, cn dc onevene plaetfen op-gehouden: endit had geenzins de gedaente van een ruyter-ftrijdt, wijl zy,op de trap ftaende , te gelijk door de lichamen der paerdenwierden voort-gedreven. En dikwijls liepen de woefte wa-gens, cn de verbaefde paerden zonder hcerfchcrs,na yder dcfchrik dreef, op al die haer dwars en tegen waren. En deBritannen, die noch geen ftrijdt verzocht hebbende, op\'t hooghftc der heuvelen gelcgert waren, cn ledigh zijnde,dewcynightevand\'onzenverachteden, zijn allenxnedér-gedaelt, cn begonden de verwinners van achteren te omrin-gen : \'t welk zy zouden volbracht hebben, had Agricola,\'t zelve vrezende, geen vier vaendelen van ruyters, tegeneenigh fchielijk geVal der oorlogh achterhouden, dc kom-ftige tegen geftcltj en haer, hoe vreeflijkcr aen-gedrongen,hoe dapperder in de vlucht gedreven, verftröy t. De raedtder Britannen alzoo op haer zelvcn gekeert, cn de vleugelsop \'t gebodt van den veldt-heer van voor de vechters over-gevocrt zijndc,zijn op dc af-gewendeflagh-orden der vyan-dén aen-gevallen. Toen zagh men op die opene plaetlènccn groot en wreedt fchou-fpcl van vervolgen, wonden,van-gen, en dc zélve, andere voor-komende,te dooden. Nu ga-ven de hoopcn der gewapende vyanden, na yder van aerdewas, aen weynigen haer ruggen ten beften, eenige öngcwa-pcnt zijnde vielen van zelfs jCn begaven zich ter doot. O veeal zagh men wapenen, lichamen, gcfcheurde leden, èn eenbebloede aerde : en zomtijdts ook by den verwonnen gram-jfchap en dapperheyt : die, als zy de boflchen genadert wa-ren, verzamelt zijnde, de voorfte der volgers, onvoorzich-dgh,en der plaetfen onbewuft zijnde,omringden.Hct welk,indien de over-al-naerftigc Agricola niet bevolen had eeni-ge wakkere cn vaerdige benden de engfte plaetfen, op dewijs van een jachtring, te door-fnuffelen, een deel ruytershaer paerden te verlaten, en den ruyter de dunfte boffchente doorrennen, ons door al tc groot vertrouwen eenigewonde zoud aen-gcbracht hebben. Voorts als zy zagen,datde onze, in vafte orde geftelt, hun wederom vervolghden,keerden zy op de vlucht, niet met troepen als cerft, nochd\'éen na den anderen omziende,macr verftroyt Cn voor eik-anderen vluchtigh , zochten Verre, en af-wcgige plaetfen.De nacht cn \'t vernoegen was een eyndt van \'t vervolgen.By dc tien duyzendt van de vyanden , hondert en veertighvan d\'onze zijn\'er verflagen,waer onder Aulus Atticus,over*-fte van

ccn bende, zijnde door de vierighcydt zijn \'er jong-heydt cnde wocfthcydt zijns paerts onder de vyanden ge-bracht. Dc nacht cn de blijde buyt was tot vreughde dervcrwinncrs.Dc Britannen zwervende,en met een vermengtgefchrcy van mannen en wijven, hadden haer gequetften,riepen de gezonde, verlieten haer huyzen, en ftakenze zelfsdoor. gramfchap in dc brant : verkooren fchuyl-plaetfen, cnvcrliétenzc terftont weder; floegen onder elk eenigen raed,cn dan hoopten zy weder : zomtijdts wierden zy weê-moe-digh door \'t acnzicn haerer panden, dikwijls ontroert. En\'t is zéker genocgh, dat zommige op vrouwen en kinderen\'gewoet hebben als of zy zich over haer ontfermden. Denaefte dagh heeft de gedaente der zege wijders geopentjwant oVer al was een woefte ftilte,dé heuvelen eenigh,de da-ken van verre rokende, cn niemant den verfpieders gemoe-tende. E)e vi^clkc in alle deden uyt-gezonden zijnde, als 1 H men )1 i



? SB E N. N N T B R I men onzekere voet-ftappen van de vlucht, en nergens ver-gaderingen van vyanden vond, en de oorlogh, midts \'t uyt-gaen van de zomer, niet kon verfpreyt worden , zoo heefthy het heyr op de grenzen der Horeften gevoert. Aldaergijzelers ontfangende, heeft hy den overften van de vlootbelaft Britannien om te zeylen. Waer toe hem macht enmoedt gegeven is , want daer was een fchrik Voor-gegaen.Hy zelf heeft de voet-knechten en ruyters door een lang-zame tocht, op dat de gemoederen der nieuwe volkeren,door \'t vertoef van de door-tocht, zelf Verfchrikt zoudenworden, inde winter-legers geleyt. En te gelijk heeft devloot met een voorfpoedigh weder, en een groote naem deTrutulènfche haven ingekregen, van waer zy, de naeft-ge-lege zijde van Britannien verkiezende, wederom gekomenis. En toen eerft de ftranden van de uyterfte zee omzeylthebbende, heeft beveftight, dat Britannien een eylant was ^en de tot die tijd met de naem alleen bekende eylanden Or-cades gevonden en getemt. \'t Welk Orofius,en die hem ge-volght zijn,valfchlijk aen Claudius toe-gefchreven hebben. Dit beloop der dingen , Van Agricola, hoewel zonderroem van woorden, in^en brief over-gefchreven,heeft Do-mitianus, als zijn wijs was, met een blijd gelaet, en een be-anxt gemoedt ontfangen.Hem was noch in zijn geweeten,dat de valfche zege-tekenen over Duytfchlandt ten fpot ge-weeft waren, hebbende door handeling eenige gekoft, wel-ker kleederen en hayren na de gedaente der gevangenentoe-gemaekt wierden : maer nu wierd een ware en groot-fte Overwinning, waer in zoo veel< duyzenden der vyan-den verflagen waren, met een groote lof geviert: inzonder-heyt was hem af-fchrikkigh, dat de naem Van een byzon-der man\'boven des Vorften verheven wierd : dat de oeffe-ningen van \'t raedt-huys vergeeffch, en de eer der burgerlij-ke konften verzwegen wierd, indien een ander de roem vanden oorlogh hem voor af nam : en dat alle andere dingenalzins lichdijk te veynzen, een Keyzerlijke burght van eengoedt veldt-overfte was. Door zoodanige bekommenngengedreven, en \'t welk een teken van wreede gedachten w as,door zijn geheym vernoeght, heeft befloten voor \'t tegen-woordige beft te zijn, zijn haet te verbergen, tot dat het ge-weldt van dit gerucht, en de gunft des heyrs verflaeuden.Want ook toen had Agricola Britannien in. Hy gebiedtdan in den R aedt de zege-fierfelen, en de eer van een door-iuchtigh beeldt, en alles wat tot een zege-teken gegevenwordt, met veel eer van woorden op-gehoopt,

tebefluy-ten : en voeghd\'er een gerucht by, dat de Provincie vanSyrien voor Agricola beftemt was, toen-maels leedigh doorde doodt van Atnüus Rufus geweze Burger-meefter, envoor eenige Grooten bewaert. Zommige geloofden, dat \'ereen vryeling van zijn geheymfte dienaers, aen Agricola ge-zonden , hem brieven, waer in hem Syrien gegeven wierd,gebracht heeft, met bevel, dat, zoo hy in Britannien was ,hy ze over-leveren zoud: en dat de vryeling, in de zee vanden Oceaen, zelfs Agricola ontmoetende, zonder hem aente fpreken, wederom naer Domidanus gekeert is; \'t zy dathet waer , \'t zy dat het uyt het verftant des Vorften verzierten verdicht zy. Onder-tufl^chen had Agncola aen zijn na-volger een gerufte en verzekerde Provincie over-gelevert.En op dat zijn inkomft niet aenmerkelijk zoud zijn , doorde dichte en menighte der ontmoeters, zoo is hy , de plichtder vrienden fchuw ende, by nacht in de ftadt, by nacht in\'t Palleys, gelijk\'t bevolen was, gekomen: en met e^en kor-te kus en geen fpraek ontfangen , is onder den hoop derdienaren gemengt. Agricola heeft tot een navolger gehadt,na \'t behagen vananderen, Cn. Trebellius, na my dunkt, Saluftius Lucullus,den welken Domitianus terftont,om dat zy lancien, van een\' land-voocht nieu maexel,Lucullifche liet noemen,gedoot heeft.In welkea)an Bri- ^jj,; ook Arviragus in dit eylant gebloeit heeft,en niet ten tij-*^DeBrit Claudius,gelijk GalfridusMonumethenfls beuzelt. -Arviraa^^ Want van Domitianus is dat veers van luvenalis te verftaen :\' Omen habes, inquit, magni, clarique triumphiy Regem aliquem capes, aut de temone Brit annoExcidit Arviragtts.De Britan- Ook heeft te Romen gebloeyt Claudia Rnflna een Bri-fche Ruß\' tanfch wijf, en zeer geleert en fchoon , de welke Martialisna. met deze veerzen prijft: Claudia ct&ruleis cumfit Rufina BritannisMdita, cur Lati^t peöïora flebis habet i VatBri-tannien eeneylandttvordt zß- kerlijk^ be- «veßight.De eylan-den Orea-den, Sdfißim LtiCMÜtiS ^jtale decus forma, I Romanam crederemätfesItalides pojfunt, Atthides ejfe fttam. Dat deze de zelfde geweeft is, van welke de H. Paulus inzijn laetfte brief aen Timotheus gedenkt, getuygen I. Ba-lpens, en Matth. Parkerus, Aertz-biflchop van Cantelburgh>en \'t opzicht van de tijdt ftrijdt \'er niet gantfchlijk tegen *hoewel andere daer tegen gevoelen. Alzoo is onder \'t gebied van Domitianus, dat vêrfte deel, Britannienals ftraf en onvruchtbaer,den Barbaren gelaten,en het her- een Pro-waertfte geheel en al tot een Provincie gebracht.Die nocht \'vinde.Conßtlaris,nocht

Proconßelaris,ma.&L Pr^fidialis, en der Key- Britannienzeren gefchat wierd. Als welke het Roomfche Rijk, na de een Preß-deeling der Provinciën van Auguftus gedaen, toe-gevallen didifche^is,en haer Propratores (voor-fchouten) gehadt heeft. Daerna als de gtootfte Conftantinus een nieuwe vorm van heer-fchen befchreven had,zoo wierd \'er onder de Schouts-over-fte van Vrankrijk een ftadthoüder over geftelt, en met hemin oorloghs-zaken een Graef van Britannien,een Graefvande Zaxifche ftrandt langs Britannien , en een Hertogh vanBritannien,behalven de Pr^ßdenten^ Rationalen, &c. Ook J^elkele-wierd het door drie legioenen van de xxix, die de Romey- i»nen door\'t gantfche Rijk geftelt hadden,bedwongen: door\'t tweede Auguftifche legioen^door \'t zefte verwinnende Ie-gioen,en door \'t twindghfte verwinnende. Maer dit is van --Severus tijdt te verftaen, want dat \'er te vooren andere enmeer geweeft zijn, können wy uyt de Schrijvers afnemen.Want hoewel Strabo fchrijft, dat \'er,om Britannien in toomte houden, niet meer als een bende zoldaten van noodenwas : onder Claudius zijn hier nochtans geftelt het 11 Au-guftifche legioen, het i x Spaenfclie legioen,en het x i v Le-gioen,genoemt Gemina Mart ia Viärix,)2. ten tijden van Ve-Ipaflanus zelf,getuyght Iofephus,dat\'er vier legioenen in diteylant geoorloglit hebben: Britannien,zeght hy,wordtvande zee omringt, en is byna niet kleyner als onze weerelt, deRomeynen daer woonende,hebben\'t onder haer gewelt ge-bracht , en vier legioenen befchermen een eylandt van zoogroot een menighte. En buyten twijfi\'el zijn de wacht-huy- OorfproM£zen en voor-proeven der legioenen en Roomfche zolda- derßeden,ten, menighmael als teelfels van fteden en veftingen ge-weeft , zoo in andere Provinciën , als in dit ons Britannien.Alzoo is den Britannen het jok op-geleght, eerft door be- \'tRoomßhczetdngvan zoldaten die altijdt den inwooners met groote jok.fchrik op den hals lagen, daer na door fchatting en tol, enwierden op die naem gedwongen tollenaers te hebben, datis, roof-vogels en bloet-zuygers , die haer bloet uyt-gezo-gen , haer goederen gemxen gemaekt, en op der doodennaem fchattingen afgenomen hebben:ook was hun niet toe-gelaten haer vaderlijke wetten te gebruyken, maer de over-heden wierden van\'t Roomfche volk met gebiet en bijlen ^^^dmgezonden,die \'t recht fpraken. Want de Provinciën haddenPropr£toreSyLegatos,Prdfides,Pr£tores,é\' Proconftiles,e\\iyêLCï.ftadt had een burgerlijke overheyt. De Pretor (Schout) be-riep alle jaren de vergadering, en

flifte de grootfte verfchil-len : gaf op een verheve ftoel hovaerdige wetten, omringtmet dief-leyders, en men dreyghden des volx rugh met roe-den, haer nekken met bijlen, en wierden gedwongen alle ja-ren eenen anderen heer by lonng te hebben.En dit was nietgenoegh , zy voededen tweedrachten onder hun , en lietenzommige veel toe, op dat zy haer zelfs tot een werk-tuyghvan haer flaverny hadden. Dit jok der Romeynen hoewel t zwaer was, zoo is hetnochtans heylzaem geweeft. Want met het zelve heeft hetheylzame licht van lefusChriflus te gelijk op de Britannengefcheenen, waer van-namaels; en het licht van dat door-luchtighfte Rijk heeft alle woeftheyt uyt degemoeden derBritannen, als ook der anderen, die\'t overwonnen had,verdreven. Want Romen, als Rudlius zeght: -legiferis mundum complexa triumphis Eoedere communi vivere cuncia facit. En elders tot het zelfde Romen zeer treflijk en waerlijk:Eecißi patriam diverßsgentibus unam. Profuit injußis te dominante capi,Dumque offers viSii-i proprii confortia juris jVrbem fecißi quod prius orbis erat. Want, op dat ik de andere Provinciën verzwijgh, de Ro-meynen haer Colonien (Nieuw-fteden) hier over-ge-bracht , en de inboorlingen tot het gezelfchap van een bur-gedijk leven vergadert hebbende, hebbenze met devrye konften



? B R A N N E N. 37 konften te leerenden haer tot het leeren der Roomfche wet-ten in Vrankrijk over te zenden, (waer van luvenalis feght,\'t wel-fprekend Vrankrijk heeft Britanfche Rechts-geleer-den geleert) alzo door wetten gematight, en in zeden op-gefokt,dat zy in leef-en lijf-tocht voor geen andere Provin-cie wijkt : zy hebbenze met gebouwen en heerlijke werkenzoo voorzien, dat der zelve overblijffelen en fteen-hoopennu noch de aenfchouwers tot verwondering bewegen, enons gemeen volk de werken der Romeynen,zeggen werkender Reuzen geweeft te zijn, die zy in de noorder wijkinhaer tael Batons, voor Heathens, als Heydens (zoo ik meen)noemen. Zy zijn voorwaer van eén hooghfte verwonderingen heerlijkheyt, en inzonderheyt de Piótifche muur, vanwelke te zijner plaets, en die wegen met een wonderlijkearbeyt door \'t gantfche lant,hier door uyt-gedrooghde poe-len , daer met opgedijkte dalen beveftight en beftraet, metzulk een breedte,dat de gemoetende wagens elkander mak-lijk können voorby rijden. Hoedanigh deze wegen geweeftzijn, laetuGalenusleeren : Trajanus heeftdewegenver-maekt, die deelen, die vochtigh en ftijkerigh waren, metfteenen beftroyende, oft met uyt-geworpe vuylnis verhoo-gendej die doornigh en fcherp waren, zuyverende, en de ri-vieren, daer men niet over kon, met bruggen voor-ziende;daer de wegh langer, als noodig fcheen, een andere korterbereydende^ enzo zy ergens door een fteylen heuvel onge-maklijk was, door handiger plaetfen af-leydende: ook, daerzy van wilde beeften bezet, oft verlaten was, daer van daenvervoerende, en door\'t bewoonde leydende, en daer toet\'oneftene flechtende. Maer deze onze nu op zommigeplaetfen door-gefneden zijnde, mits\'er de boeren het drijf-zant uyt graven, blijken naeulijx op zommige plaetfen dooronwegen en weyden loopende, zijn door een hooge dijknoch zichtbaer. Deze hebben zy Vids Cmßlar\'es, Regids, Putonas^ Mili-tares, Puhlicas, Curfmpublicosy en aBus genoemt, als te zienis by Ulpianus eniulius Frontinus. Ammiahus Marcellinusnoemtze Agger es itinerarios ^publicos (gemeene reys-dij-ken) Sidonius Apollinaris, Aggeres (dijken) teUures inagge-ratos, (gedijkte landen) Beda en de jongfte fchrijvers heb-benze Stratos (ftraten) geheeten. Onze Schicht-fchrijvcrs,hier in buyten twijlFcl valfch, willen dat \'er maer vier dufda-nige wegen geweeft zijn, van welke zy de eerfte Watling-(Ireat noemen, van een Vitellianus, ik weet

niet wat voordie de zelve verzorght heeft, (Vitellianus hebben de een Britannen Guetalin in haer tael genoemt:) en Weriamjlreat,welke door Verolamien gelopen heeft, en ook elders Highdike. High ridge, Portie foote way, en Ridgeway vandeby-wooners genoemt woidt. De tweede heeten zy Ikenildflreat,om dat zy van de Icenen haer begin gehadt heeft. De derdeEoffiZ , om dat zy met een gracht, gelijk zy meenen, weer-zijds voorzien was j cn de vierde met een DuytfchwoordtErminftreat, van Mercurius (gelijk my die zeer geleerdeman I. Obfop^us wijs gemaekt heeft) den welken de Duyt-fchen, onze voor-ouders, onder den naem van IrmunfulA^tis, Mercurius\'ftijl, ge-eert hebben. En dat de zelve over dewegen geftelt geweeft is, geeft genoeghzaem de riaem evc-bv de Grieken te kennen, en zijn vier-kante beelden,H^\'m^\'eertijdts genoemt, zijn overal op de wegen gefteltgeweeft. Men heeft gelooft, dat Mulmutius, ik weet metwelke, veel eeuwen voor Chriftus geboorte, deze gemaektheeft j maer zoo veel is \'er af, dat ik \'er geloof aen fla, dat ikftoudijk zeggen durf, datze dc Romeynen allenxkens ge-bout hebben. Terwijl Agricola over Britannien overfte was,zef^ht Tacitus, wieiden de affcheydingen der wegen, en devcrhevt der landen aengewezen, op dat Zy de fteden van denaefte winrcr-lcgers, op af-wegige en verfchoove plaetfenzouden af-voeren, en de Britannen hebben geklaeght, ge-lijk de zelfde verhaelt, dat de Romeynen haer lichamen cnhanden, in boflTchen en broeken te beveftigeh,onder flagen,en fcheldwoorden verfleten hebben. Men leeft ook m de oude ftukken: In dc dagen van Honorius en Arcadms zijneenige voet-paden in Britannien gemaekt, van de eene zeetot d\'ander. En dat het der Romeynen werk geweeft is leertBeda zelf: «Ie Romeynen , zeght hy, woonden binnen hetbolwerk (welk wy verhaelt hebben, dat Severus over \'t éy-landt gemaekt had) na de zuyder-wijk, het welk de fteden,kerken bruggen, en ftraten, aldaer gemaekt, tot heden toe cTctuycren. In \'t toe-ruften van deze wegen, waren de Der Ro-meynentPerken inBritannien. De Tim-Jche muuroft utal.Be krijghs\'Wegen derRomeynen, Cdenus lih.^.c.%. Methodi, Romeynen gewoon dc Zoldaten en de menighte te oefl^e- Ltb, c.iuncn, op dat zy, ledigh zijnde, niet iet nieuws betrachten.De Romeynen, fchrijft Ifidorus, hebben bykans door degantfche wcrelt ftraten gefchikt, om de rechtheyt der we-gen, op dat het gemeene volk niet leedigh zoude

zijn, entot het toe-ruften van dufdanige wegen , zijn dikwijls dcmifdadigen gedoemt geweeft , gelijk men uyt Suetonius in c^p 27.Cajus kan af nemen. En in Spanjen ziet men de Salaman-tifche, oft Argendfche wegh,en in Vrankrijk eenige krijgs-wegen van de Romeynen geftraet, op dat ik de Appifche,Pompeifche, Valerifche, en andere wegen in Italien ver-zwijgh. Óp deze wegen heeft Auguftus jongelingen mettamc- SnetomuslijketuflTchen-ruymte, en daer na wagens geftelt,op dat men in Oäavio.te fnellcr, en onder de handt bootfchapte, wat overal ver-richt wierd. Aen de zelve zijn fteden geftelt, infgelijxver- „ .blijvingen, dc welke herbergen hadden om te blijven en te , ^^ruften, met alle nootzaeklijkhcden tot \'s levens gebruyk y^mk^voorzien, en de veranderingen. Want zo noemde die eeuw rina,de plaetfen, daer dc rcyzende lieden van wagens, paerden,oft karren veranderden. Die derhalven de plaetfen, in An-tonius reys-boek verhaelt, niet aen deze wegen zoekt, diezal buyten twijffel van de waerheydt, en van de wegh afdwalen. En laet het ons niet verdrieten, hier aen te tekenen, dattot yder mijl langs deze wegen pijlaren van de Keyzcrs op-gericht geweeft zijn, met de tekens der getallen daer in ge-fneden, om de mijlen aen te wijzen. Waer van SidonmsApollinaris aldus: K^ntiqms tili nu ieratm agger iCujmperf])atium fatis vetuflis,Nömen Cdfareum vir et columnis. Ëencven deze zijn ook ter weêr zijden graven geftelt, Vam in \'ten ter gedachtenis der doorluchtige mannen met op-fchrif- ^oeh^yan deten verfiert geweeft, op dat de voorby-gangers vermaentwierden, en dat zy fterflijk waren, en dat die \'t geweeft wa-ren. Ook hebben de wetten tot vcrmaicing der zelve gewilt,(als te zien is, in Codice Theodoßano de itinere munienAe ) datyders naerftigheyt om ftrijdt zouden fpoeden, met behoor-lijke aendacht. En daer zijn wachters der gemeene dijkengeftelt geweeft.\' In onze oude wetten wordt ook met een De wettengrooter letter gewagh gemaekt, van de vrede der vier che^ vm S.minen, dat is, wegen. Edmrdt. Onder Ncrva hebben de fchrijvers na-gelaten van Bri- Nerva.tannien te verhalen. Onder Trajanus fchijnen de Britan- Trajanus.nen af-gevallen te zijn, en uyt Spartianus blijkt het, dat zyt\'onder-gebracht zijn. En onder \'t gebiedt van Adrianus ^drimaswas lulius Severus overfte van \'t eylandt, dc welke tegen de Keyzer.Joden , toen oproerigh, beroepen zijnde, zoo konden deBritannen onder\'t Roomfch gebiedt niet

gehouden wor-den, voor en al eer Adrianus zelf daer quam, de welke tenderden Burger-meefter zijnde, in \'t jaer 114, door de dap-perheyt des hey rs de vyanden fchijnt verflagen te hebben.Want wy hebben op een penning van hem gezien den Key-zer met drie zoldaten, die ik oordeel, dat de drie legioenenvan Britannien vertoonen, met dit opfchrift E x e p«.. B e. i-tannicvs, (\'t Britanfch heyr) en een ander met dit op-fchrift, Restitvtor BritannivE (herfteller van Spartimtsi.Britannien.) Deze heeft door \'t gantfch eylandt veel verbe-tert , en de eerfte een muur van l x xx (chreden, tuflchende Barbaren en Romeynen geleyt. Hebbende groote fta-ken, op de wijs van een gemuurdc hegge, in de grondt ge-leght en t\'zaem-gehecht. Om welke krijghs-tocht de dich^ter Florus aldus op hem gcfpot heeft;Ego nolo C^far effe,Ambulareper Britannos,Scythicas patipruinas. Dien Adrianus wederom fchreef;Ego nolo Florus effe,Ambulare per tabernas,Latitare per popinas,Culices pati rotundos. Op de^e tijdt is M. f. cl. Priscvs Licinivs q. Prifmsvoor-fchout van Britannien geweeft, die mxt Adrianus m Liciniusdc loodfche krijghs-tocht geweeft is, als blijkt uyt dit oude &quot;voor-fchomopfchrift op een verminkte marmor-ftcen; &quot;Van Britarfnien. M.K



? B R &quot; ï \' T Ä M. F. CL. PRÏSCO.ÏCINIO. ITALICO. LEGATO. AVGV-STORVM PR. PR. PROV. CAPPADOCI^PR. PR. PROV. BRlTANNliE LEG. AVG. jintomusTim Key-fer. Lollius Vrhicus voorfchout. Cnfitolims Tmfrnias in Ärcadi^ cis. Ub. jirchigü&quot;herms. &quot;^Antonims Thilofiphm Keyzer. CalphuY- mns uigri\' col/i voor- fchout. Eumenius Capitoli- ms. Comryi^Aus Vipius JldarceÜHSvoorfchout.XtphüinHsh Dme» Heivim Tertinax voerßhout. lEG. im. GALLLCI^. PR^E. COH. HU.LINGONVM. VEXILLO. MIL.ORNATO. A. DIVO. HADRIANO IN EX-PEDITIONE IVDAIC. Q^CASSIVS. DOMITIVS. PALYMBVS. Onder Antonius Pius (door wiens inftelling tot Róom-{che burgers gemaekt zijn geweeft, ai die in de Roomfcheweerelt waren) heeft deze oorlogh van nieus gebrant, dewelke door Lollius Vrbicus ftadthouder, met het verdrij-ven der Barbaren,en het leyden van een andere aerde muur,alzoó geblufcht is,dat hy Britanmcus genoemt wäerd,en eenbyzonder lof verdient heeft, om dat hy de Briganten, die denabuurige Provincie Genoutrien onder dc trouw der Ro-mcynervbeft:hadight hadden , in \'t deel van haer landt gé-ftraft had. En in deze tijdt,gclijk wy uyt labolcnus verftaenhebben, was Sejus Saturnius Archigubernus van dc Britan-fche vloot. Of hy nu overfte van de vloot, oft opper-fticr-fnan, oft oppcr-fchippcr geweeft is, laet de Rechts-geleer-d en zeggen. De Britannen, oorlogh op oorlogh zaeycndc, hebbenbcgoft het gemeen onder Antoninus de Pliilofooph (wijs-gier) tc beroeren. Om welke te ftillen Calphurnius Agri-cola gezonden is,cn fchijnt het met een gelukkige uytkomftvolbracht te hebben : welke lof van deze neder-geleydeoorFogh Eronto, niet dc tweede, maer een andere eer derRoomfche wclfprekcnhcydt, den vorft Antoninus gegevenheeft. Hoewel hy in \'t Palleys der ftadt zelf verblijvende,\'t bewint van de zelve te voeren aen een ander bevolen had,nochtans als ftaende over het roer van een lang fchip, heeftgetuyght de eer verdient te hebben van de gantfche zeyla-fye en vaert. En toen heeft Helvius Pertinax in Britanniengcoorloght,hier uyt dc Parthifche oorlogh beroepen cn be-houden zijnde. Onder het gebiedt van Commodus was Britannien overal met oorlogen en oproeren vervult, want deBarbaerfchcBritannen , over den muur gegaen zijnde , hebben veel ver-woeft, den Roomfchen veldt-heer en zoldaten onthalft, omwelke tc bedwingen is Vlpius Marcellus gezonden, die haerftoutheydt zoo gelukkighlijk vermorzelt heeft, dat de nijdtzijn dapperheydt alrec verfcheurde, en hy weêr geroepenwierd. Deze veldt-heer was dcwakkerfte van allen : enalshy wilde dat de anderen, die met hem waren,

zouden wak-ker zijn, zoo fchreef hy alle dagen des avondts twaelf tafe-len, als men van de lindc-boomcn plceght tc maken, en be-val eenen van de zijnen, dat hy elke uur een van de zelve totverfcheyde zoude brengen, op dat zy , mecncndc dat haerveldt-heer altijdt waekte, te min zouden flapen. Van wiensmatighcydt dit \'er ook by-gevoeght wordt : En hoewcl hvden flacp cenighzins van natuuren weêr-ftond , nochtanshad hy door gebrek van fpijs te wecgh gebracht, dat hy\'t zelve tc beter doen kon. Want op dat hy door broot nietvervult wierd, zoo het hy\'t van Romen tot zich brengen,op dathy zelfs niet een weynigh meer, als noodigh was, omde oudtheydt zoud können ceten. Maer dc zelve weder ge-roepen zijnde, zoo is dc dartelheydt in \'t leger gekropen,cn dc krijghs-tucht vcrflapt zijnde, zoo hebben de Britan-fche hcyren\'t gebiedt van Commodus gewcygert, hoewelhy van de vleyers Britannicus gCnoemt zy. Ook hebben zy,die in Britannien oorloghden , duyzent cn vijf-hondert vanhaer orde in Italien tegen Perennes gezonden , die niet al-leen een fchijn,maer ook het groótftc vermogen in des Vor-ften vricndtfchap gehadt heeft, hem befchuldigende, dathy,de Raedts-hecren verdreven hebbende, mapnen vanderuytcr-plaets over de zoldaten geftelt had , en lagen geleydtop het leven van den Keyzer.Dit heeft Commodus gelooft,en hun den man over-gelevert, de welke onwaerdighlijckgeflagen, onthalft, en een vyandt des vadcr-landts verklaertis. Deze oproeren heeft Helvius Pertinax nochtans be-dwongen, en niet zonder groot gevaer, hy zelf byna gedoot,en zekerlijk onder de dooden gelaten zijnde. Britannien nugeftilt zijnde, zoo heeft het Clodius Albi- E N. nus van Commodus gekregen , en namaels ook den naem CUdlusAUvan Caifar, om zijn treffelijke daden in Britannien : doch bmmvoor-terftont, om dat hy \'t gebiedt derKeyzercntevryinccn-^^^^^\'\'verzacmling gevolght cn geterght had, is hem lunius Seve- \'rus tot een navolger gegeven. Sevc- In deze tijdt heeft, de dikke duyfternis der overgclovcn rus voor-Verdreven zijnde, (niet onder de Keyzers M. Aurelius en fchout.L. Verus , als Beda fchrijft, maer onder Commodus, als E- ^^ Chriß-leutherus op dc Roomfche ftoel zat) de Godlijke glans van\'t Chriftlijk licht, door den arbcyt van den Koning Lucius, jjJJj^\'^^over dit eylandt gefcheencn. De welke, gelijk in de oude jceningMartclaers-boeken, die in de kerk plegen gelezen te wor- Ludus,den, verhaelt wordt, zich verwonderende over der Chrifte-nen oprechthcyt cn heylighcyt, van den Paus Eleutherus,door Eluanus cn Meduanus Britannen begeert heeft, dat hyen zijn onderdanen in de Chriftlijkc Godts-dienft

zoudenonder-wezen worden. En die heeft hier terftont de heyli-ge mannen Eugatius en Donatianus gezonden met brieven,die noch in wezen zijn, op zulk een trou, welke aen velenmin verdacht is , gegeven Zijnde, als L. Aurelius Commo-dus IljCnVefpafianus Burgermeefters waren,welke mannendénKoning en anderen in de Chriftelijke vcrborgenthedcnonder-wezen hebben. Waer van Ninnius van dezen Ko^ning aldus fpreekt : Dc Koning Lucius wordt met de by-naem Lever Maur genoemt, dat is, van groote luyfter , omgeloof, welk in zijn tijdt gekomen is. Die dit van KoningLucius in gefchil trekken, (als vele hcdenfdaeghs doen ) alsof\'er toen ter tijdt geen Koning in Britannien was, het wel-ke zy meenen, dat nu al lang tc vooren tot een Provinciegebracht was, die wild ik dat overdachten, dat dc Romey-nen in de Provinciën de Koningen als werk-tuygen der fla-Vcrny, na haer oude wys, gehadt hebben ^ dat dc Britannentoen ter tijdt wcygerdcn aen Commodus tc gehoorzamen ,cn dat zy dc deden van \'t cylandt over dc muur vry , cn al-daer haer Koningen gehadt hebben , cn dat voor weynighjaren Antoninus Pius, de oorlogh nedcr-gcleght zijnde, deKoning-rijken den Koningen, de Provinciën haer Gravente hecrlchen toe-gelaten heeft. Zoo dat \'er niets hindert, CApitoUnm.of Lucius heeft in dat deel, daer de Roomfche wapenennoch noyt geraekt waren , Koning können zijn. Laet ons Tegen devoorwaer dat van Tcrtullianus, die in deze tijdt gefchrcvén loden,heeft, tot deze bekcering der Britannen tot Chriftus, be- 7 cap,quaemiijk, indien wy de woorden en tijdt over-wegcn,bren-gen. De plaetfen der Britannen, daer noch geen Romey-nen geweeft zijn, zijn Chriftus onderdanigh. Enlacger:Britannien is in den omring van den Oceaen befloten j hetvolk der Mooren, cn de woefthcyt der Getulen worden,vande Romeynen bezet, op dat zy niet treden buytcn de palenhaerer landen. Wat zal ik van de Romeynen zeggen, diedoor de bezettingen van haer legioenen het Rijk vcrfter-ken ? cn können de krachten van haer Koningrijk niet overde volken zelf uyt-ftrekken. Maer Chriftus Rijk cn naemwordt uyt-gebrcyt, over al wordt hy gelooft, cn van allevoor-verhaeldc volkeren ge-eert, &c. Maer onze kerkelijke fchrijvers,die haer tijdt cn vlijt acn-gewent hebben in deze zaek tc over-wegen, poogen uyt dcftichters van \'t oude geloof te leeren en te bewijzen,dat Bri-tannien voor deze tijden in de eerfte dagh-raedt der kerke,zelfs de Chriftlijkc Godts-dienft ingezogen heeft : te we-ten,dat lofeph van Arimathien den cdekn Raedts-hcer uytVrankrijk in Britannien gevaren is, en dat Claudia Rufi-na, de huysvrou van Aulus Pudens, aen welke de H.

Pau-lus, gdijk men gelooft, gedenkt in dc laetfte brief aen Ti- [po^^smotheus, cn die dc dichter Martialis zoo grootclijx prijft,van geboorte een Britan geweeft is. Zy brengen ook totgetuyge voort Dorotheus^die onder den naem van Biffchopvan Tyrus om-gedragen wordt, de welke in zijn kort be-grijp te kennen heeft gegeven , dat Simon Zelotcs, Moo-ren-landt door-wandelt hebbende, in Britannien eyndlijkgedoot cn begraven is: cn dat Ariftobulus , van welke Pau-lus in de brief tot den Romeynen verhaelt, Biflchop vanBritannien gemaekt geweeft is: (dien Niccphorus toevalt}daer hy nochtans van * Britiana, en niet van Britanniafpreekt. Zy verhalen ook uyt de trouwigheydt van SimeonMetaphrafta, cn der Grieken Monologium, dat Petrus hierdoorgereyft, cn \'tlicht des Godlijken woordts verfpreytheeft i infgelijx uyt Sophronius en Theodoretus, dat Paulusna zijn tweede Roomlchc gevangnis tot dit ons landt geko- N N 1 * Bratii tnItalien. men J—iii



? B R A N N E N. 37 3î imen is. Waer van Vcnantius Fortunatus^alzoo van hem op noemt) gezonden: Die veel kafteelèn, als wy op zijn plaets Firms Lh-Poetifche trouw, of \'t zy hy van de leere fpreekt, gezongen zullen zeggen, herbout heeft, nochtans is hy eyndlijk ge- f»^heeft: dwongen geweeft van de Maraten, door een grooten hoop y^^f»\'« Tranfnt Oceamm, & qtik facit Infulaportum^ geks, vrede te bedingen; zeer weynige gevangens weder ^uafque Britamms habet terras, qm/que ultima Thule. krijgende, midts de Calcdoniers geen beloften hielden, dieMaer hier toe dient inzonderheyt, \'t geen ik terftont uyt belooft hadden de Maeaten te dwmgen. En als hy de fchie-Tertuliianus voort-gebracht heb, en \'t geen Origenes ver- lijke aenvallen der vyanden, na veel aen-gebrachte fchaden,haelt, dat de Britannen in \'t geloof over-een-geftemt heb- gantfchlijk niet weder-ftaen kon, zoo heeft hy nootzaeklijfcben, en zich door de Druiden tot Godt een wegh gebaent, Severus zelf ontboden. De welke die gelegentheyt blijdlijkde welke haer altijdt ingeftampt hebben , dat \'er maer een aen-nemende, op dat hy zijn zoonen, in gulzigheydt ver-Godt is. En voorwaer van groot gewicht is by my, \'t geen fmehende, van de welluften der ftad^t mocht aftrekken , cnGildas verhaelt, als hy van de weêr-fpannigheydt van Bou- zijn tijtels met de by-naem van Britannicvs ver-dicea gefproken had , en hoe men wraek over de zelve ge- meerderen, Britannien , fchoon over de zeftigh jaren oud,pleeght had: Onder-tuftchen , zeght hy, fcheen die ware en ziek aen \'t * voet-euvel, met zijn zoonen Balfianus, dien * Vodagra.Zon,niet van het tijdlijk gefpan, maer zelfs uyt het hoogh- hy Antoninus en Auguftus genoemt had, Geta Cxfar, enfte gebouw der hemelen, welk alle tijden te boven gaet,too- de legioenen bedwingt. De Britannen zenden terftont ge-nende zijn fchijnende glans aen alle de weerelt in de laetfte zanten om vrede te maken,de welke hy met voordacht langtijden (als wy weten) van Keyzer Tiberius,eerftlijk zijn ftra- genoegh opgehouden hebbende, terwijl hy \'t geen totlen, dat is, Chriftus zijn geboden aen dit eylandt, ftraf door d\'oorlogh noodigh was beréyde, onverrichter zaken ver-yzige koude, en gelijk als door een verder vertrek der aerde zonden heeft: en zijn zoon Geta, dien hy, na dat hy in Bri-tannien quam, tot Auguftus verkoren heeft, in \'t herwaert-fte deel van \'t eylandt,\'t welk den Romeynen gehoorzaem-de, gelaten hebbende, om de laft te hebben van \'t recht uytte fpreken, en ^t gémeen te bedienen: is zelf met Antoni- ad Eté-chielem. OnderNero. niet naeft aen de zienlijke zon. Infgelijx Chryfoftomus vande Chriftlijke

Godtsdienft in dit eylandt, op dat ik dit in\'tvoorbygaen aentekene : De Britanfche eylanden,buytendeze zee gelegen, en die in den Oceaen zelve zijn, hebben In Serm. de \'Fentecofte. Epnaph. JlUrceiU Vidm. TeYtimxKejzßr, SeverusKe-jm. Alhftîus. de kracht des woordts gevoelt (want ook daer zijn kerken nus^\'n de vêr-gelegenfte deelen vertrokken, en bezigh met op-gebouwt en altaren opgericht) van dat woordt zegh ik, boffchen om te hakken,bruggen te maken,en moeraftchen dat ook in aller zielen , nu door aller lippen geplant wordt, uyc te drogen, heeft geenige krijgh gevoert, en niet te min En de zelfde: Hoe dikwijls ac men in Bricannien menfchen- vijftigh duyzent mannen d\'oor lagen en gewelt van ziekeen vleefch ? nu vermaken zy de ziel met vaften. Ook de hey- verboren. Zoo heeft hem Dio. Herodianus nochtans door lige Hieronymus : Indien de Britan, van onze weerelt af- eenige kleyne fchermutfelen, als overwinner vermaert,wijl gefcheyden, in de Godts-dienft voort-gegaen is, zoo zoekt de Barbaren de broeken en dichtfte boftchen, waer in zy hy met een wefterfche neder-dalende zon lerufalem, zich zich Begeven hebben, in hadden,en waer uyt zy de Romey- alleen door \'t gerucht en verhael van fchriften bekent, nen vryelijkerquelden. De zelve heeft hy nochtans eynd- Maer nu weer van de Kerk tot het Rijk. lijk gedwongen met die voorwaerde vrede te maken, dat zy Commodus gedoot zijnde, zoo wierd Pertinax tot het uyt geen kleyn deel des landts zouden wijken. En dat dé Rijk aengenomen, de welke Albinus terftont in Britannien grootfte eer van zijnRijk was.hy heeft,een muur dwars door wederom gezonden heeft. Maer Pertinax na de acht hon- het eylant leydende,\'t zelve ten weerzijden aen den Oceaea dert en achtften dagh wegh gerukt zijnde,zoo heeft Didius beveftight. Om deze overwinningen heeft hy penningenlulianus, die terftont infgelijx gedoot is, te R omen, Pefcen- met Victoria BritanNica (Britanfche over- ninus Niger in Syrien, Clodius Albmus in Britannien, en winning) geftagen, en de by-naem van B r i t a n n i c v s Septimius Severus inPannonien het gebiedt eens voor al M a x i m v s aen-genomen> en zijn zoon Getais B r i- ingenomen. Severus, die Italien naeft was, vlieght de eerfte t a n n i c v s genoemt geweeft, als uyt zijn penningen na Romen.en door t\'zamen-ftemmmg der zoldaten en des blijkt. NochtansOiebben de Britannen daer na het verbont RaedtsKeyzer genoemt zijnde,kieft terftont,om geen vyant gebroken, en na nieuwigheden begonnen te ftaen,op welke achter rugh te laten, Albinus,die over de heyren van Britan- hy zoo vergrämt uytgeborften is,dat hy voor de

vergadering nien en Vrankrijk geftelt was . boftijk tot Keyzer, en geldt zijn zoldaten, haer allen tot een toe te dooden, mecdeze met zijn beelt geftagen, beelden opgericht, en hem de eer Homerifche veerzen belafte: Nema manu s fngiat vefiras cAdemque cruentam >Non fœtus gravida mater quemgefiat ift al\'voHorren-dam effugiat Céedem.Als hy deze wisér-ipannige alzins door de zijne bedwon- van Burger-meefter opgedragen hebbende, ftelt denmanvoorzichtelijk te vreden. Daer na roert hy zich in \'t ooftentet5-en Niger, den welken hy vechtender-handc verwonnenen pedooc heeft, Bvzantium heeft hy nacr een drie-jarigh O . . * 1- 1 _______________________I_____ O Heracïia-nm vocT-fchoyd. £>. IA. 28.Tn, <5. belegh ingenomen, de Adiabeners, Arabiers, en andere 011- gen had, zoo is hy met zoo zeer door ziekte des lichaems der zijn macht gebracht. Doorzulk een voorfpoetnu op- als door droef heydt des gemoedts, om de verdorve zeden gekomen, en geen met-gezel lijdende, heeft hy heymlijk van zijn zoon Antoninus, die hem eens en ander mael ^e- cenige tegen Albinus gezonden, die hem verflaen zouden, tracht had met zijn eygen hant te dooden ce York met de- maer als de lagen niet voortgingen, zoo verklaert hy hem ze woorden geftorven: Ikhebhetgemeenebeft over albe- opentlijkvoorvyandt, en trekt met zoo groot een vaerd.g- roert ontfangen, ik laet het geftilt zelfs byde Britannen heydt, als hy mocht, tegen hemin Vrankrijk, alwaer zich Zi|n lichaem is hier, na krijghs-gebruyk van de zoldaten Albinus, dicht by Lyons met de uytgeleze macht des Bri- uyt-gedragen , en vereert door \'t navolgen der zoldaten en tanfchen heyrs, tegen hem geftelt heeft. Van de Albinianen zijn eyge zoonen^ op \'t lijk-vuur geleghV Mijftchien wierd wierd \'er zeer dappcrlijk gevochten,zoo dat Severus zelfde ik van ydelheydt bclchuldight, indien ik de wonderen, die purpurc rok weghgeworpen hebbende, met de zijnen de zijn doot voor-gegaen zijn, hier vcrhaelde: te weten, Van vlucht nam. Maer als de Britannen op de vluchtende vyan- de zwarte ofterhandcn, van de kroon van \'t ongelukkige den, met ontbonden orde, als of zy alreê de overwinning in Cypres, die hem een fpot-vogel met deze woorden aen- handen hadden, aen vielen, zoo heeft Letus, een van Seve- bood, ghy zijt alles geweeft, zijt nu een Godt. \'t Zal my rus hop-lieden, de welke met zijn troepen, noch verfch en nochtans iiiet verdrieten hier by té fchrijven hoe hy tot een heel, tot noch toe de uytgang van den ftrijdt verwacht heb- Godt gemaekt zy, wijl \'t ook den leezer vermaken zal te bende, fna dat hy gehoort had dat Severus verflagen was) en weten. nu

over-denkende om voor zich het Rijk in te nemen, haer \'c js een wijs by den Romeynen de Keyzers ce heyligen , ^ aengrijpende, in de vlucht geflagen. En Severus, de zijne die ftervende zonen oft navolgers nalaten. En die met zoo- alreê weer verzaemt,de purpure rok wederom opgenomen, danige eer aen-gedaen zijn,worden gezeyt onder de Goden r^, en haer hardneklijker vervolght hebbende, heeft, na dat hy gebracht te zijn. En door de gantfche ftadt is gelij k als Albinus met veel andere gedoot had, de flagh zeer voor- eenige droef heydt en rouw, aen een feeftige menighte van fpoedighlijk ge-eyndight. Hier door Severus het hooghfte volk gemeen zijnde. Want het doode lichaem begraven zy, gezagh der weerelt alleen verkregen hebbende, heeft, om na mcnfchlijke wijs , met een prachtige lijk-ftafy. Maer zy Britannien te verkrijgen , eerftlijk Heraclianus, daer na de maken een beeldt, den geftorven zeer gelijk zijnde, cn ftel- voor-fchout en ftadthouder Virius Lupus (van de Rechts- len \'t voor op de Koninglijke drempefop een zeer groot en geleerde Vlpianus wordt hy Prefident van Bricannien ge- hoogh yvoren bed, gedekt met guldc klcederen. En daer I lighc



? 32. B II I ? T Ä N N ï E N. lif?ht dat beek, bleek zijnde,na de gedaente van een zieken. Gallienus in alle welluft en gulzigheyt verfmekende, zoo GallkmisEli om \'t bed zit men ten weêr-zijden een groot deel van is de Roomfche zaek, \'t zy door zorghloosheyt der dingen ,den dagh, aen de linker-handt de ganfche Raedt, bekleedt \'tzy door eenige neyging van\'tnoodtlot, byna van alle le-rnet zwarte kleederen ; en aen de rechter-handt de groote den geknot zijnde, vervallen. En is de afval van deze Pro- \'E^negyri-vrouwen, die door haerermannen , oft ouderen waerdig- vincie van den Roomfchen veldt-heer zeer droevighge- - heydt, ge-eert zijn. Van deze wordt geenige oft goudt- weeft. Want dertigh dwinglanden hebben zich op ver-dragende, oft met baggen verfiert gezien , maer met dunne fcheyde plaetfen het gebiedt aengenomen, van welke Lol-witte kkederen bekleet -zijnde, vertoonen een treurige ge- lianus, Vidorinus, Pofthumus, Tetrici, en Marius m dit dwinglm- I daente. Dit doen zy alzoo zeven achter-een-volgende da- eylandt (als ik meen) het hooghfte gezagh gehadt hebben \' gen lang, de Artfen daeghlijx aen \'t bed komende, en t\'el- want der zelve penningen worden hier daeghlijx met groo- .| kens Eeggende,dat de befchoude zieke zich al flimmer heeft ter hoopen üytgehaek. Onder Aurelianus, heeft die groo- | en gevoelt. Daer na als hy nu fchijnt gefturven te zijn, zoo te zuyper Bonofus , een Britan van af-komft , het Rijk met ßonofus,hebben de edelfte en uyt-gelezenfte jongehngen, van rid- Proculus ingenomen, en het gantfche Britannien,Spanjen,derlijke en raedts-heeren orde, het bed op haer fchoude- en \'t gebrockte Vrankrijk (waer over Florianus twee maen- . • ren, en brengen\'t langs de heylige wegh op de oude markt, denoverftegeweeft was) zich toe-geeygent ^ maer door eenalwaer de Roomfche overheden gewoon waren het gebiet langduurige en zware krijgh van Probus verwonnen , heeft v af te leggen. En ten wecr-zijden zijn eenige trappen, na de zijn leven met de ftrop geeyndight, en is daer uyt ontftaen, | gelijkenis van een ladder, gemaekt, op welke aen de eene dat men tot fchars zeyde, dat \'er een. kan, en geen menfch • | zijde de rey is der jongeren van de edelfte en raedts-heeren hing. | kinderen j aen d\'andere zijde der doorluchtige vrouwen, In Britannien is Probus nochtans in nieuwe beroerten Trchns J over den gefturven zingende liederen en lof zangen , op. geraekt. Want iemandt had gepooght af

te vallen,den wel-&quot; .een deftige en treurige wijze gedicht, \'t Welk gedaen zijn- ken Probus zelf, door\'tvoor-loopen van zijn byzonderede, zoo heffen zy \'t bed wederom op , en brengen \'t buyten vriendt Vidorinus Maurus daer toe-gebracht zijnde,tot her .. I \' de ftadt op (het veldt van Marsj)alwaer op over-ampt verheven had, waer van hy zich van Vidorinus ; ! \'truymftevan\'t veldt een ftoel, met even-wijde zijden in beklaeght heeft j de welke verlof verkregen hebbende om \'t vierkant,verheven ftaet,t\'zaem-gehecht zijnde,door geen tot hem te pen, heeft, zich veynzende voor de Keyzer te - : andere ftof als van groote houten, na de vorm van een hut. vlieden, minlijk van den dwinglandt ontfangen fijnde, hem ? \'c Zelve is-met droogefpaenderen van binnen geheel ver- \'s nachts gedoot, tot Probus weder-gekeert, en de Provin- vult: maer van buyten met vergulde dexels, yvoren teke- cie te gelijk van deze beroerte verloft. Wie deze dwing-I Ben , en verfcheyde fchilderyen verfiert. Doch van binnen landt geweeft is, heeft niemant gezeyt, doch fchijntJiet Cl. is wel een ander kleyner geftelt, maer van vorm en fieraedt Corn. Lslianus geweeft te zijn, wiens penningen in dit ey- LalUmsi alleens, met opene deuren en poorten. Infgelijx het derde landt, en niet elders gevonden worden. Probus heeft hier ^ en vierde, altijdt kleyner als de bovenfte , en d\'andere zoo ookdeBurgonjonsen Vandalen gezonden, die hy onder voort, tot dat men tot het laetfte , \'t welk het allerkortfte is, zijn macht gebracht had, en de zelve woonplaetfen ver- en Anda-! &quot; komt. Men mocht de vorm van dit gebouw vergelijken by gunt, de welke namaels, zoo vaek als lemant eenige oproer UninBri&quot; \\ de toorens, die op de havenen ftaende, \'s nachts m.et een betrachtte, den Romeynen nut geweeft zijn. Maer dat Vo- I • voor-geftelt vuur , de fchepen in behoude havens ftieren, pifcus fchrijft, dat Probus den Britannen toe-gelaten heeft I men noemtze gemeenlijk baken. Het bed dan in de twee- wijngaerden te hebben, een zeer geleert man vreeft, dat hy ! de hut gedragen zijnde, zoo krijgen zy allerley riekende \'t zelve onbedachtlijk gefchreven heeft, als of dit landt tot kruyden, reuk-werken, vruchten, L\'uyden, en allerleyerie- wijngaerden weynigh bequaemzy, daer\'t nochtans wijn-kende fappen , en gietenze met hoopen uyt. Want daer is gaerden heeft, en \'t zeker is, dat het zeer vele gehadt heeft,geen volk , geen ftadt, niemandt die in eenige eer en waer- Om zoo

veel dwinglanden te dezer tijdt in deze Provin-ï \' \' digheydt uytmunt, die niet yder om ftrijdt voor zich die cie opftaende, heeft Porphyrius, die in deze eeuw leefde, ; ! laetfte gaven tot des Vorften eer by-brengt. Als men nu een uyt-geroepen: Britannien vruchtbare Provincie der dmng- I * grooten hoop van riekende krüydent\'zaem-gebracht heeft, landen, » i ? en de gantfche plaets vervuk is , zoo rijden zy rondtom dat Carus Auguftus heeft daer na dit eylandt met Vrankrijk, Hierony- \\ . gebouw, de gantfche ridderfchap met een zekere wet en Spanjen , en Slavonien aen zijn zoon Cannus opgedragen, «j»/. i ? \' weêr-loop, met een fnelle beweging, en op haer maetin Dat deze hier oorlogh gevoert heeft, befluyten zommige, i \\ rondt lopende. Infgelijx worden de wagens omgedreven, voorwaer fcherpzinnighlijk, maer hoe waedijk weet ik niet, Garinus \\ bezeten zijnde met gepurpurde voer-lieden, die de perfoo- uyt deze veerzen van Nemeiianus: . Keyx.mn, ; ? \' nen van alle Roomfche veldt-heeren en doorluchdghfte ^ectaceamqudnuperbellafub JrSlo ^ \' Vorften vertoonen.\'t Welk uytgehouden zijnde,zoo neemt FceluiCarinemanuconfeceris , ipfo j de navolger van \'t Rijk een fakkel, en houd de zelve aen de Pene prior genitore Deo. I hut: dan werpen al de andere van alle kanten vuur, en alles Onder Dioclefianus was Caraufius , geboordgh uyt de i > wordt terftont, met die drooge fpaenderen en reuk-werk ftadt Menapien, van een zeer laegh geflacht, van raedt en nus enMa-^ I vervult zijnde, door een geweldigh vuur weghgenomen. handt vaerdigh, om zijn dapperheydt in fcheeps-ftrijden a:«^-«««^ i Terftont wordt uyt die uyterfte en minfte hut, als uyt een een groote naem verkregen hebbende, midts hy deZaxen I ? fpitfe top, te gelijk met het heymlijkingeworpe vuur een en Vranken, de zee onveyligende, by Bononien verdreef, I • Arendt uyt-gelaten, de welke gelooft wordt de ziel van overfte over Vrankrijk geftelt. De welke als hy in\'t eerfl j den Vorft zelf na den hemel te voeren. En van die tijdt af dikwijls zeer veel Barbaren ving, en al de buy t niet in de wordt de Keyzer voortaen met al de andere Goden ge-eert. fchat-kift der Keyzeren bracht, nocht aen de onderdanent Maer dit is buyten fpoor ; keeren wy nu weêr. herftelde : en als hy namaels zeer weynige verdrukte, zoo i Antoninm Antoninus Caracalla, Severus zoon, heeft de overblijf- is\'er een groot vermoeden gerezen , dat de Barbaren met I Caracalla. jfels van den oorlogh een d jdt

lang door veldt-heeren in Bri- voordacht van hem toe-gelaten wierden, op dat hy die met tannien vervolght, maer heeft terftont vrede gemaekt, en buy t voorby gingen krijgen,en zich door die gelegentheydtI uyt de kafteelen en landen voor den vyant geweken. Noch- verrijken mocht j v/aer van Maximianus Auguftus hem ge- tans heeft hy zich de naem van B r it a n ni c v s, ja van bood te dooden. Flet welk als hy zekerlijk vernomen had,^ \' Britannicvs Maximvs hovaerdighlijk toe-ge- zoo heeft hy Britannjen, de Keyzerlijke wapen-tekenen i ? eygent, en zijn broeder Geta heeft ook de naem van B r i- aengenomen hebbende,ingenomen,en de vloot,die Vrank- t a n ni c v s gebruykt. Want wy hebben zijn penningen rijk befchermde, weghgevoert, zeer veel fchepen na demet dit opfchrift gezien, Imp. C^s. P. Sept. Geta Pivs. Roomfche wijs gebout, het Roomfche legioen zich toe-ge-! ^ Avg. Brit. PoNTiF. Tri. P. iii. Cos. 11. PP. voeght,de toegangen der vreemde zoldaten belet, de Fran- i Van daer af hebben de fchrijvers met een lang ftil-zwij- fche koop-lieden tot de monftering vergadert, Bononien gen de Britanfche zaken voorby-gegaen, want Alexander met bezetnng voorzien, de inkomften van Bntannien en ^ Severus was niet in Sicilien, een dorp van Britannien , als Batavien heymlijk tot hem genomen i geen kleyne troepenNonias zommige willen,maer in Vrankrijk gedoot. Alleenlijk blijkt der Barbaren, door\'tberooven der Provinciën, tot zijn ge-1&quot; ^ Phäipp»s uyt een oude fteen, dat Nonius Phihppus onder Gordianus zelfchap gekregen, inzonderheydt de Franken , die hy rot ^ Wöryc^^ ^^J^g^ ^^^^ voor-fchout geweeft is. fcheepsdienften onderwezen heeft,en alle ftranden rondom fe • voor



? B R I voor vyandt gehouden.\' Om dezen te beoorlogen heeft• zich Maximianus met een tal-rijk heyr, van welke * zom-mige in de zelvé krijgs-tccht een heerlijke doot voor Chri-ftus geftorven zijn, begeven j maer als hy aen de zee-ftrandtgekomen was, is hy door gebrek van boots-volk, en doorde ongeftuymigheydt des Britanfchen Oceaens verbaeftzijnde, geftiiyt, en met Caraufms een geveynfde vrede aen-gegaen hebbende, heeft hem \'t gebiedt des eylandts gela-ten , wijl hy met het bevel, en verfterking der inwooncrs,tegen ftrijdtbare volkeren bequamer geacht zy. Hier vanis\'tdatwyop dezilvere penningen van Caraufius gezienhebben twee Keyzers, de handen t\'zamen-voegende, met? dit opfchrift CoNcordia * Avgg. Doch Maximia-nus heeft zijn benden op de Franken gewent, die toen inBatavien gezeten hebben, en Caraulius geholpen hadden,de welke hy, door zijn fchielijke aenkomft, daer toe ge-bracht heeft, dat zy zich onder ftelden. Onder-tuftchenheeft Carauüus Britannien met volle macht en de grootftevrede bedient, de muur tegen de Barbaren, tuflchen demonden der Clude en Carnu, herbout, gelijk Ninnius deleerlingh van Elvodugus fchrijft, en met zeven kafteelenvoorzien: en heeft een rondt huys met geflepe fteenen opden oever van de rivier Carnu , om dat zy na zijn naem ge-noemt was, een zege-boogh ter gedachtenis van zijn over-winning op-richtende, gebout, welke Buchananus noch-tans gelooft de kerk van de Godt Terminus geweeft te zijn,gelijk wy in Schotlant zeggen zullen. Als Diocleflanus en Maximianus, zoo om \'t verworve tebefchermen, als om \'t verloore weder te krijgen, Conftan-tius Chlorus en Maximianus Galerius als Keyzers tot hunaen-genomen hadden j zoo is Conftantius, het heyr ver-zaemt hebbende, eer \'t iemant giftc,na Bononien in Vrank-rijk, (\'t welk ook Geflbriacum genoemt wierd) \'t welk Ca-raufius met een fterke bezetting verzekert had, gevlogen,en heeft het met een belegh befloten: hy heeft haer, doorbalken in de ingang vaft gehecht , en ingeworpe fteenende zee uytfluytende , de haven als met een bolwerk beno-men, welke de aenval van den Oceaen,met haer gewelt ve-le dagen op-ftekende, niet verbroken heeft, maer na dat deftadt over-gegeven was, heeft de eerfte vloedt, die\'er opftuyte, de zelve alzoo vermorzelt, dat zy t\'eenemaelgeloften weghgerukt is. En terwijl hy , om Britannien weder tekrijgen, hier en elders een vloot bereyde, zo heeft hy

Bata-vien , van de Franken ingenomen zijnde, van alle vyandengezuyvert, en vele der zelve tot de Roomfche volkeren,omde verlate landen te bouwen, over-gevoert. Onder-tuflchen heeft Alleèlus zijn byzonderen vriendtCaraufius, onder denwelken hy het hooghfte gczagh ge-hadt heeft, door li\'ft gedoot, en zelf den purpuren rok aen-getrokken. Het welk Conftantius gehoort hebbende, heeftmet verfcheyde toe-gerufte vlooten , Alledus zoo onzekeren radeloos gemaekt, dathy toen eyndlijk gevoelt heeft,dat hv door den Oceaen niet gefterkt, maer befloten was.En, fchoon de hemel en zee ontftelt was, zeyl makende,is door een mift, welke op de zee lagh, de vyandige vloot,die by \'t eylandt Veda op de wacht en tot een hmder-iaeghlagh; gantfchlijk buyten weten der vyanden voorby ge-zevlt, en heeft, zoo haeft het heyr op de ftrandt van Bri-taiinien geraekt was, het vuur in zijn Ichepen geworpen ,om alle hoop van vlieden wegh te nemen. Maer zoo haeftals Alledus de nakende zeylen van Conftantius zagh, heefthy de ftrandt, die hy in had, verlaten, en is vluchtende ge-vallen in de handen van den hof-meefter Afclepiodorus,en heeft zich zoo verbaeft en als een zinloos menich totzijn dootgefpoet, dathy nocht zijn flagh-orden geftelt,nocht de benden, die hy met zich leyde, onder-wezenheefti maer is met de gehuurde Barbaren aen-gevallen, en,de piirpure rok, om niet bekent te worden , weghgewor-pen hebbende, door die verhaefte ftrijdt om-gekomen, en,naeulijx van een bekent, gevonden onder de doode beha-men der Barbaren, de welke overal de velden en heuvelen bedekten. Doch de Franken en andere Barbaren, die den ftrijdt ontkomen waren, dachten Londen te pionderen, endan de vlucht te nemen, als de zoldaten van Conftantius,die door de miftige lucht van hem af gefcheyden waren,on-voorziens en gemaklijk te Londen quamen, en haer overaldoor de gantfche ftadt af-maekten, en alzo aen de burgersdoor de nederlaegh der vyanden niet alleen de behoudenis. A * Het 7he. hmtißhe Itgiosn. * Augußo-rum. EftmemiPmegyri\' CHS. C. AUeElusKejzsr. N N - I E N. maer ook een welluft in \'t aenfchouwen gaven. Door dezéoverwinning is de Provincie, na dat zy vveynig min oft meerals zeven jaren onder Caraufius, en drie onder Alledus inge-nomen geweeft is,weder gekregen. Waer van Eumenius totCónftandus aldus fpreekt: ó veelvoudige en veler zege-te-kenen waerdige overwinning, waer door

Britannien her-ftelt, het volk der Franken byna uyt-geroeyt, en vele volke-ren, in de t\'zamen-zwéering van dat Ichelm-fiuk betrapt,de dwang van gehoorzamen op-geleght is. Eyndlijk zijn dezéën tot een geduurige ruft gezuyvert. Maer ghy, ó onver-winlijke Keyzer! roem, dat ghy een andere wereidt gevon-den,en met de fcheeps-eer aen de Roomfche mogenheyt teherfteilen, een hooft-ftof (Element) grooter als alle landen,aen \'t Rijk gevoegt hebt. En weynig daer na tót den zelfden:Britannien is alzo weder-gekregen, dat ook de volkeren,die aen \'t zelfde eylandt grenzen , op uw geboden wachten. In de laetfte jaren van Dioclefianus en Maximianus, als Vervolg!»^de oofterfche kerk, door \'t bloedt der Martelaren, nu velejaren befprenght geweeft was, zoö is de oploop van die ra-zende vervolging ook hier in \'t weften door-gedrongen, enzijn vele,die zich Chriftenen lieten noemen.gemartert: on-der welke de voorneemfte zijn geweeft Albanus van Vero- S.Alhmhlamienjulius,en Aaron uytlfca,een ftadt der legioenen,&:CiVan welke op haer plaets: Want toen heeft de kerk door dealler-grootfte en gelukkigfte zege overwonnen, als zy door\'t moorden van twaèlf jaren niet kon verwonnen worden. Als Dioclefianus en Maximianus het gebiedt af leyden ,200 hebben zy dien Conftantius Chlorus, die tot noch ro#met de tijtel van KeyZer het gemeene beft bedient had, de ^^^ AV^^mnaem van Auguftus toe-geeygent, en hem zijn te beurt ge-vallen Italien, Africa, Spanjen , Vrankrijk, en Britannien:maer Italien en Afnca heeft hy Galerius over-gegeven,methet andere tc vreden zijnde. Deze, als hy onder Aurelia-nus in Britannien voor zoldaet diende, heeft Helena, dedochter van CoeIus oft Coelius een Britanfch Koninxken,ten huys-vrouw genomcn^by welke hy dien grootften Con-ftantinus geteelt heeft. Want zo getuyght,met dien grootenBaronius , het gemeen cn een-helligh gevoelen van allefchrijvcrs,behalven een oft tweeonlangfche Griexkens on- herklijkeder eikanderen twiftende,en een zeer geleert man door een Gefdtch-verdorve plaets van I. Fiimicus. Nochtans is hy van Maxi-mianus gedwongen geweeft de zeivete verlaten, omzijndochter Theodora tc acnvaerdcn. Dit is die Helena, de Helena^welke in de oude opfchriften Vemerabili s,en P11 s-siMA Avgvsta genoemt is , en de welke om haerChriftlijke Godtvruchdgheyt, om dat zy lerufalem van af-godery zuyverde, een kerk op de plaets, daer onze HeerChriftus geleden

heeft, boude, en Chriftus zalige kruysvond, zoo h\'ooghlijk van de kerklijkc fchrijversgc-eenis.Die de Joden en Heydencn nochtans vcrschrclijk een ftal-meyr genoemt hebben,om dat dcGodtvruchtighfte Vorftinde krib, waer in Chriftus geboren is, geZocht, en daer deftal geweeft is, een kerk gebout heeft. Hierom zeght deH. Ambrofius: Zy beveftigen dat deze eerft een ftal-meytgeweeft is, &c. De goede ftahmeyt Helena heeft zich nalerufalem gefpoet,en na-gefpoort dc plaets van onzes Hee^ren lijden , en heef^t zo naerftighlijk onzes Beeren krib ge-zocht. De goede ftal-mey t, die dien ftal-knecht gekentheeft,die de wonden des menfchen,die van dc moordenaersgequctft was, genezen heeft. De goede ftal-meyt, die omC hriftus tc winnen, liever een drek-veeghfter wilde geachtzijn.En voorwaer met geen minder lof wort haer manCon-ftantius om zijnGodvruchtigheyt en tuchdgheyt geprezen.Een man, die gantfchlijk verworpen hebbende het over-geloof der godt-loozen in \'t ceren Van verfcheyde goden,den ecnigcn Godt, heerfcher aller dingen, gewillighlijkbekent heeft. Waer Van hy, om zijner hovelingen geloofop Godt te beproeven , haer vrye keur gegeven heeft, oftdat zy den goden offerende by hem blijven, oft zelve wey-^gerende wegh gaen : maer die liever wegh gaen j als haergeloof op Godt vedaten wilden, heeft hy by zich gehou-den, de andere verdrijvende, om dat hy achte, dat zy, die d^s, ivher^het geloof in den waren Godt verlaten hadden , hem Ook mn hy Pau-ontrouw Zouden worden. Deze zeer goede Keyzer is tc per ge~York geftorven in de laetfte kdjgs-tocht tegen de Caledo- ^^niets,en andere Piden. Zijn zoon Conftantmus tot opper-veldt-heer. zijn na-volger en Keyzer beftemt zijnde. ZJiQi- Weynige dagen voor Cónftandus doot, heeft zijn zoon Con- zer.



? B R î T A Conftantinus zicli met befteldc paerden van Romen naerYork ge-haeft : de anderen, dicj\'t gemeene beft op de gant-fche reys voedé, op dat hem niemandt volgen zoude,heefth y verlamt : cn heeft aldaer zijns vaders geeft ontfangen.Waer van een oude Redenaer aldus tot hem fpreekt : In darheyligh Palleys zijt ghy,niet als begeerigh, maer als beftemttot het Rijk, ingegaen: cn terftont hebben die vaderlijkehuys-goden u als de wettige navolger gefien. Want daerwas geen twijffcl aen, of dien quam \'t erf toe,dien het noot-lot den Kcyzcr tot ccn eerfte zoon gegeven had. Niet temin is hy van de krijghs-licdcn als gedwongen,doch inzon-derheyt van Erocus , Koning der Allemanncn, die hem tothulp vcrzelde, tot Keyzer verheven. Dc purpurc mantelhebben hem de zoldaten, meer het gemeene nut, als haereygen tochten zoekende, alfchreyendc op-geworpen, enterwijl hy zijn paert met fpooren ftak, om \'t poogen van \'tbegeerigc heyr te ontvlieden, &c. Maer \'t geluk van \'t ge-meene beft heeft zijn zedighcyt verwonnen. Waer van delof-tuytcr aldus uy troept: ô gelukkig l en nu zaliger Bri-tannien als alle landen, welke den KeyzerConftantinuseerft gezien heeft. De nu opkomende Keyzer heeft hetoverfchot van den oorlogh, welke zijn vader tegen de Calc-doniers en andere Piden op-genomen had, eerft vervolght,die vêr-gelege Britannen, cn de inwooners van dc eylan-den , die daer zijn, getuygen, gelijk hy zeght, van den on-dergang def zon, aen-gegrepen hebbende, heeft hy zommi-, ge met gewelt en wapenen t\'onder-gebracht, zommige^ant hy hackte na Romen en na hooger dingen) heeft hy,hun zoudy acn-geboden hebbende,tot zijn gefclfchap aen-genomen, zommige heeft hy van vyanden tot vrienden,vanoude vyanden tot gemeenzame vrienden gemaekt. Daer nahebbende de Franken in Batavien overwonnen, met zoogroot een eer, dat hy gulde penningen geflagen heeft, (vanwelke ik ook een gezien heb ) met ccn vroulijke beeltenisondereen zege-teken zittende, cn met de eene handt opeen fteen-worper ( \'t is een krijghs-gercedtfchap ) fteunen-de i cn met dit opfchrift F r a n c i a , cn met het omfchriftGavdïvm Romanorvm: (derRomeynenvreugt)cn hebbende, de andere Barbaren in Duytfchlandt verdre-ven, de Duytfche en Franfche volkeren met zich verzoent,en zoldaten in Britannien, Vrankrijk,en Duytfchlandt ver-zamelt, de welke alle omtrent 90000 voet-knechten cn80000 ruyters waren,heeft zich na Italien begeven,Maxen-tius, die zich te Romén het gebiedt toc-geeygent had,ovcr-wonnen , en, Italien ingenomen hebbende, de gaven vaneen

onbezorghde vryheydt, door \'t overwinnen van dendwinglandt, aen de werelt weder gegeven. En gelijk in eenoud opfchrift verhaelt wort :hy heeft zich,en t ge mee-best, do or godlyk ingeven, door grootheytdes gemoets,m£tzyn heyr. zo van den dwingla nt,als van al zyn aenhang. op een tydt met recht-vaerdige wapenen gewroken. Nochtans geeft Eufebius tc kennen, dat hy weder in Bri-tannien gekeert is. Conftantinus, zegt hy, is cyndlijk tot deBritannen, aen alle zijden door de ftranden van denOceacnbefloten zijnde, over-gevarcn, dc welke, als hy overwonnenhad, heeft in zijn gemoedt andere deden van dc werelt bc-goft tc begrijpen, op dat hy dc gene , die zijner van doenhadden, by tijdts mocht te haet komen. En elders : als hymet zachte cn zedige geboden van Godtvruchtigheyt zijnheyr voorzien had, is hy gekomen in Britannien, als tot die,welke door de vloeden van den Oceaen, die den ondergangder zon, gelijk als door zijn ftranden bepaelt, overal om-ringt zijnde, woonen. En van Britannien zijn die vcerzenvan Optatianus Porphyrius aen Conftanrinus te verftaen :On^ms ab Ar Bois flagafinibm horrida CauroPacis amat cana ^ compertaperenmajura tEt tibifida tuis femper bene militât armis yRefyuegerit virtute tuas,populofque ferocesTropellit, cedit que luhens tibi débita rata,Et tua viäores fors accipit hitzc tibi fortes,Teque duce inviäit attollunt fignata cohortes.TacatUnus Om dczc tijdt,gelijk iiyt het Thcodofiaenfch bock blijkt,ßadthouder is Pacatianus ftedehouder van Britannien geweeft, wantBri-^ Britannien hield nu op een Proprator (voor-fchout) cn eenTzjl7vm L^g^^t (landt-voöght ) te hebben, cn in diens plaets is eenConflami- Vicarius (ftadthouder) geftelt. msM. Deze Keyzer is in veel eer cn prijs zeer gelukkigh ge- 54 Tanenjri-eus Con-flantino M.diäus. GelazifisCißcenHSUb. I. Aä.Cenc. M~ce», tfi^. I N N I E R weeft, cn niet büy ten verdienft; want hy heeft niet alleenhet Roomfche Rijk in vryheyt beveftight, maer ook de dik-ke wolk van ovcr-geloven verdreven, cn Chriftus ware licht Gildanidaer in gebracht, als hy de kerken voor den waren Godt ge-opent , Cn voor de valfche goden gefloten heeft. Want nu,als die ftorm-windt van vervolgingh gelegen was, gingenChriftus gelovigen in\'t openbaer, die zich in de tijdt vangevaer in boflchen, woeftijnen, en hcymelijke holen ver-borgen haddcn,zy vernieuwen dc kerken,d!c ten gronde toeuyt-gerocyt waren, de kerken der hcyligc Martelaren ftich-ten, bouwen, en vol-makcn zy, cn ftellen over al, gelijk alszege-tekenen ten toon, vieren dc heyligc dagen,betrachtenhet heyligc met een zuyver hart cn mont. Waer van

hy metdeze tijtels ge-eert wort : Beßerkße en z.alighße. Be God4-vruchtighße. Gelukkighße Keyzer, Verlojfer derßadt. Stich-ter der ruß. opbouwer van^t gemeene beß. Oorzaek der ge-meene vryheyt, Herßeller van de ßadt Romen en de werelt.Be groote. Degrootfle. Onverwinlijke. Onvermnlijxte. Ge-duurige. Altijdt vermeer er des Rijx. Be beße vorß der menfch-lijk e dingen. In dapperheyt de ßerkße. In Godtvruchtigheydtde zachtmoedighße. En in de wetten: Bie met het eeren vanU Chrißlijk geloof het Roomfche Rijk beveßight heeft. Be God-lijke. Godlijker gedachte. Godzaliger gedachte, ^c. Enhyisde eerfte der Keyzeren geweeft, die op de penningen cn ge-meene werken liet fchrijvcn Dominus noster, (on-ze Heer) voor zoo veel ik tot noch toe heb können verne-men. Hoewel ik niet onbewuft ben,dat Diocletianus de al-ler eerftc,na Caligula, zich openbaerlijk heer noemen liet. Voorts heeft in deze zoo groot een Keyzer zijn voor-zichtigheyt ontbroken, om dat hy den Barbaren in Britan-nien, Duytfchlandt, en Vrankrijk den wcgh geopent heeft.Want als hy de noorderfchc volkeren zoo gekrenkt had, dachy van de zelve nu niets vreefde, en om het Pcrfiaenfch ver-mogen , welk het Roomfche Rijk in \'t ooften dreyghde, teverbreken, de nieuwe-ftadt Conftantinopolen boude : zooheeft hy de legioenen, die de grenzen bewaerden, cenfdcelsin \'t ooften over-gevoert, en in der zelve plaets kafteelen enveftingen gebout, een/deels in vergelegener fteden van degrenzen af-gevoert, zoo dat terftont na zijn overlijden, dcBarbaren de fteden en kafteelen overweldigende,in de Pro-vinciën ingevallen zijn: en hier opheeft hybyZozimuseen zeer quaden naem, als de grootfte en eerfte omkeerervan het bloeyenfte Rijk. Maer wijl Conftantinus de regel van\'t Roomfche Rijkverandert heeft, zoo zarchier niet vreemt zijn kortdijkaen te tekenen, hoe Britannien onder hem en dc navolgen-de jaren geheerfcht is geweeft. Hy heeft vier hof-mcefters Be Room-geftelt, tc weten, van \'t ooften, van Slavonien, Italien, en fi^^,Vrankrijk, twee overften der zoldaten, een van\'t voet- \' volk, een van de ruytcrs van \'t weften, die men Prafentalesgenoemt heeft. TaetfteLy- V/at de burgerlijke heerfching aen g^^et, over Britannien teren,is geftelt geweeft de hof-meefter van Vrankrijk, cn onderdien de ^/V^zr/W (ftadthouder) van Britannien, die zijn De fiadt-plaets bewaerde, ge-eert zijnde met de tijtel van eerwaer- houder vandigh. Dien gehoorzaemden na \'t getal der Provinciën twee Britannien.Burger-meeftercn, en drie Prxfidenten, die burgerlijke cnhals-zaken aenhoorden. Wat de krijghs-zaek belangt, die

beheerfcht de overfte\'der voet-knechten van\'t weften, onder wiens beftieringhwaren de Graef van Britannien, de Graef van de Zaxfcheftrandt langs Britannien,de Hertogh van Britannien: ydereerwaerdigh zijnde. De Graef van Britannien fchijnt geftelt geweeft te zijn De Graefover dc binnenfte deelen van\'teylandt, die by zichgc- van Mri-hadt heeft zeven benden voet-knechten, en negen vanen tanmen,ruyters. De Graef van de Zaxfche ftrandt, die de ftranden tegen De 0raefde Zaxen befchermde, en van.Ammianus de Graef van de van dezee-wijk genoemt wordt, had, om de zee-kuft te befcher- ^^xfchemen, zeven troepen voet-knechten, twee varicn ruyters,het tweede legioen, en een bende. De Hertogh van Britannien , die de grenzen tegen de Be HertoghBarbaren befchermde, gebood over x x x v 111 bezettin-gen, waer onder 14000 voet-knechten cn 900 ruyters dieop de wacht lagen. Zoo dat Britannien in die eeuw, zooPancirolus wel gerekent heeft, i^zoo voet-knechten, cn1700 ruyters min oft meer gewoonlijk gevoed heeft. Behal-



? Béhalven dit ïieeft de Graef dér heyliger giften, die degefchenken en mildigheyt des Keyzers bezorghde, onderzich in Britannien gehadt een reken-meefter van de hooft-zommen van Britannien, een overfte der Auguftenftfchefchatten in Britannien, én een verzorger van \'t vrouwen-huys in Britannien, waer in des Vorften en der zoldatenkleederen geweven wierden. De Graef der byzondcre din-gen,heeft ook zijn reken-meefter van byzondcre dingen inBritannien gehadt, op dat ik den verzorger van \'t fcherm-fchool in Bricannien, aen wien een oud opfchrift gedenkt,cn andere van minder ftaet verzwijgh. Conftantinus geftorven zijnde, zo is Britannien aen zijnzoon Conftantinus ten deel gevallen, de welke, als hy doorbegeerte van heerfchen in eens anders goedt viel, van zijnbroeder Conftans gedoot is. Door welke overwinning hy,hovaerdiger zijnde, Britannien en de andere Provinciën in-genomen heeft, en is hier met zijn broeder Conftantiusaen-gekomen. Waer van lulius Firmicus, niet die Heyden-fche ftcrre-kijkcr, maer de Chriften, de zelve aldus acn-fpreekt: Ghy hebt ft geen noyt gefchiet is, nocht gefchie-den zal) de wateren van den Britanfcheti Oceaen, door dewinter op-gézwollen en razende, onder uw riemeii. vertre-den.Het water, van de by ons gantfch onbekende zee, heeftgebeeft, en de Britan het ongehoopte acngëzicht des Kéy-zers gevreeft. Wat wilt ghy meer ? de overwonne hooft-ftof-fen hebben voor uw dapperheden geweken. En deze Con-ftans heeft dc Sardifche Vergadering tegen de Arrianen in-geftelt, alwaer drie-hondert Biftchoppén te zamen geko-men zijn,en onder de zelve de Biffchoppen van Britannienjde welke de kecteren verdoemt, en het Nicenifch geloofbeveftight hebbende, Athanafius onnozelheyt met haer on-der-tekening voor goedt kenden. Maer deze jonge Vorft,de zorgh des Rijx weghgeworpen , door welluften be-fmet, en daer door den onderdanen moeylijk, en den zol-daten wéynigh aengenaem, is van Magnentiüs, Graef derloviers cn Herculiers, onder\'t jagen in het dorp van He-lena omringht en gedoot, de voor-zegging alzoo vervul-lende,\'dat hy in zijns groot-moeders fchoot fterven zoude,van welke dit dorp de naem had. Deze Magnentiüs, vaneen Britanfche vader by de Lzetén in Vrankrijk gebooren,als hy nu Conftans gédoot had, heeft het Keyzerlijke kleedin Vrankrijk aen-getogen , cn Britannien tot zijn deel aen-genomen, en driejaren lang met fcherpe ftrijden van Con-ftantius gequelt geweeft zijnde , zich zeiven \'t leven beno-men. Gelukkigh, neven eenigen Vorft, in matigheyt déshemels, opkomft van vruchten, en geenige vrees van Bar-baren , welke

dingen Van \'t gemeen volk als heerlijkhedender Vorften geacht wordt. Maer waerom die MagnentiüsTaporus genoemt wierd, laet andere in een oude fteen, nuonlangs te Romen op-gegraven , onderzoeken. Want zooleeft men van de fteenen naelt, in een Cirkel op-geriGht,fprekende: Interen Tiporo Romam v aß ante tyrannöAugufli jacuit, donumfludiumque locandi. In deze tijdt is over \'t leger in Britannien geftelt gCweeftGratianus by-genaemt Funarius, die de vader van Valenti-nianus Auguftus geweeft is. Funarius is hy genoemt, omdat hy, noch niet vol-waften, touw te koop dragende, voorvijf zoldaten, hem met groote moeyte poogende te grijpen,geenzins geweken heeft: Deze als hy wederom t\'huys ge-komen was, van den eedt ontftagen zijnde, zoo is hy vanConftantius in zijn goederen geftraft, om dat hy gezeydtwierd Magnentiüs geherberght te hebben. Magnentiüs doot zijnde, heeft zich Britannien onderConftantius begeven, en terftont is hier na toe gezondende liptarim, (bondt-fchrijver) Paulus, gebooren in Spanjen,fchuylende onder een gladt en ongehayrt acngëzicht, enzeer loos in \'t door-fnuffelen der wegen, die met eenigh ge-vaer bezet waren,om eenige krijghs-lieden met gewelt overte voeren. die gedurft hadden met Magnentiüs t\'zamen-zweeren, wijl zy \'er zich niet konden tegen ftellen. Hy dezegeboden lichtlijk overtredende, heeft zich zo fchielijk alseen vloet geftort in dc goederen van velen. En wierd, doorveel nedergeftorte gebouwen en verflage lichamen, ge-dragen , de leden der Edelen met banden bindende, zom-mige met handt-boeyens knellende, en hun veel mifdaden opdichtende, die ver van de waerheydt vervreemt waren. Waer door een godlooze daedt begaen is, welke Conftan-tius tijden met een eeuwige fchant-vlek gebrandt-merkt De Graefder heyligegiften. Conßanti\'nus Keyxpr.ConftafisKeyz.er. \'j/ithanaßfiSin gm 2. Ma^nen-tius dte 00^Tapemsgemmt U. Rocha. Gratianus Fmarifts, Ammianus Marceili\' ms. Confiamms l^mlus Catena, A. Mar- cellinuslik 14. heeft. Martinus. die Provinciën voorden overften heer-j/^rZ/W fchende,zwaerlijk over dc ellenden der onnozelen zuchten- fiadthouderde, en dikwijls biddende, dat hy, die vry van alle fchuld wa- \'vanBrim-ren, fparen zoud, als hy niet verwurf, dreyghde dat hy zoudvertrekken: op dat die quaedtwillige gcweldenaer, dat tenminflen vrezende, eyndlijk zoud op-houden de menfchen,die tot ruft t\'zaem-gegroeyt waren, met openbare gevae-ren te verftrikken. Paulus achtende dat hier door zijn yververmindert wierd, gelijk hy eengrouwlijk konftenaer wasin \'t hoopen Van quellingen, waer van hy ook Ketten toe-genaemt

is, heeft den ftadthouder zeiven, welke die be-fchermde, die hy noch gefpaert had, tot het lot der gemee-ne gevaeren getrokken. En dreygde hem ook met de over-ften des volx,en veel andere gebonden,tot het hof des Key-zers te voeren. Door welk dringend ongeluk hy bewogenzijnde, valt Paulus zelf met uyt-getogen zwaerden aen. Enom dat hy , midts zijn rechter-handt verflaeudt, niet dood-lijk verwonden kon, heeft de bloote punt in zijn eygen zij-de geftekén: en door dezé leelijke manier van fterven zeerrechtvaerdigh uyt dit leven gefcheyden, gedurft hebbende,door verhindering, de ellendige ongevallen van velen ver-lichten. Welke dingen zoo fchelm-achtigh begaen zijnde,zoo is Paulus, met bloet befprengt, weder na de legcr-plaetsdes Vorften gékeert, vele, byna met ketenen bedekt, metzich leydende, die in vuyligheden cn droef heyt verworpenlagen; door welker aenkomft de prikkelen geftijft wier-den , cn de Beul de haken en pijn-banken bercyde ^ en vande zelve zijn vele te koop geftèlc, vele verbannen, zommi-ge door het ftraffe zwaerd verteert. En hy zelf, eyndlijk on-der lulianus levendigh verbrant zijnde, heeft door Godtswraek, voor zijn uytnemendewreedtheyt, zijn verdiendeftraf ontfangen. Daer na (ghy leeft Ammianus Marcellinus) alsinBri-tannién, door den oploop der Schotten, PiÊten en anderewilde Volkeren, de ruft gebroken zijnde, de plaetfen, dienaeft op de grenzen beftelt waren, verwoeft wierden, en devrees de Provinciën, die door den hoop der voorlede fcha-den vermoeyt waren,verwerden, lulianus (dien Conftantiustot Keyzer en mede-gezel in \'t Rijk verklaert had) de win-ter te Parijs overbrengende, en door verfcheyde bekom-meringen gequelt zijnde, vreefde deover-zeefchete hulpte trekken, gelijk wy verhaelt hebben dat Conftantius teVooren gedaen had, om Vrankrijk niet zonder heerfcherte laten, en ook midts de Alemannen tot wreedtheyt enoorlogh op-gehitft warén. Dies behacghde \'t hem, Lupi- LufkinUkcinus na deze plaetfen te zenden om de rekeningen te effe-nen, de welke in die tijdt overfte der wapenen, en voorwaerftrijdtbaer, en ervaren in krijghs-zaken, doch hovaerdighin gelaet en woorden was, van den welken men lang cwijf-felde, ofhy eer gierigh dan wreedt was. Hebbende derhal- \\ven de lichc-gewapende hulp, naemlijk de Hernien cn Ba-tavieren, en vele troepen van Mafiliers voort-gevoert, zo isde voornoemde veldt-heer in \'t midden van de winter tcBolognien gekomen: en fchepen gezocht, daer hy alle zijnzoldaten in leyde, en op de goede windt gepaft hebbende,wordt hy aen detegen-over-gelegeRutupiengevoert, en Rmupien,gaet daer van daen

naer Londenop dat hy zich van daer, Londen.raedt na gelegentheyt der zaek genomen hebbende, te fnel-der tot de ftagh-orden fpoeden mocht. Onder dezen Conftantius, die den Arrianen zeer gene-gen was, is haer kéttery ook in Britannien voort-gekro-pen, alwaer van de eerfte jaren, van de groote Conftantinusaf, een zoete t\'zamen-ftemming van het hooft Chriftus ende leden gebleven was,tot dat die wreedcArriaenfchetrou^loosheyt, als een over-zeefche flang, haer vergif op onsuytfchietende, de broeders, \'by elkander in eendracht woo-nende, zo fchadelijk deed fcheyden, en alzo over dc zee alseen wegh gebaent hebbende, hechteden t\'eenemael alle ^^^ . ,wilde beeften, met een fchrikkelijke mondt, het doodlijk &quot;evlrusvergif van alle kettery uytfchietende, de doodlijke wonden UtUnusvan haer tanden in ons vader-landt, begeerigh zijnde al- memt dezecijdc iet nieus te hooren, en niets zekers ftantvaftlijk te be- Bijfcheppe»houden. Om dezer Arrianen wfl ontbood Conftantius dsrSntan-vier hondert wefterfche BiflTchoppen te Ariminen, aen ^X^^fche Fro-welke de Keyzer beval koft cn drank te geven. Maer het ZZ7r!efzelve den Aquitanen, Franfen, en Britannen onbehoorlijk ^^^ ^e Btf-fchijnende, hebben,des Vorften aenkomften verwerpende, shoppen. K liefft isr. E A N t



? È n i Hefft van haer eygen koften willen leven. Drie zijn \'er maeruyt Britannien geweeft, die, door gebrek van eygen, hetgemeen gebruykt hebben, na dat zy de aengebode verga-fting van de andere af-geflagen hadden^ heyliger achtende,des Voiften fchät te bezwaren,als haer in \'t byzonder. Cónftandus namads gefturven zijnde , zoo heeft die af-vallige lulianus, die den naiem van Auguftus tegen Cón-ftandus aen-genomen had, Palladius de eerfte van de over-ften der ampten in Britannien gebannen, en Alipius, dieBritannien voor deniDverften bedient had,om lerufalem opte bouwen gezonden, maer defchdkkelijke vuur-ktooten,omtrent de grondt uyt-brekende,hebben hem af-gefchrikt,en veel duyzent loden zijn\'er onder de vervalle fteen-hoo-penverdrukt, die te vergeeffch tegen Godts befluytge-ftreeft hebben. Dezeontgorde en m wapens leedige Key-zer, en een Wijsgier (Philofooph ) tot de baert toe zijnde,heeft gevreeft (als terftont gezeyt is) de bekommerde Bri-tannen te hulp te komen, daer hy nochtans, om de Duyt-fche heyren te voeden , alle jaren een giooten hoop ktjornshier uyt gevoert heeft. Als Valentinianus Auguftus aen \'t roer van \'t Roomfchegebiedt zadt, zoo hebben, de trompetten door de gantfchewereidt den oorlogHazende, dePi€ten , Saxen, Schotten,en Attakotten de Britannen met geduurige ellenden gc-plaeght. Derhalven is Fraomarius,Kt>ning der Alemannen,hier over-gevoert, en met macht van overfte geftelt over-den hoop der Alemannen, dewelke in menighte en krachtin die tijdt boven al gebloeyt heeft, om deoploopen van dieBarbaren te bedwingen. Nitt te min is Britannien, door de Barbarifche t\'zamen-ïweering, tot de uyterfte armoede gebracht, Neólaridus,Graefvan de zee-wijk, gedoot, ende Hertog B ulchobau-des door der vyanden lagen omringt. Het welk de Keyzermet groote fchrik verftaen hebbende, heeft\'er Severus,toenook opziener van zijn huys zijnde, na toegezonden, op dathy, indien \'t avontuur een goede uytkomft gaf, het misdre-ven verbeteren zoud^de welke niet lang daer na weêrgeroe-pen zijnde, zoo is ïovinus na de zelfde plaetfen toc getrok-ken , en heeft Proventufides haeftlijk wederom gezonden,om fteunfel van een machtigh heyr te verzoeken ^ wantzyverzekerden, dat de aenftaende nooden zulx vereyfchten.Eyndlijck wordt\'er om vele en fchrikkelijke dingen, wel-ke de geduurige geruchten over \'t zelfde eylandt ftrovden,Theodofius verkooren, en gefchikt om daer na toe tc fpoe-den,deze

door krijghs-dienften gelukkighlijck bekent zijn-de, en de moedige jongmanfchap der legioenen en bendenaen-genomen hebbende, is \'er met een heerlijk voorgaen-dc vertrouwen naer toc getogen. Op die tijdt de Piden, intwee volkeren, namelijk in de Dicahdones cn Vidurioncs,gedeelt zijnde, infgelijx de Attakotten, een ftrijdtbaer volk,en de Schotten, op verfcheyden plaetfen zwervende, roof-den veel. Zoo fchondenook de Francken en Saxen haergebuuren dc Franfche wijken te water en te landt, daer elkmaer uyt breken mocht, met bittere roóven , branden , endoot-flagen van gevange menfchen. Dc naerftighfte veldt-heer om zulx te verhinderen, zoo hem een gelukkigh avon-tuur de macht gaf, na \'t uyterfte der wcrelt trekkende, alshy te Bolognien aen ftrandt gekomen was , welk van dc te-genftrevigc ruymte der landen onderfcheyden wort door deengten van de heen en weêr vloeyende zee, welke gewoönis door fchriklijkc vloeden verheven, en wederom zonderfchade der zee-varende lieden als een veldt geeffent te wor-den, wierd van daer,langzaemlijk over zee gevaren hebben-de , gevoert te Ruripien, een bezetting in die tegenfpoedtgeruft zijnde. Van waer hy.zoo haeft de Volgende Batavie-ren gekomen waren,cn de Hernien, en loviers, en dc over-winners, vertrouwende op de krachten van den hoop uyt-gegaen is, en trekkende na Londen, een oude ftadt, die denakomelingen Augufta genoemt hebben, zijn hoopen ver-fchcydelijk gedeelt hebbende, heeft hy de zwervende enverwoeftende troepen der vyanden aen-gegrepen, bekom-mert zijnde met den laft der pakken. En die gene met derhaeft verflagen hebbende , die de gebonde menfchen enbeeften voortdreven, heeft hun dc roof ontnomen, die dcarme menfchen, die op fchatting zaten, geven moeften.Eyndlijk alles hcrftclt hebbende, behalven een kleyn deel,befteet zijnde aen de matte zoldaten, zoo is hy in de ftadt,voor dezen gedoken onder haer moeylijkbeden, maer zoo fuiümsKeyz.er.A.M^\' uUinHS. ValentimA\'nus Kej-tfr. \'Am.M^\' ceUih,CsfaS. T-mentti-fidgs. Theodoßus. De Ti^en,Schetten, cnAttakot\'ten. Lenden Augiißageneem. N I E N. haeft men haer behoudenis verhopen mocht, Vermaekt,als met een intree zeer verheught gekomen, alwaer hy omgrooter dingen te beftaen, nu door voorfpoedt vérheverizijndc,en met gewiflTé raédt-flagen te onderzoeken,twijffel-achrigh van \'t toekomftige vCrtóéfde, geleert hebbende uytdie belijdeniflcn der gevangenen,en aenwijzingen

der over-loopers,dat het verfprcyde en groulijk woedende graeu vanzoo verfcheyde volkeren, niets als door héymlijcke liften erlonvoorziene oploopcn kon overwonnen worden.Eyndlijckriep hy door voor-gefteldc geboden cn beloofde vryheydtde verlaters tot de krijghs-hoop , en vele die in verfchey-de plaetfen door dén vryen tóe-voer verfpreyt lagen. Doorwelk vermaen als \'er zommige wederkeerden , zoo had hy,door de ophitfmg ontroert, en door benaeude zorgen op-gehouden zijnde, begeert, dat men Civilis, een man fcherp Chilis,vanverftant, maer zeer rechtvaerdigh en billijk, tot henzoud zenden, onder den naem van Britannien te zullenheerfchen voor de overften : infgelijx Dulcitius, een voor- Dulcititis.treflijk Veldt-hcet in de wetcnichap van krijghs-zdkcri.Eyndlijk moedt gefchfept hebbende,is hy van Aügufta,welkdc ouden Londen genoemt hebben , Vertrokkeri, en heeftmet zijn zoldaten, die hy met wakkere vlijt byecn gekre-gen had , dc goederen der Britannen om-geroert én ver-ftoort hebbende, een grooten rijkdom meegebracht: over-al bcquamc plaetfen,om de Barbaren te belagen, innemen-de, cn \'zijn gemeene zoldaten niets bevelende, daer hy meteen wakkere inoedt niet eerft de handt aen floegh. En wijlhy op deze wijs het ampt van een dapper zoldaet,cn de zor-gen van een treflijck veldt-heer vervulde, verdrijvende enverflaende verfcheyde volkeren, die de moedtwilligheydtmet een voedende verzekcrthcydt ontfteken had, oin déRoomlche zaken acii tc grijpen, heeft hy fteden en kaftee-len, die veel fchade geleden hadden, wederom in \'t geheelhcrftêlt, en een langwijligc ruft op-gebout. Terwijl hy ditdeed gefchach \'er ech groulijkc daedt, dc welke tot grootgevaer zoud uyt-geborften hebben , waer zy nietiri begiiizelfvan\'t beftaen geblufcht geweeft. Eén zekere Valenti-nus uyt Kroaden, een hovaerdigh menfch, broeder van romlLXdc huys-vrouw van dien fchadelijken Maximinus ftadthou- in Britm-derennamaels overfte, zijnde om een zware mifdaedt in nitn.Britannien gebannen, zoo is dit quaedt-willigh beeft, on-verduldigh zijnde in ruft,tot verderflijke dingen opgeftaen,en tegen Theodofius door op-geblazenhcydt yet nieus be-dacht , den w^elcken hy merkte alleen door onbehoorlijkegedachten tc können weder-ftaen. Nochtans na vele diri-gen in \'t hcymlijk en openbaer om-ziende, cn de wiiidt vangroote begecrlijkheydt in hem acn-grocycndê, zoo zochthy de ballingen en zoldaten aen , met die, fia dégclegcnt-heyt des tijdts, loon tc

beloven vodr ^t beftaen Van hinder-lagen. En de uyt-wcrking der pogers alrê naderende,zo haddc velE-hecr,\'t zelve verftaen hebbcnde,wakkerder gemaektzijnde tot het beftaen, en met een hooghgemoedt tot dewraek van die hy betrapt had, Valcnunus met eenige, diemet naeuwe maetfchap aen hem verbonden waren,aenDul^cinus ovcr-gelevcrt, om ze met der doot tc ftraffcn: en doorkrijghs-wctcnfchap, waer in hy al dc tegenwoordige over-trof, het toe komftige beramende, heeft verboden van det\'zaem-gezwöoren iets te onderzoeken j opdat, de vreesover velen verfprèyt, dc géftildc betoerten der Provinciënniet weder op-ftonden. Hier na zich gewent hebbende,om vele en nootzacklijke dingen te verbeteren, en \'t gevaert\'eenemael gedempt zijnde, zoo dat men opentlijk zagh,dar geen voorfpoet oyt zijn voornemen verlaten had, her-ftcldc hy fteden en bezctdngcn , gelijk wy gezeyt hebben^en bcfchermde de Icger-plaetfen en grenzen met wachtencn ömheyniiïgcn : en had alzoo de weêr-gckrcge Provin-cie, die onder \'t gebiedt der vyanden geweken was, in haeroude ftact geftelt : dat, na zijn eygen zeggen, zy, en eenwettigen heerfcher had, cn daer nadoor\'tgoct-dunkenvan den vorft V a l e n t i a genoemt wierd. Hy heeft de T^aknuA.Areanen, een geflacht van menfchen by dc ouden inge- DeAh^t-ftelt, allenx tot gebreken vervallende, uyt zijil beZetnngengeweert : opentlijk overwonnen zijnde, dat zy, doordcmenighte van gegeve en beloofde gefchenken acn-gelokt,al \'t gene by ons gehandelt wiêrd, dikwijls aen dc Barbaren •vcrradelijk tc kennen gégeven hadden. Want dit was haerplicht, dat zy,in verre wijken over en wéér lóopendc,de op-roeren der nabuurige volkeren aen onze veldt-heer verwit- tighden.



? B R A N N E N. 37 tîghden. Alzoó de boven verhaelde, en diergelijke op hetvoorzichtighfte verhandelt hebbende, is hy ten hoov\' ont-boden, en de vrolijke Provinciën verlatende , was door zijndikwijlige en heylzame overwinningen immers zoo ver-maert, als Furius Camillus oft Curfor Papyrius. En met al-ler gunft tot de zee toeuyt-geleyt zijnde, is met een zachtewint over-gevaren, en tot der Vorften krijghs-gezelfchapgekomen, en aldaer met blijdtfchap en lofontfangen. Omdeze dingen, zoo treflijk uyt-gevoert, is hy met de eer vaneen ruyterbeelt vereert,gelijk ons Symmachus leert aen zijnzóón Theodofius Auguftus.De wijdluftighfte Raedt(zeghthy) heeft de ftichter van uw huys en ftam, eertijdts veldt-heer van Africa en Britannien, onder de oude namen metruyter-beelden gewijdt. En aldus heeft Claudianus zijn lofmet rijm-veerzen uytgeftort : Me Caledoniis fojuit qui caflrapruinis,.^i medio Libya fub cafßde fertulit aßus,Ttrrihïlis Mauro, debellatorque BritanniLittoris, acpariier Borea vaßator, ér Außri.^tid rigor aternus ? cœli quid ßyderaprofimt ?Ignotumque fr et um ? maduerunî SaxonefußOrcades, incaluit Picîorum fanguine Thüle,Scotorum cumulosflevitglacialis Hiberne. En elders van den zelfden : •---— ^mm littus adußa Horreßit Libya , ratibufque impervia Thüle,Ille leves Mauros, nee falfo nomine PiäosFdomuit, Seotumque vago mucrone fequutusTregit Hyperboreas remis audaeibus undas iEtgeminis fulgens utroque fub axe trophais,Tethyos alterna refluas ealca-vit arenas. En Pacatus Drepanus fpreekt van den zeiven aldus : Watzal ik zeggen van den Schot, die wederom tot zijn moeraï-fchen gedreven is, de Zax is door fcheeps-ftrijden verteert,&c. Daer na heeft Gratianus het Rijk aen-genomen, dewelke ook Theodofius , de zoon van Theodofius waer vanik gefproken heb, tot een Auguftus verklaert heeft, \'t WelkMaximus zijn benijder, geboren in Spanjen , en gefprotenuyt de ftam van den grooten Conftantinus, de welke nuoverfte was van \'t Britanfche heyr,zoo qualijk genomen,dathy zelf de purpure rok aen-genomen heeft, oft, gelijk Oro-fius verhaelt, tegen zijn dank van de zoldaten als Keyzergegroet is : hy was een dapper vroom man, en de naem vanAuguftus wel waerdigh, had hy niet tegen het geloof indwinglandy uyt-gefteken. De welke eerftlijk de oploopen-de Pitten en Schotten dapperlijk overwonnen heeft, endaer na bykans met al de jongmanfchap en fterkte van Bri-tannien aen

de monden van den Rhijn gekomen, en zichmet alle Dviytfche heyr-legers verzoent,en te Trier de ftoeldes Rijx geftelt,(waer van hy de Trierfche Keyzer genoemtis) en heeft, als Gildas zeght, zijn eene vleugel na Span-jen, en de andere na Italien uyt-ftrekkende, van de fchrik-lijkfte volkeren der Duytfchen , alleen door de fchrik vanzijn naem, fchatting en zoudy gekregen. Tegen de welkeals Gratianus zijn leger gevoert had, zoo heeft hy, na eentocht van vijf dagen van de zijne verlaten en verdrevenzijnde , den H. Ambrofius als gezant om vrede gezonden,de welke hy, doch vol lagen, verkregen heeft. Want Maxi-mus heeft Andragâthius in een overdekte Rosbaer gevoertheymlijk uytgezonden, uyt-ftroyende, dat Gratianus huys-vrouw in de zelve uyc Britannien aen-gebracht wierd ,• totde welke als Gratianus , door liefde zijn/er vrouw, toehepen opende,zoo is\'er Andragathius met de zijne uytgefpron-gen,en heeft hem met der vaert gedoot. Om welx lichaemweder te halen Ambrofius op een nieuw gezonden, maerniet toe-gelaten is , om dat hy weygérde met de Biflchop-pen, die \'t met Maximus hielden , gemeenfchap te hebben.Deze dingen zoo na wenfch gaende, zoo heeft Maximuszijnen zoon Vidor tot Keyzer beftemt, op Gradanus hop-lieden geloert, en de Franfche zaken neér-geleght. Theo-dofius Auguftus, die over \'t oofien geftelt geweeft is, heeftuyt het vereyfch, oft liever uyt bevel zijner gezanten,hem voor Keyzer erkent,en zijn beeldt aen die van Alexan-dnen vertoont. En nu in yders goederen gevrybuyt heb-bende, heeft met de gemeene armoedt zijn begeerhjkheydcverzaet. Zijn dwinglandy met de befcherming van de Ca-tholijke Godts-dienft bedekkende, heeft Prifcillianus, eneenige van zijn navolgers in de Burdigallifche vergadermg ÜratiamsKeyzjer. Maximus, Tyramus. Zofmus» Orofius, TrofperTjro. GregoriusTmonenßs. Ctdrenus. Zoßmm, DeTrißcil-liantflen,SnlpitifiS$everMS, van kettery verwonnen, en zich öp hem beroepende, terdoodt veroordeelt. Hoewel die zeer heylige Marnnus,Bif^fchopvanThurin, hem zeer ootmoedighlijk bad, dathyzich van der ongelukkigen bloedt onthouden zoud^ dat hetgenoegh was,dat zy door \'t vonnis van den Biflchop,als ket-ters veroordeelt, liyt de kerk verdreven wierden^ dat het eennieuwe en ongehoorde zonde was, dat een weereltlijk rich-ter een kerklijke zaek nchtede. En deze zijn de eerfte ge-weeft, die door een zeer quaedc voor-beelt

om kettery,methet burgerlijke zwaerdt gedoot zijn. Daer na is hy met zoogroot een fchrik in Italien gekomen, dat Valentinianusmet zijn moeder tot Theodofius geVloden is,de Italiaenfchefteden hem aen-genomen , -en alle eer aen-gedaen hebben,en onder anderen die van Bolognien,by welke noch dit op-fchrift is : DD. NN MAG. C. MAXIMO, ET FL.VICTORI, PUS, FELICIBVS, .SEMPER AVGVSTIS * B. R. NATIS. *BonoRei Onder-tuffchen verddjven Nahnius en Quintinus, M* ^krijghs-overften,dien Maximus de kintsheyt van zijn zoon,en de bewaring van Vrankrijk bevolen had, de Franken,die SulpitiusVrankrijk met invallen laftigh waren , met een groote neer- Alexa»-^laegh, en dwingenze gijzelers te geven, en de ftichters deroorlogh over te leveren. Valentinianus badt Theodofiusernftelijkdat hy hem weder aen zijn Rijk, dat hem dedwinglandt ontrooft had,helpen wilde, van welken hy, eentijdt lang, niet anders ten antwoordt kreegh , als dat hetgeen wonder was, dat een oproerigh knecht hooger als zulkeen heer was, die den waren Heer verwierp ; want Valen-tinianus was befmet met Arnanery. Eyndlijk door biddenvermoeyt, voert zijn vaendels tegen Maximus, die toen teApuleien een zorgeloos leven leyde jwant hy had de engtender bergen met bezettingen, de havens met fchepen voor-fien, en heeft Theodofius wakker en vol vertrouwen, eerft-lijk by Sifcia inPannonien , en daer na, onder \'t beleyt vanzijn broeder Marcellus, zeer kloeklijk flagh gelevert, maerbeyde zoo ongelukkighlijk, dat hy zich met de vlucht inAquileia begeven heeft, alwaer hy van zijn zoldaten,terwijlhy geldt uyt deelt, gevangen, en van de Keyzerlijke fiera-den ontbloot, tot Theodofius geleyt wordt, die hem ter-ftont den Beul over-gelevert heeft, na dat hy nu vijf jarenden purpuren rok gedragen had. Waer van Aufonius, totlof van Aquileien, aldus zingt : 2(on erat iße locus: merito tarnen au^a recenti,Nona inter dar as Aquileja eieberis urhesJtala ad lllyricos ohje^a eolonia montes,Momibus ér por tu celeberrima -.fed magis illudÈminety extremo quod te fub tempore legit,Solverat exa^o cuijußa fiacula lufiroMaximum-, armigeri quondamfub nomine lixa tJPcelix qui tanti fpeSiatrix Uta triu??2phi,Punißi K^ußnio Rutnpinum Mar te latronen,Andragachius, als \'t nu met zijn hoop heel gedaen was,heeft zich uyt het fchip in zee geftort. Vidor, Maximuszoon, is in Vrankrijk overwonnen, gevangen , cn gedoodt.En de Britannen,die \'t

met Maximus hielden, (als zommigezeggen) hebben zich met macht in Bretagne verblijf-plaet-fen ingenomen. Theodofius heeft terftont na de overwin-ning , tot Romen met zijn zoon met zege-tekenen intrek-kende , aldus geboden: Niemandt durve zich de eer toe-eygenen, die hem een dwinglandige ftoudtheydt verguntheeft, maer de verdoemde meening werde tot zijn voori-gé ftaet geroepen. En Valentinianus. Alle oordeel, welkMaximus de onzalighfte der dwinglanden betrout heeft teverkondigen, verdoemen wy. En Ambrofius roept over delijkftafy van Theodofius uyt: Dat Maximus en Eugenius pmet een jammerlijk voor-beelt getuygen, hoe hardt het zyde wapenen tegen zijn Vorften aen te nemen. Op dat ikeens uyt zegh: Deze overwinning heeft zoo groot en ge-denk-waerdigh gefcheenen , dat de Romeynen dien daghjaerlijx daer na als heyligh geviert hebben. Na Theodofius is in \'t wefterfcheRijk gevolght zijn tien-jarige zoon Honorius, dien FlaviusSdÜcho, een man lang ICeyi^f^zeer doorluchtigh, tot vooght gegeven is, die Theodo-fius in alle oorlogen en overwinningen verzelt heeft, cndoor de trappen van de krijgh tot de hooghfte aenzienlijk-heydt en Koninglijke verwantfchap verheven,eyndlijk doorvoorfpoet vermoeyt, en door eer-giengheydt ingenomen, ellen- Zonaras, ZofmHs.



? N N I Ê R cllcndiglilifkvetgaen is. Deze heeft voorwaer voorzichte- de vergadering van zeven Provinciën houde n. Hy heeft zijn zoon Conftans uytSpanjcn ontboden, om in elkanderstegenwoordigheydt van \'t Rijk tc racdt-flagen. Hy, de ge-reedtfchap van \'t hof cn zijn vrouw C^rfaraugüfta verlaten-de, en aen Gerontius in Spanjen alles bevelende, is met ge-duurigh rcyzcn tot zijn vader getrokken, de welke t\'zamen-gekomen zijnde, vele dagen verlopende,en niets uyt Italienbevrezende, zoo vermaent Conftanrinus,tot gulzighcydt enzijn buyk genegen zijnde, zijn zoon weder na Spanjen tCkeercn. Dc welke zijn troepen voor uyt-gezonden hebben- En Britannien fcheen toen ter tijdt genocghzacm van de de, terwijl hy noch by zijn vader was, zoo komen \'er bodenVyanden bevrijt tc zijn. Want elders zingt de zelve: Van Geronrius uyt Spanjen, dat Maximus , een van zijn on- demito quod Saxona Thetis - derdanen, tot het Rijk verheven was, cn dat hy ,met het ge- Mitior, aut fraêïo fecura Britannia Piclo. zelfchap der Barbaerfche volkeren omringt, op hun toe En als Alaricus, Koning der Gotthen, Romen dreygh- leydc. Waer door verbaeft zijnde, cn Edobekkustot de-dc, zoo is het legioen, \'t welk tegen de Barbaren op de Duytfche volkeren voor uyt-gezonden hebbende, zoo isgrenzen de wacht gehadt heeft, van hier geroepen, gelijk Conftans met Decimius Rufticus, van ampt-meefter nuClaudianus te kennen geeft, als hy dc hulpen, van over al overfte geworden zijnde , met de Franken en Alamanncn,•ontboden, verhaelt: en de gantft:he hoop der zoldaten na Vrankrijk getrokken , Venit ér extremislegiopmtentaBritannis, zullende voort weder-kecren tot Conftantinus. Maer Pióïo dat frena truci, ferroque notatas Gerontius heeft Conftans te Viennen in Vrankrijk achter- Perlegit exanimes Pi£lomorientefiguras. haelt cn gedoot : Conftantinus zelf heeft hy te Arelatcn In deze tijden heeft Faftidius, Biflchop van Britannien, met een belegering befloten om den welken te beftrijden,gcblocyt, en zijn boeken met een gelcertheydt, die voor-\' als een Conftantinus, van Honorius met een fchadelijkewaer Gode waèrdigh was, gefchreven. Als ook Chryfan- troep gezonden , zich fpoedc, zoo is Gerontius, bevrecftthus, zoon van den Bilfchop Marrianus, de welke, als hy zijnde, gevlucht, waer door zijn zoldaten vertoornt, zijnonder Theodofius Burger-meefter van Italien geweeft was, huys om-dammen, en hem daer toe brengen, dat hy eerftftadthouder vanBritannien gemaekt is,en heeftin de bedie- zijn getroufte vriendt Alanus den kop af-geflagcn heeft,ning van \'t gemeene beft, die verwondering en dat lof ver- daer na zijn vrouw Numichia, begcerendc met haer man tedient, dat hy

tegen zijn dank Biflchop der Novarianen te fterven, cn eyndlijk zich zeiven gedoot heeft. Conftanti- l^\'cef.Conftanrinopolen gemaekt is, de welke, na de ichcuring in nus door een zeer zwaer belegh gedrongen, en door de on-die kerk, zich O^^^jyoi\'noemende,haer eygen byzondere gelukkige ftrijdt van Edobekkus den moedt verliezende,Biflchoppen en navolgers gehadt hebben, halftarrighlijk, heeft na dc vierde maent der belegering, cn infgelijx na hetdoch Godlooflijk ontkennende, dat die na de ontfange vierde jaer van zijn Rijk, de purpurc rok cn de laft van zijndoop in zonden vervallen waren , wederom tot de zalig- avontuur af-leggende, en in de kerk gaende, dc Pricfterlijkcheyt konden komen. Dit is die Biflchop, dc welke, als men orde acn-genomen, en Arelatcs terftont over-gaende, zooleeft, uyt de kcrklijke inkomften niets, als twee broodcn des is hy naer Italien gevoert, en aldaer met zijn zoon lulianus,zondaghs, voor zich placht tc nemen. dien hy dcEdelfte genoemt had,en zijn broeder Sebaftianus De Roomfche zaek nu ten val neygende, en dé Barba- onthooft. Na die rijdt is Britannien tot het Rijk van Ho-ren over al de Provinci cn op\'t vafte landt vernielende, zoo norius gekeert,cn een weynigh vermaekt door de voorzich-hebben dc Britanfche hcyren, vrezende dat hun de vlam tigheydt en kloekheyt van Vi^iorinus, die toen dc Provin- p^Elomivan den nabuurigen brandt ook mochtc treffen, cn achten- cic geheerfcht, en de op-loopen der Piden cn Schotten heerfcherdc dat hun een dapper veldt-heer, om de Barbaren te ver- wcêr-ftaen heeft. Totwiens lof deze vcerzen by Rutilius vmBri- Claudius , zijn dichter waèrdigh zijnde, gevonden worden: tannien,Confiius Oceanus virtutem, confcia Thule MdircmKeyzsr. GratianusKeyzß-r. Cmßanti-nus Key-zer. Zoßmus, Et quAcunque ferox arva Eritannus ar at,prxfeöïorum vicihus freviAta poteßasPerpetuum magni fœnus amoris habet.Extremumpars tlla quidem difcejßt in orhem ; Sed tanquam medio reSlor in orbe fuit.Pluspalma eß illos inter voluijfeplacere,Int er quos minor eß difplicuijfe pudor.Romen van Alaricus ingenomen zijnde , zoo rocpc Hô\'^voor-teken van zijn gelukkige naem, het hooghftc gezagh norius Vidorinus met het heyr te rugh, en de Britannenover-gelevert. Want zy hebben een vafte hoop op-geno- terftont de wapensaen-vaerdende, midts fy van wecrenhaermen,dathy,nadegelukkigenae^ behoudenis m gevaer waren, hebben haer ftedenvande vaft ijk en gelukkighhjk het Rijk bedienen en de Barbaren aenkomende Barbaren verloft. Infgelijx die santfchc wijkverdrijven zoud, gelijk die grootfte Conftantinus, die in van Britannien, en de andere Provinciën van Vrankrijk deBritannien tot het Rijk

acn-genomen was. Deze Conftan- Britannen navolgende, hebben zich in gelijkcr wijs bevrijttmus, van Britanmen af-varende,is tc Bolognien in Vrank- de Roomfchc bezettingen verdrijvende, en ccn gemeente \'rijk aen-gekomen, en heeft alle Roomfche hcyren tot aen na haer eygen goedtdunken, inftellende. Deze weêr-fpaltde Alpes lichtlijk tot zijn oorioghs-gezelfchap aen-gelokt. van Britannien cn der Celrifche volkeren is ecfchiedt tenIn Vrankrijk heeft hyValentien dapperlijk tegen de ben- tijde als die Conftantinus het Rijk bezat, midts deBarba-den van Honorius Auguftus befchermt, cn de onlangs ver- ren , door zijn flaphertigheydt in \'t gebieden bewogen, dezuymde Rhijn met bezetring voorzien. Aen de Cottifche, Provinciën vryelijk door liepen. Wevnigh daer na hebbenPenninifche, en zeefche Alpen, daer de wegh open was, de Britanfche fteden nochtans hulp van Honorius begeertheeft hyfterktengebouwt. In Spanjen heeft hy, onder het ^^ hy, geenige hulp zendende, door bricveS ver-beleydt van zijn zoon Conftans, die hy van een monnik tot maent heeft, dat zy zich zouden hoeden en beraden DeKeyzer verklaert had, zijn Zaken gelukkelijk uyt-gevoert, Britannen, door de ontfange brieven van Honorius Au<tu- SThen namaels by Honorius door gezonde brieven vergiffe- ftus op-gewekt, hebben de wapenen acn-genomen om haernis biddende, van dat hy zich de purpurc rok van de zol- fteden te befchermen maer als zy den Barbaren, haer vandaten had met gewelt laten omhangen, heeft van hem het aüe kanten opdringende,niet even gelijk waren,zoo hebbenKeyzerlijke kleed te Ichenk ontfangen. Waer door ho- zy van Honorius heftelijk verzocht, en verkregen, dat hunvaerdiger, denkt, de Alpen overwonnen hebbende, op Ro- een legioen te hulp gezonden wierd, de welke hier gevoertmen j maer de doot van de Gotfche Alaricus verftaende, zijnde, een groote mcnighte der vyanden verflagen, en dedie zijn zijde begunftighdc, is hy na Arelatcs geweken, cn anderen buytcn de palen der Provinciën verdreven, en deheeft daer de Keyzers ftoel geveft, cn geboden, dat men- zooden-wal tufl\'chen de Edenburghfche zee en Cluyda teze de Conftantmfche ftadt zoud noemen, en in de zelfde leyden beftelt heeft, de welke byna niet nut geweeft is. Want T lijk eenige jaren de zaken des Rijx bezorght^en Britannientegen de Piden, Schotten , en Zaxen bewaert. Waer vanBritannien van zich zelvcn by Claudianus akoo :Me quoque vicinis fereuntem gentibus, inquit,Munivit Stilic^f, tot am quum Sc&ius HyhernemMovit, é^infeflo fpumauit remige Thetis.Illius ejjecium curis, ne bella timeremScotica, nee Picïum tremerem, ne littöre totoProjficerem dubiis \'venientem

Saxona vent is. fLi - S lïi^ ^aßtdius.GenadÎHS. Chryfm-thus. \'JSlicefh, 4: 1 M; ^ Dat is,Xfiyvere. i: mßoria ?mpartfta. ri-11bii: drijven, noodigh was, zich alle gewent om veldt-heeren tcverkiezen. Eerftiijk hebben zy Marcus op den Koninglij-ken ftoel gezet, en hem, als d\'opperfte macht hebbende indeze plaetfen, gehoorzaemt. Den zeiven daer na gedoothebbende, als met haer zeden nietover-een-komendejbrachten zy Gratianus, een burger, voort, en hebben hem,met de purpurc rok en kroon omringt,als haer vorft eerbic-dighlijk verzelt. Maer ook dezen verachtende, ftellen hemna vier maenden van \'t Rijk af, berooven hem van \'t leven:en hebben eenen Conftantinus, een flecht zoldaet, door l! \'f



? B R Want dit legioen te rugh ontboden zijnde, om Vrankrijk tebefchermen , zoo hebben zy, weder keerende, lichtlijk depalen verbroken, en met een Tchnklijke wreedtheydt allesweghgedragen,geroofc,en verfcheurt. Wederom wierden \'erklachtige gezanten gezonden, met gefnede klcederen ende hoofden met zant bedekt, (merkt de zede) om hulp vande Romeynen te verzoeken, aen wien, door bevel van Va-Jentinianus 111, de krijghs-hoopen onder Gallio Raven-nas beftemt wierden, de welke de Barbaren zeer kloekelijkverdreven, en de gequelde en verloorcn Provincie eenigh-zins weer op-gericht hebben. En zy hebben een muur vanfteenen, niet als de eerfte, met gemeene en byzondcre ko-ftcn , de ellendige inwooners by zich gevoeght hebbende,op de gewoonlijke wijs. van bouwen, over dwarft:hvandecene zee tot den ander tuflchen de fteden , die daer mif-ft:hien om de vrees der vyanden geftelt waren, in de rechteaf gemeten, en hebben \'t vrees-achtige volk kloeke verma-ningen gegeven , en voor-beelden, om zich in de wapenentc oeftenen, gelaten. Zy hebben ook op dé ftrandt van denOceacn na \'t zuyden , daer haer fchepen lagen, (om dat zvook van daer de Barbarifche wilde beeften vreefdén)toorensmet tuflchen-ruymte tot denuyt-zichtvandezeegebout,cn zoo verlaten haer de Romeynen, zullende voorts nietwederkeeren. De gedaente der dingen was nu over al zeer ellendigh enbedroeft, het Rijk , als in zijn uyterfte ouderdom, lagh,ge-heel verminkt , cn van alle leden gekort, en de kerk Van dcketters (die onder \'t branden van den oorlogh haer vergifv.\'ijdtft uyt-fpreyden ) zeer zwaerlijk bevochten. Onder dcwelke Pelagius, van hier gefproten, onbillijk in de genadeGodts in dit eylant geleert heeft, dat de gantfche rcchtvaer-digheyt door onze werken verkregen wordt. En een Timo-theus heeft tegen de Godlijkc cn menfchlijke natuur inChriftus, Godtlooflijk onder de Britannen getwift-reedt. De loop van \'t Roomfche Rijk was in Britannien nu vol-ftrekcn, als met het vier-hondert en zes-en-zevcntighftejaer, naemlijk van Csefars inkomft, onder \'t gebiedt van Va-lentinianus 111, de Romeynen , na dat haer troepen vanGallio, om Vrankrijk te befchermen, over-gevoert, en defchatten uyt-gegravcn vi^aren, Britannien, van haer jcughtdoor verfcheyde monfteringen uyt-geput;en van alle bezet-ting ontbloot zijnde,aen de wreedtheyt der Piden en Schot-ten gelaten hebben. V/aer van Profper Aquitanus waerlijkgefchreven heeft: In deze tijdt zijn de krachten van Britan-nien door de krankheyt dérRomeynen in de gront verfmol-ten. En onzeMalmesburifche Gefchicht-fchrijver : Alsde dwinglanden niet als

halve barbaren in de landen,en nietals zwelgcrs in de fteden gelaten hadden; zoo is Britannien,van alle befcherming der jeughdige krachten berooft, envan alle oefl?eningen en konften verydelt zijnde, lang dernabuurige volkeren gierigheydt onderhevigh geweeft. Omdat van de voet-ftappen der Schotten en de invallen derPiflen vele menfchen gedoot, vlekken verbrant, fteden uyt-geroeyt , en alles door zwaerdt en brant ganfchlijk verwoeftis. De verftoorde eylanders, die alles veyligen , hebben ge-acht als den oorlogh te beftuyten j een deel haer behoude-nis met haer voeten zoekende, vluchten op\'tgeberghteieen deel haer fchatten begraven hebbende, waer van eenigein deze tijdt op-gegraven worden,pogen na Romen te trek-ken om hulp te verzoeken. Maer gelijk Niccphorus waer-lijk gefchreven heeft: Valentinianus in, heeft niet alleenBritannien, Spanjen, en Vrankrijk, die van zijn Rijk at-gc-fcheurt waren , niet konnen weder krijgen, maer ook Afri-ca verlooren. Niet zonder oorzaek heeft derhalven Gildasin deze eeuw uyt-geroepen: Britannien is tot alle krijghs-ruftin^cn met krijghs benden,fchoon haer heerfchers wreetwaren, van een groote menighte van jongelingen berooft.Want behalven die gene , welke die Maximus en dc laetfteConftantinus vveghgevoert hcbben,zoo is het uyt oude op-fchriften, en dc kennis der Provinciën, zeker, dat deze on-deifchreven, verftroyt zijnde door de Provinciën, voor deRomeynen oorlooghden, de welke geduurighlijk uyt Bri-tannien vervult zijn: Be dny^cn^^^^ flengel van Britannien.Be iw vleugel der Britannen in Egypten^Be eerße Eäßhe bende der Britannen. A Gallto Ra-vennas. Tujfchen deinamqen\'vm Tjnaen Edcniis. Gemhl.Anno Chronicon uinglo\' Saxoni-cum. N NIEN. Be \\\\i bende der Britannen.Be w ii bende der Britannen.Be XXVI bende der Britannen in Armenien.Be Britannikanen onder den overfien van\'/ voet-volk,Be onverwinlijkejonie Britannikanen. \\Onier deBe jonge Britanfche uyt-drijvers. j h^pei?.Be Britannen mèt den överße der ruyters van Vrankrijk.Be onverwinlijke jonge Britannen binnen Spanjen.Be oude Britannen in Sclavonien.iHier om is \'t geen wonder, dat Britannien, door zoo velecn groote lichtingen daeghlijx uyt-geput zijnde,\' den Bar-baren ten beften verlaten is^ en wordt dat van Tacitus voor-waer bewezen : In de Roomfche heyren is niets fterk als\'t uyt-landige. Terwijl ik deze dingen van \'t Rijk dér Romeynen in Bri-tannien , \'t welk zich weynigh meer oft min als tot het vier-hondert zes-en-zeventigh fte jaer, gelijk ik terftont gezeytheb,uyt-ftrekt,verklaer,en by my zeiven ovcr-legh,hoc veel ,Nieuw-fteden (Colonien) der Romeynen in zoo lang

eentijdt hier over gevoert zijn, hoe veel zoldaten geduurighlijk ^yi^amenvan Romen hier na toe in bezetting gezonden zjn, hoe veel »ytde Tro\'dat \'er hier geftuurt zijn om haer oft des Rijx zaken te ver- jaenfcherichten, die, met de Britannen door houlijken gevoeghtzijnde, hier haer woon-plaetfen geveftight, en kinderen ge-teelt hebben : AUvaer de Romeyn , zeght Seneca, gewon-nen heeft, daer woont hy. Zoo komt my menighmael inden zin, dat de Britannen door deze R omeynen,die buytentwijftel van dc Trojanen gefproten zijn, zich in de Trojacn-fche ftam waerlijkcr enten , als oft die van Auvergne, diezich broeders der Romeynen van \'t Trojacnfche bloedt ge-noemt hebben, oft de Mamertinen, Heduen, en andere,die door een verzierde oorfprong zich voor Trojanen uyt-gegeven hebben. Want die gemeene moeder Romen,als hy zeght, heeft burgers genoemt: K^ll die z,y heeft getemt, en met een heyt ge knoopVerbonden met elk aer.En \'t is behoorlijk, dat wy geloovén, dat dc Britannen cnRomeynen, door zoo veel eeuwen, tot een volk, als dooreen blijde enting, t\'zaem-gegroeyt zijn. Als de Vbiers in TAcitusDuytfchlandt in\'tacht-en-twintighftc jaer na de over-ge- lib.^hiß,brachte Nieuw-ftadt van de Roomfche Nieuw-fteden (Co-lonien) geantwoort hebben: Dit is het vader-landt der ge-ner,dic certijdts over-gevoert, cn met ons door houlijk ver-zelt zijn, en die daer af nu Voort-gekomen zijn. En zoo on-billijk achten wy u niet, dat ghy van ons onze ouders, broe-ders , en kindcrs gedoot wilt hebben ? Indien de Vbiers ende Romeynen in zoo kleyn een tijdt onder elkander ouders,broeders, cn kinders geweeft zijn,vvat zullen wy achten vande Britannen en Romeynen , die zoo lange jaren met eJk-anderenvcrzek geweeft zijn ? Wat zullen wy ook van de Amwim.Burgondiers zeggen, de welke, om dat zy haer bloedt met Marcel. \'de Romeynen vermengt hadden, terwijl zyeen weynigh lib.2.%,tijdts in de Provinciën der Romeynen woonden, zichRoomfche af-komft génoemt hebben, op dat ik niet op eennieu verhale \'t gene ik boven gezeyt heb,dat dit eylandt Ro-manicn, en \'t Roomfche eylandt genoemt geweeft is. Zoo veel had ik kordijk en beknoptlijk te zeggen, allegedichtfeien verwerpende, uyt de gedenk-tekenen der ou-den van \'t Rijk der Romeynen in Britannien, van der zelvelandt-vooghden, voor-fchouten, voor-zitters , ftadthou-ders, en heerfchers, \'t welk ik vlijtiger en volkomener ge-daen zoud hebben, had Aufonius, *t gene hy belooft hadt,volbracht, cn\'t zelve ons ter handt geraekt. Die gezeytheeft, dat hy verhalen zoud van die gene, die By het Italijch volk oft noorderfihe ßritannen,ilaer naem van

over-heer vry hebben uyt-gefpannen. En wijl \\ by alle geleerden bekent zy, dat uyt de oudepenningen veel lichts fpruyt om de oude gefchichten tc ver-klaren, zoo heeft het ons goedt gedacht eenige penningen,zoo der Britannen,die zich eerft onder \'t ,Roomfche jok be-geven hebben,als ook der Romeynfche Keyzers,inzonder-heydt die Britannien aengaen, den lezer hier te vertoonenuyt den fchat van de doorluchcighfte Robbert Cotton vanConnington, Ridder, die de zelve nacrftighlijk over al op-gezocht, cn ons na zijn beleeftheydt willigh en gaern medegcdeelt heeft. Ramin-



? f\' N N N. E R B 40 Ramingen op der BRITANNEN PENNINGEN. Hy verwacht miffchien dat ik by Camalodunum,zoo\'tfchijnt,welk Cunobelins Koninglijkeder Britannen penningen , welker ftadr geweeft is.af-drukfel ik hier vertoon, eenigeI aen-tekeningen ftellen zal. Maerwat ik ftellen zal by dingen , die eenzoo lang verfleten eeuw gantft:hlijkverduyftert heeft, beken ik opent-lijk, dat ik geenzins zie, en ghy, alsghy deze fchrale ramingen leeft,zultbeveftigen, dat ik in een groote en dikke duyfenis zweef. Datde oude Britannen een koperen penning, oft ringen,oftyzere platen, op een zeker wicht gewogen, gebruykthebben, heb ik hier voor alreê uyt Casfar verhaelt, en daerzijn \'er , die verzekeren, dat zy eenige van deze, in emmer-kens gevonden, gezien hebben. Behalven deze w orden indit eylandt dikwijls gulde, zilvere.en kopere penningen ge-vonden , van verfcheyde maexel, en verfcheyde gewicht, almeeftcndeel aen de eene zijde hol, zommige zonder letters,zommige met letters uytdrukkelijk befchreven, hoedanighik tot noch toe niet gehoort had, dat elders uyt-gegravenwaren , voor al eer my onlangs dc zeer edele jongeling uytde Provincie van Vrankrijk, en in de outheden der pennin-gen zeer geleerde en ver-ziende Nicolaus Faber Petrafcius,zoodanige, in Vrankrijk gevonden zijnde , getoont had.Maer die ik hier voor-geftelt heb, zijn van de onzen: De vierde met Ver, fchijnt der Verulamiers geweeftte zijn. De vijfde is wederom van Cunobelin. De zcftc, wijl zy zonder licht van letters is, is my gantfchonbekent. De eerfte is van Cunobelin , die onder Auguftus en Ti-berius gebloeyt heeft, waer in , zoo ik my niet bedriege, dehoofden van den tweekoppigen lanus gefneden worden,mogelijk om dat Britannien toen de woeftheydt begoft af teleggen. Want lanus wordt gezeyt de eerfte de woefte ze-den in burgerlijke verandert te hebben,en daerom met tweeaenzichten gefchildert, om dat hy de eene vorm uyt de ron-dere gemaekt heeft. ^Dc tweede is ook van Cunobelin met zijn aengezicht enopfchrift, op de ander zijde dc munter methetwoordtT a s c I a. het welk by de Britanncn een tol-penning be-tekent, gelijk my D.David Powel,in de Britanfche tael zeerervaren, wijs-gemaekt heeft, mogelijk van der LatijnenTdc letter X kennen de Britanncn niet. En opdiergelijke wijs wordt M o n e x a dikwijls op de Room-fche penningen gefchreven. De derde is infgelijx van den zelfden Cunobelin met eenpaerdt en C v n o, met een koorn-aer en C a m v. voor De

zevende is van Cunobelin met het opfchrift vanTasc. Novanei , met een vrouwen hooftoft zelvetc kennen geeft, dat het de tol der Trinovanten geweeft is ,daer hy over-geftelt was , zal ik niet zeggen. Apollo met deLier op de andere zijde, en C v n o b e l i,n , brengen myin \'t zin, \'t gene ik elders van den Godt Belin waer-geno- ^^men heb 3 naemlijk dat de oude Franfen Apollo onder dennacm van Belin ge-eert hebben : \'t welk Diofcoridcs beve-ftight, als hy uytdruklijk fchrijft, dat het kruyt van Apollo,waer meê dc Franfen haer pijlen plegen te fmecren, in deFranfche tael Belinuntia ^znocmt. woïdz. Zoo dat ik hiercenighzins zoud durven ramen, dat de naem van Caflibeli-nus cn Cunobelinus uyt dcndienft van Apollo getrokkenis, gelijk als die van Phoebitius cn Delphidius. Indien nietveel eer , even als Apollo om zijn gcele hayren by de Grie-ken Hdi/ösV, by den Latijnen Flavus genoemt is, hy alzoo byde Britannen en Franfen Belin genoemt wierd. Als die in deinhout desgebcdts in\'tBrirans Belin, cn Jt\'/;;^ge- noemt wordt, cn om die zelfde oorzack fchijnen die oudeBelinus, Cunobelinus, en Caftibelinus, die ook CafTivelau-nus, als geclc vorften, genoemt geweeft te zijn. Want dcBritannen bekennen, dat Cuno een nacm van waerdigheydc Cune.geweeft is, en wat iet voortrcflijx en vorftclijx is noemen zyheden noch Cynoc. V^oorwaerdathetcen ccren-naem ge- ^weeft is, beveftigen eenighzins dc namen der vorften Cun-getorix, Cunobelinus, Cuneglafus, Cuneda , en Cuneda^ius byde Britanncn, gelijk Cyngetorix, ConvicioUtanus, Conetodu-- nus aa



? 41 mm N N I E N. B R Ziet hier ook de x 111 met het woordt D i a S in eenacht-hoek, en een paerdt op d\'andere zijde. De x1111 met het opfchrift van ecn varken en Vano c;en \'t hooft van ecn Goddin, mogelijk van Venus oft Venu-tius, waer van Tacitus. De X v met een gehelmt hooft en Dvrnaco, dewelke ik niet weet of Dumnacus, de Vorft der Andiers, ge-weeft is, waer aen Cslar gedenkt. AR, XVir nus by de oude Franfen. En ik ben niet onbewuft dat Gil- van de Vocontiers in VrankrijA:^e-ecrt geweeft is, laet eenda Cuneglafus, een geele oft bruyne vleefch-houwer,in het ander zeggen.Latijn over-gezet heeft, dien andere een hemcls-blaeuwe<3ft glazen-vervvige Vorft, gelijk Cuneda een goeden vorftvertaek hebben. Dat der Duytfchen itoiimg/ enonsKingevan Cuno voort-gefproten zy, durf ik noch niet vermoe-den. \'tZy genoegh dus verfcheydelijk met ramen gegektte hebben, op dat ik door anderer beipotting ook zelf nietbegekt werd. De achtfte met een wagen-paerdt, en daer een radt on-der geftelt, en op de andere zijde Bodvo, fchijnt desBodunifchen volx geweeft te zijn, oft der Koningin Bo-dicia , welke Voadicia , en Bundica verfcheydelijk ge-noemt wordt. De negende, waer op een ruyters beeldt met fpiets enfchilt, en de verftroyde letters van C /e r a t i c. zoud ikoordeelen diens ftrijdtbaren Caratacus geweeft te zijn,wiens lof Tacitus zo verkondight. De tiende, op wiens eene zijde, onder een ruyter, R e xgefchreven wordt, op de andere C o m. luft my met zom-mige te ramen des Acrebatfchen Comius geweeft te zijn,van welken Csefar gedenkt. De elfde, die een halve maen vertoont met R e x C a l-l e , fpeek niet vêr van de naem der zeer voortreflijke ftadt c allen a. De twnelfde heeft een gevleugek hooft, met het woordta t e v l a , en aen d\'andere zijde een Leeu, met het op-fchrift v l a t o s. Wat deze woorden bedieden, zoek ikre vergeefs. Met dit zelfde beek heb ik de Goddin der over-winning, op de penningen der Romeynen, uyt-gedrukt ge-zien. Nochtans heb ik tot noch toe niet bevonden, dat dcoverwinning in \'t Bntanfch A t e v l a genoemt wordt;doch dat zy de overwinning Andates genoemt heb-ben,heb ik alrc uyt Dio verhaelt,of de zelve a n d a r x a, De X V111 met C v n o tufl\'chen een lauwer-kroon ;Cn op d\'ander zijd een paerdt met T a s c e. Wy hebben daer-en-boven een ander gezien met eenvliegend paerdt cn C a m v. Op wiens andere zijd een ge-helmt beeldt, met een fchilt tuflTchen \'t koorn-gewas enC

v N o , en een ander met een qualijk-gcmaekt paerdt cnE i s V, miflohien I s v r i ï, en op d\'ander zijd ecn koorn-aer: ecn ander met een gefpietfte Zoldaet, cn aen d\'anderzijd, tuflchen een ketcn,S o l i d v. Dat het ecn heele pen-ning (dien zy Solidum noemen) geweeft is, geloof ik niet,wijl die in die djdtakijdt van gout, en deze van zilver ge-weeft is. Waerfchijnlijker wordt zy totdeSohduriers be- Solidmeff,trokken. Want 20 noemden de oude Franfen de aendach- CafurCm» tigc



? f,ffï B R tigc mannen, die deze wijs hadden, dat zy alle gemakkenin \'c Jeven met die t\'zamen genoten, in welker vriendtfchapzy zich begeven hadden. Indien hun iet doorgewtltopqnam, dat zy \'t-zelfde ongeval t\'zamen droegen, oft zich dedoot aendeden, en noyt is \'er iemandt van deze gevonden,die, zijn vriendt gedoot zijnde, geweygert heeft te fterven.Of van dezen dc naem den zoldaten toe-gekomen is,die,aeneenigen vorft oft gemeente toe-geeygent, zoudy verdienen,en by vele volkeren van Europa byna met de zelfde naem,Soldim, naemlijk Soldiers, Sddats, Soldados, &c. genoemt worden,laet ik Hever andere denken, als dat ik \'t zelf zegh 3\' fchoonik k liever met dat gevoelen houd,dat die in een laeter eeuwSolidarii genoemt geweeft zijn, tot onderfcheyt van die tenopzicht der Feuden zonder zoudy oorloghden. Of deze foort van penningen tot het gemeen gebruykvan dc munt cn handel, dan of zy in \'t begin tot iemandtsbyzonder nut geflagen zijn, wordt onder de geleerden be-twift. Verfta ( zoo \'t \'er geoorloft is iet tuflchen te ftellen)mijn raming met weynigh woorden : Als Csefar ingefteldthad, wat de Britannen jaerlijx tot tol betalen zouden, en zyonder Auguftus die fcheeps-tollen van \'t uyt- en in-brcngen\'Apfimtis. droegen, zoo heeft men hun allcnxkCns andere fchattingop-gelcght, te weten voor\'t gezacyde,\'t geplante, voorbo-gaerden, weyden van groote en kleyne dieren, als zy nu ge-dwongen waren om te gehoorzamen, niet om te dienen.Tot dat gebruyk heb ik gemeent, dat die penningen eerftgeflagen zijn, voor de groote dieren meteen paerdt, voorde kleyne met een varken, voor de boffchen met een boom,voor\'tgezaeyde met een koorn-aer, gelijk op die van dcVerulamiers ftaet, daer V e r v, op gefchreven is, cn datdie met een hooft geflagen fchijnen tot de tol van dc hooft-fchatting, welke perfoonlijk was, en op ieders hooft oftperfoon geftelt wierd, den vrouwen van haer twaelfdc jaer,den mannen van haer veertiende, \'t Welk Bunduica oftBodicia, Koningin der Britannen, met deze woorden byde haren klaeght : En voor weyden en akkers, ook voorde lichamen den Romeynen jaerlijkfchc tol gevende. Hiertoe heb ik gemeent dat certijdts een zekere foort van eenpenning geflagen is, wijl zy in de heylige Schrift een fchat-Nnmifma P^^^^^i^g uyt-drukli)k genoemt wordt,enHefychius ^éro-©^,cenfus. ^^^^ voyJ(r{A,al(^ lÉnzèipotAu/éi vcrtaelt. En ik gcloofdit tc I-i: ! i\' \' I\' 42. • L ir ih I I t ! f ? r N N vafter, om dat op zommige een geldt-flaende munter uyt-gedrukt wordt met T a s c i a , \'t welk by de Britanneneen tol-penning betekent: nochtans entken ik niet,

dat zynamaels tot het gemeen gebruyk geweeft zijn. Ook ben iknoch niet in dat gevoelen, waer in die zijn,dic willen, dathet varken, het paerdt, de koorn-aer, lanus, &c. byzondc-re wapenen geweeft zijn van volkeren oft Vorften, wijl menhier in zien mach, dat een en de zelfde Vorft en volk ver-fcheyde wapenen gebruykt heeft, gelijk C unobelinus eenvarken , een paerdt, en een koorn-aer, &c. en andere din-gen öpêijn penningen geflagen heeft. Of ook deze fchatting-penningen van de Romeynen,oft van de inwooners, ofc van haer Koningen , als de gant-fche werelt onder Auguftus gefchat wierd, geflagen zijn,zal ik niet lichtlijk zeggen. Ik vermoed dat zy van de Bri-tanfche Koningen geflagen zijn, wijl Britannien van luliusC^fars tot Claudius tijden toe haer eygen wetten gebruyktheeft, en aen haer Koningen (als Dio getuyght) toe-gela-ten is, en wijl zy debeeldeniften en opfchriften der Britan-fche vorften vertoonen. Want de Romeynen hebben dooreen aengenome gewoonte in de Provinciën Koningen , alswerk-tüygen van flaverny, gehadt; de welke, nu als gezel-len der Romeynen, tot haer zeden allenx (\'t welk den ver-wonnen te nut gekomen is) vervallen zijn , cn gelijk hetfchijnt, na de Roomfche wijs cn gewicht begonnen hebbengeldt te ftaen, en haer naem op de penningen tejftellen.Maer in \'t Joodfche landt wierden zy in \'t tegendeel, als uytChriftus antwoordt befloten wordt, mee des Keyzers beelten opfchrift, en, gelijk \'t waerfchijnlijk is,van de Romeynenzelf geflagen.\'t Welk de Cardinael Csefar Baronius,dc voor-treflijkfte gefchicht-fchrijver der kerke, met deze woordente kennen geeft: \'tis by de Romeynen een wijs geweeft,datde penningen ten opzicht der tol oft fchatting van de Key-zers geflagen wierden, en zy bleven niet altijdt op cene wijsdé zelfde : maer na den aen- en af-was der tollen verfchil-den zy daer in van de andere penningen van gebruyklijkgeldt, dat der zelvewaerdyaltijdtecn-zelvighis, daerdcpenningen van tol oft fchatting , als de hoedanigheyt destols verandert wierd, na 1de rekening des tols gefchikt wier-den. Maer zommige geleerden ftemmen hier in met Baro-nius geenzins över-een. E -N. Aentekeningen op de PENNINGEN DER ROMEYNEN. Laudius heeft de eerfte van de Ro-meynen , na Cïefar, op Britanniengedacht, en een hcyr-leger over-gezonden hebbende, heeft het zuv-dcr-deel tot de vorm van een Pro-vincie gebracht; op welke tijdt de-ze eerfte penning fchijnt geflagente zijn, de welke in een kort begrijpdit opfchrift heeft T i. C l a v d. VMß^us. Cjes. Avg. P. M. Tr. P.VIIII. Imp. XVI. datis,Tib er im Claudim Cafar Auguflm, Vont if ex

Maximm, Trihu-nitia poteßate i x , Imperator x v i. Op dat ik deze tijtelseens verklare. Na lulius Ca:far,dic de gront van de Room-fche een-heerfching (Monarchy) geleyt heeft, hebben allezijn navolgers tot zijner cergewilt C^far en Auguftus ge-noemt zijn, als of zy de natuur der menfchen tc boven gin-gen,want al watGodt heyligh was,v(7icrd Augußus genoemt,PontificesMaximi,om dat zy aen allePriefterfchappen gewijt,en over \'t heylige geftelt waren; en zy hebben de TribunhtA I i- f: poteßas (de macht van de overften) gebruykt, (want zy wil-den geen Tribuni oft overften genoemt zijn) om onfchen-baer te zijn. Want door deze macht, indien haer iemandtlafterde, oft gewdt aendeed , die wierd onverdoenit als eenkerk-roover gedoot, en deze Tribunitifchc macht hebbenzy alle jaren vernicut, waer uyt de rekening der jaren vanhaer placht op-genomen tc worden. Eyndlijk zijn zy Im-peratores genoemt, om dat hun bevel wijdtluftigh was: enin die naem wierd de macht der Koningen en Biäatorenbegrepen, en zy zijn zoo dikwijls Imperatoren genoemt, alszydoor zich zclvcn, oft hare veldt-heeren iet treflijx in denoorlogh uyt-gevoert hebben. En mits op dc averechte zijdvan deze penning een zege-boogh zy met een ruvters-beelttuflfchcn twee zege-tekenen, met het opfchrift De Bri-tan. Daer uyt zoud ik oordeelen, dat \'er in \'t negendejaer van Claudius, na \'t getal van zijn Tribunitifchc macht,een twéC-Voudige overwinning verworven is. In de tweede penning , welke ook van Claudius Augu-ftus is, worden wy uyt dit opfchrift, Ti. Clavd. C^es, Av g.



? B R ï T Ä C^s. AVg. Ger. Tr. P.XII. Imp. XJIX. ge-leert , dat hy in \'t twaelfdc jaer van zijn Rijk, zich treflijk inBritannien gequeten hebbende, voor dc achtiende-maciImperator is üyt-gerocpen geweeft, en datdeNieuw-ftadt(Colonie) Camalódunum op die tijdt is over-gebracht, hetwelk die uyt-gedrukte bouwer met de koe cn ftier tc ken-nen geeft. De Romeyn, zeght Servius , zullende ftedenbouwen, voeghden een ftier ter rechter, en een koe na bin-nen toe te zamén , omringt met de Gabinifchc wijs, dat is,met een deel des roks aen\'t hooft bedekt, met een deel om-ringt,zy hielden een kromme ploegh-ftaert,öp dat de kluy-ten na binnen toe vallen zouden. En alzoo dc voore geleythebbende, tekenden zy de plaetfen der muuren af,dc ploeghomtrent dc plaetfen der poörten ophangende. Claudius zoon, diens de derde penning is, met Griek-fche letteren, is om de daden, by zijn vader gelukkighlijkuyt-gevoert, met de by-naem van Britannicvs, dewelke hy als zijn eygen gebruykte, döor \'t befluyt van denRaedt vereert geweeft. Dien Sencca gewenfcht heeft, dathy Duytfchlandt bevredigen , Britannien openen, en zijnsvaders, en nieuwe zege-tekenen voeren mocht. Maer watwil in dc zelve het halve fchip met het opfchrift van Metro-polis Btiminii Regis? My is voorwaer niet kundigh wie dieEtiminius geweeft zy, doch ik vermoede, dat het die Adi-minius, zoon van de Koning Cunobelin, geweeft is, dewelke Suetonius verhaelt, dat tot Cajus Caligula over-ge-loopen i5. De vierde in orde is de penning van Adrianus, met ditopfchrift, Had r i an vs Avg. ConsvlIII,Pa-t e r P a t r i ie. Èn op de andere zijd, ExercixvsBrixannicvs (\'t Britanfche heyr) door drie zolda-ten vertoont, zoud ik oordeelen te betekenen de drie 1<>gioencn, die in \'t i zo jaer van Chriftus geboorte (toen is hyten derdcmacl Burger-meefter geweeft ) in Britannien ver-keert hebben, tc weten het tweede Auguftifche, het zefteoverwinnende, en het twintighfte overwinnende. / De vijfde en zefte, die van Antoninus Pius zijn, met hetopfchrift van Antoninus Auguflus Pius, Pater Patrie , Trtbu-nitia poteflate, Conßl tertium, en op de andere ziide heeftdc eene Britannien op rotfen zittende, met een krijghs-te-ken, fpics cn fchilt, de andere de zelfde op een kloot zitten-de i fchijnen geflagen tc zijn ter eeren van Antoninus Pmsvan de Provincie Britannien, als hy \'t Rijk aenvaerde in het140 jaer na Chriftus geboorte. Dat krijghs-kleedt van deProvincie Britannien betekent, dat Britannien toen iü N N E 45 krijghs-cer cn roem gebloeyt heeft j gelijk ^ie Italien in dietijdt tot zijner eer gemunt heeft, heeft een

beelt,zittcnde opeen kloot, met een hoorn van overvloet, om aller dingenóvervlocti die van Sicilien,hecft een bcelt met koorn-aeren-dic van Mauritanien , een beek houdende een werp-pijl meeccn pacrt, om de ruyter-ecr van die Provincie te beteke-nen. Hier toe moet ook de negende betrokken wordcn,dewelke van den zelfden AntoninuS, doch niet op zijn plactigeftelt is. De zevende penning, die van Commodus is, geeft alleeiite kennen, dat hy om dc overwinning tegen de Britannende nacm van B r i x a n n ï c v s zich aengenomen heeft.Want aen dc andere zijde wordt de overwinning met eenpalm-tak gezien, houdende een fchildt, en zittende op déichilden der overwonne Britannen, met VicxoriaBritannic a. \'t Zclfde is te denken van de twaelfde, die van den zclp*den Caracalla is. En in



? •asm E R A XX Ali PI. Cöniftantinus Maximus Auguftus, dat groote fleraétvan Britannien, heeft dezen met Gloria Exerci-t v s (de eer des heyrs) om de zoldaten te fmeken, bywelke toen \'t gebiedt was, en niet by den Keyzer, te Con-ftantinopolen geflagen, gelijk men leert uyt de onder-ge-ftelde letters Cgns. 3j mdereTvordt La\' Uanus gek- iST N I door de gewoonlijke heyliging onder de Goden getek, 200is deze penning tot zijner eer en gedachtenis geflagen, hetWelk blijkt uyt het opfchrift, en de kerk tuflchen twéé A-renden. De onder-geftelde merken P. L o n. over-tuy-gen, dat het is Pecuma L\'ondini figmta, geldt te Londengemunt. vrou Flavia Helena, een Britannin van afkomfl: ;als onze gefchichten verhalen, en die grootfte gefchicht-fchrijver Baronius beveftight, als haer zoon de groote Con-ftantin den dwinglant Maxentius verflagen,en den tijtel vanGronder der ruft,en verloflfer der weerelt verkregen had,dezekerheyt van \'t gemeene beft verkregen zijnde, heeft ditgeldt gehadt, te Trier gemunt tot zijner eer,als blijkt uyt deletters S. Tr. Aztis, SigmtaTreviris (te Trier gemunt./ Welke deze ^lianus geweeft is,is noch niet zeker. Zorn«mige tellen A.Pomponius ^lianus onder de xxx dwinglan-den. Andere ftellen CL iEhanus onder de zes dwinglan-den onder Diocledanus. Daer zijn ook zommige,die mee-nen , dat deze de zelve dwinglandt in Britannien geweeft isonder den Keyzer Probus, aen welke Zoflmus met een be-dekte naem gedenkt,en van welke hier boven. Voorwaer inwat tijdt hy ook geweeft is, wy achten dat hy in BritannienAuguftus genoemt geweeft is; wijl zijn penningen alleen indit eylandt gevonden worden, met dit opfchrift, Impe-rator Cl. ^lianvs Pivs Eöelix Avgv-s t v s. Op de andere zijd Victoria A y g v s t i ,\'twelk te kennen geeft, dat hy eenige Barbaren overwon-nen heeft. De jonge Cónftantinus, zoon van den grootèri Conftaii-De penning van Caraufius, met het opfchrift van Impe- tinus, den welken Britannien met anderé landen toe-ge-rator Cajus Caraufius Pms Foslix Augußus , en aen de andere vallen is, heeft dezen penning by zijns vaders leven ge-zijde PaX Avgvsti, fchijnt in die tijdt geflagen te ibunt, want hy wierd alleen Nobilts Cafar genoemt, welkézijn, als hy de Britanfche zee , ^or zee-rovers gequek zijn- naem de beftemde navolgers des Rijx plagh toe-gefchré-de, bevreedighde. ven te worden. Uyt het gebouw en PRoviDENti^ C ^ s. verftaen wy,dat hy met zijn broeder

eenigh gemeenwerk op-gebouwt heeft, gelijk uyt Pi L o n. dat deze pen- Als Alledus, die Caraufius van kant geholpen heeft, depurpure rok aen-gedaen, en zich manlijk tegen de Barbarengedragen had, zoo heeft hy dezen penning met V i r t v sAvgvsti geflagen; de letters Q^L. willen zommige,dat <Sji^ytarium Londini cufum, (eenvierling te Londen ge-flagen) andere, dat het ^mzftorem Londmenßm (de Londi-fche Schat-meefter) betekent. Als Conftantius Chlorus te York gelïorven was, en nu ning te Londen geflagen is. Deze penning fchijnt van Magnendus, die van een Bri-tanfche vader gebodren is, geflagen te zijn, welke tot op-fchrift heeft, Bóminus nojier Magnentius Pius Fteliy: K^ugu-Jius, en fchijnt het gedaen te hebben om in de genade vanConftantius te komen, na dat hy een gemeene vyandt ver-flagen had. Want de tekenen DD. NN. Avgg. dacis, Dömini nojlri Augufti, geven te kennen, dat \'er toentwee Keyzers geweeft zijn. Dat V o t is. v. M v lt i s x.betekent, dat het volk toen beloften deden, op dat de Key-zer v jaren bloeyen mocht, en het getal vermenighvul-digende,wenfchten hem met gelukkige toe-roepingen veletien jaren. Hier toe dient dat in \'t lof-fchrift van Nazarus.De vijf-jarige tijden der zalige Keyzeren hebben haer be-zigh •t; 1



? B R A N E N. 45 zigh in vrolijkheden , maer in de befterride tien jaren heb-ben de nu haeftende beloften en fnelle hopen ftil geftaen.Deletteren P. Ar. betekenen, dat deze penning te Are-laten geflagen is. Confliantius Magnentius verdreven, en Britannien weer-gekregen hebbende, heeft dezen ter eeren van ^t heyr latenmunten, de R, op de grondt betekent mooghlijk, dathyuyt de muntcty is, die te Romen was. Deze is ter eeren van Valentinianus, als hy\'t verval-lende Britannien herftelt , en \'t weder-gekrege deel nazijn naem V a l e n t i a genoemt had , te Antiochiengeflagen , gelijk uyt de onder-gcfchrcvc letters beflotenwordt. Als MagnusMaximus van \'t Britanfche heyr tot Keyzergekooren was, als ook zijn zoon Flavius Vidor, zijn omder zoldaten wil, en tot haer eer deze penningen geflagen -,cn Theodofius, als hy haer van kant geholpen had, heeftzeom de zelfde oorzaek met Virtvte Exercitys( de dapperheyt des heyrs ) getckent. My komt niets voor om by dc penning van Gratianustc voegen, als \'t gene ik terfl:ont by dife van Magnentius gè-iicyt heb. Öp die gulden van Honorius valt niets aen re tekenen,äls uyt het A v g g g. dat \'er toen ter tijdt drie Keyzersheerfchten, tc weten, na \'t 420 jaer na Chriftus geboorte,als Honorius in \'t weften, de jonge Theodofius in \'t ooften,en met hun Conftantius, die onzen Conftantinus, door dchoop zijns naems verkooren, verwonnen had, en van Ho-norius tot Keyzer benoemt was. En dat C o n o b bete-kent, dat het louter gout is, te Conftantinopolen gemunt.Want nergcrs als óp gulde jpenningen wordt dat C o n o bgelezen, zo veel ik tot noch toe gemerkt heb. Ik had hier noch veel mcêr Roomfche penningen kön-nen by-voegen, want een oneyndige hoop wort door-gaensvan de zelve by ons gevonden onder dc vervallc fteen-hoo-pen der uyt-gcrocyde fteden, in de toen ter tijdt verborgefchatten cn lijk-emmers. Doch ik was zeer verwondert vanwaer zoo groot ccn hoop der zelve o verigh was, tot dat iklas, dat het door inftellingcn der Forftcn verboden was ou-de penningen te vergaderen. Lik I, cap,de mripHh. pro&quot;fécHt,Z. 12. 13,c. Th, defußept.fraepof BKl-



? 4« BRITANNIENS VERWOESTING Ls Britannien nu Van de Roofn-fche bezettingen verlaten was, zoowas alles zeer verwart, en door al-lerley jammeren zeer ellendigh,aen d\'een zijd door de inval derBarbaren, aen d\'ander zijd door derburgeren oproer , en terwijl zichyder \'t hooghfte gebiedt a:en nam,• zoo zijn zy, als Ninnius Verhaelt,veertigh jaren, min oft: meer, onder vrees geweeft. WantVortigernus, die hier geheerfcht heeft, wierd geprangt vande vrees der Pieten èn Schotten, en van d\'aenval der Ro-meynen , die hier gebleven waren , als ook door de ft:hrikvan Ambrofius Aurelius, oft Aurelianus, dewelke na allezijn voor-ouders, die de zeftde purpure rok gehadt hadden,^n door de t\'zamen-horting van zoo groot een onweer ge-doot waren,over-gebleven was. Hier door hebben de Saxen,van Vortigernus uyt Duytft;hlandt te hulp geroepen, eenverderflijken oorlogh op haer eyge waerden gerokkent, ende arme Britannen, na veel twijiïelachtige uytkomften vanoorlogen, van^t vruchtbaerfte deel des eylandts,en haer va-derlijke woon-plaetzen berooft. Maer deze Ichadelijkfte verwoefting van Britannien zalu de Britanfche Gildas, geheel met tranen vervult, die \'erweynigh na geleeft heeft, met zijn kermende ftijl affchil-deren, oft liever uyt-fteenen. Als de Romeynen wederomna \'t hare gekeert waren, zoo zijn de troepen der Schottenen Piaen, in zeden ten deele verfchillendci doch in de zelf-de graeghtévanbloed-ftortenover-een-komftigh, om ftrijdvan haer karrekens, waer mê zy over \'t Schitifche dal geva-ren waren, af-gefprongen, even gelijk, wanneer de zon ophet hooghft, en de warmte verhit is, de zwarte troepen derwormen uyt denaeufte hollekens der gaten uyt-kruypen.En verftaen hebbende de nahuys-keering der Verplichte, ende weygering van haer weder-komft, zoo hebben zy, ftou-tèr als oyt te vooren, het gantfche noorder en uyterfte deelvan \'t landt als inwooners tot aen de muur toe ingenomen.Hier toe wordt op\'t verhevenfte Van \'tkafteel geftelt eentroep traegh tot de ftrijdt, onheblijk tot het gevecht, endoor haer vertfacghde gemoederen onbequaem ^ de welkedoor de botte zetel verflimde. Onder-tuflTchen lieten déhakige pijlen der naekten niet af, waer door de ellendigeburgers van de muur getrokken, tegen de aerde geftnetenwierden.Dit naemlijk bate hun de ftraf van de onrijpe doot,die op zoodanigh een wijs om-quamen, dat zydoor eenfnelle vernieling ontquamen de erbarmlijk aenftaende ftraf-fen haerer broederen en panden. Wat meer i De fteden endc hooge muur verlaten zijnde, zoo is hun nu het vluch-ten , nu het verftroyen boven gewoonte vervult met wan-hoop. Infgelijx wórden van den vyandt dc vervolgingen

enwreeder ftachtingen ver-ylt, en gelijk de lammeren van devleefch-houwers, zoo worden de beklaeghlijkc burgers vande vyanden verfcheurt, zoo dat hacrer gedachtenis by dewilde beeften vergeleken wierd. Want ook de cllendio-eburgers zelf onthielden zich niet van elkander te vermoor-den , tot een kort onderhout van een kleyne koft, en wier-den de uyterlijke jammeren met inwendige beroerten ver-meert , zoo dat het gantfche landt, door zodanige dikwijli-ge verwoeftingen berooft wierd van dc ftut van alle eet-wa-ren , uyt-genomen de trooft van de konft van jagen. De el-lendige over-gebleven, derhalven wederom brieven zen-dende tot iEtius, by de Romeynen een vermogend man, opdeze wijs fprekende: Aen .^tivs iii Bvrgèrm.ZVCHTEN DER BRITANNEN. De Barbaren drijven ons ie rug na de zee, de zee drijft ons we-derom na dê Barbaren. Tujfchen deze twee foor ten vanfierven rvórden wy oftgekeelt oft verdronken. Krijgen nochtans voor de zelve geenige hulp. Onder-tuflfchen hingh den zwervenden e» twijffelaebrigen een Gildas. De Saxenin Britan-nien géroe- t dalT>ezeGildasivordt indegefchreveVoor-beel-den vmVranhrijk^de klagergenoemt ^dsmy verhaeltheeft VC.BarnakBrifenifus, In anderevoor-heel-den ftaetAgitiusjzazommigeEquitiusBurger»meßer izonder fen^gh getal. grouiijke cn wijdfru^htige honger acn, de welke vele vanhaer, van dc bloedige roovers gedreven zijnde,dwong zichzonder uytftel over te geven, om een weynigh fpijs tot ver-quikking van haer ziel te verkrijgen, waer toe dc anderenniet te brengen waren, die liever van \'t geberghte, uyt ho-len j en dichte doorn-boïfchcn haer vyanden wccr-ftonden.En toen hebben zy de vyanden,di€ zo langejaren in \\ landtgeftroopt had, verflagen, niet op de menich, maer op Godtvertrouwende, na die fpreuk van Philo, daer de mcnfchlij-ke hulp af-laet, mo€t dc Godlijkc nootzaeklijk tegenwoor-digh zijn. De ftoutheyt der vyanden heeft een weynigh ge-fuft, maer nochtans niet de quaedtheyt van de onze. Devyanden waren van de burgers geweken , maer de burgersniet van haer zonden. Want dit volk was geduurighlijk ge-woon, (als \'t ook noch is) dat het zwak was om de pijlen dervyanden te weder-ftaen, maer fterk om burgerlijke oorlo-gen , en d\'e laften der zonden tc verdragen , De onbe-fchafemdc lerfche ftroopers keeren dan na huys , zullendéna weynigh tijdts weder-komcn, toen hebben de Pideneerft in \'t uyterfte déél Van \'t eylandt, als ook noch daer na jgeruft, zomtijdts noch eenige rooven en verwoeftingen teweegh brengende. Dits wort in zodanigh een ftilftant vanwapenen aen dit troofteloos volk de wreede wonde deshongers gehcelt, terwijl een andere vergiftiger

ftillekCnsbroeyde. Want de verwoefting in ruft zijnde, zoo was heteylandt met zodanigh een overvloedt van alle dingen voor-zien, dat geenige voor-gaende eeyw heugen mocht, zooda-nigh een gehadt tc hebben, waer mee ook allerley wclluftgroeyde. Want zy wies met zoo krachtige botten op, datmen volkomelijk op die tijdt zeyd: Men hoort oVeral zoo-danigh een hoerery, als men noyt onder heydenen gedaenheeft. En niet alleen deze zonde , maer al die de menfch-lijke natuur plegen roe tc vallen, en inzonderheyt (\'twelkook nu de ftaet van alle goedt in \'t zelve eylandt uyt-roeyt)de hacf der waerheyt met haer beveftigers, en de liefde derleugens met haer ftichters, de acn-nemirlg van \'t quact voorhet goedt, de eerbiedmg der vuylighcyt voor \'t weldoen, debegeerte der duyfternis voor de zon, de aen neming désDuyvels voor de Engel des lichts. De Koningen wierden De Konin-nier by Godt gezalft, maer om dat zy wreder als alle andere gtn^xdft»zijn zouden : en wierden weynigh daer na van dczalvers,niet om de onderzoeking der waerheydt gedoot, wéér an-dere wreder verkiezende. En indien iemandt van de zelveizachtmoediger, cn der waerheydt eenighzins toe-gedanerfcheen, op dezen, als op den uyt-roeycr van Britannien,wierden aller haet en pijlen zonder opzicht gekeert, en al-lés wat hun mishaeghde, met een even-gelijke fchael gewo-geh, zoo hun \'t mishaeghlijke niet acn-genamer geweeftwas: zoo dat mén \'t vader-landt gerechtelijk die voor-zeg-ging , wélke aén dat oude volk verkondight is, toe-paffenkon: Kindéren (zeggende) zonder wet hebt ghy Godt ver-laten, en Ifraêls Heyligh tot toorn verwekt. Hoe zult ghy,uwe zonden vermeêrende, noch geflagen worden ? allehooft is flaeu, en alle hart droevigh, van de voet-zool tot detop is geen gezontheyt in hem. Alzo deden zy al,wat tegendc behoudenis ftreed, even als of de ware Arts van allen derwcreldt geen Artfcny geven zoud. En niet alleen bedrevendit de wereldtfche mannen, maer ook zelf de kud des Hee-ren cn haer herders, die \'t volk tot een voor-beeldt behoor-den te zijn. Vele waren, door dronkenfchap ontbonden cnals met de wijn befpoelt, vadfigh en luy , cn wierden doorhet gezwel van hooghmoedt, door de tweefpalt van kijving,door dc grijpende klaeuwen der nijdt, en door \'t onbefchcy-den oordeel van goedt en quaedt ingenomen : zo dat klaer-lijk, als \'t ook nu is, de verachting over de Vorften fcheenuyt-geftort te worden, en zy verleyt door haer ydelhedenen dwalingen op onwegcn,en niet op de rechte wegh. Godtonder-tuflchen willende zijn huys-gezin zuyvercn , en hetzelve door zoo vee! fmetten bevlekt, alleen door \'t gehoorvan quellingen verbeteren, zo

door-dringt als een gewiek-te vlucht van geen onbekendt gerucht aller op-gereykteooren: dat de vyandt alrê aenquam, met wil om het landtten gronde te verderven, cn na gewoone wijs van \'t een tot hec



? 1? ^ B R liet ander eyndt tebewoonen. Hierom nochtans verde-ren zy niet, maer gelijk de dwaze beeften, de toom der re-den hard-bekkighlijk verbijtende, loopen langs dc breedewegh van allerley zonden, de welke recht na de doot Icydt,de zalige, doch enge, wegh vedatende. Terwijl dan (alsSalomon zeght) de harde knecht niét door woorden ge-betert wordt, zoo wordt hy, als een zot, gegeeftelt, en ge-voelt het niet. Want een peftige ftnet over-valt het dwazevolk met groot verderf, dewelke in \'t korte zo groot eenmenighte van \'t zelve, nu van\'t zwaerdt bevrijt zijnde,weghneemt, als dc levendige niet konden begraven. Maer ookhier door wierdt het niet gebetcrt, op dat die fpreuk vanden Propheet Ezaias op hun ook vervult wierd, zeggende:En Godt heeft ons tot weenen en tot befcheren, en tot hetaen-trekken van zakken beroepen 5 ziet nu doot men Kal-veren en fiacht men Rammen, ziet men eet en drinkt, enfpreekt : Laet oris eeten cn drinken j want morgen zullenwy fterven. Onder-tuftchen naderde de tijdt, dat haer zon-den , als eertijdts der Armoreërs, vervult wierden. Wantmen bcraed-ftacght, wat men voor \'t beft en zekerft om zofchadclijkc en dikwijlige invallen, en rooven der boven-ge-noemde volkeren te wedcr-ftacn, beftuyten moeft. Toenwierden alle de raedts-lieden te gelijk met den hovaerdigendwinglandt verblindt, om zoodanigh een baet, ja fchaed,voor \'t vader-landt te vinden, dat die wrcedftc en fchandc-lijk genoemde Saxen,van Godt cn dc menfchen benijt,evenals een wolfin de ftal, in \'t eylandt zouden gelaten worden,om de noorderfche volkeren te weder-ftaen. En is het zelvenoyt iet fchadelijkcr, noyt iet bitterder aen-gedaen. ó diep-fte duyfternis van zinnen, ó wanhopige en racuwcboos-heyt des verftants. Dc Decnen, die zy af zijnde meer als dedoot vreefden,hebben de zotte Vorften van zelfs, (om zo tezeggen) als onder het top van een dakgenodight (gelijkgezeyt is) gevende Pharao een dwazen raedt. De kudde der jongen toen barftende uyt de kamer derLeeuwinne van Barbaryen, metdrie (gelijk\'tin haer taelüyt-gedrukt wordt) Cyulen, by ons lange fchepen, metvoorfpoedige Zeylen, voor-fpoken, en waer-zeggingen,waer door voor-zeyt wierd, met een zekere voor-zeggingby hun, dat zy \'t vader-landt, waer in zy haer ftevens gevefthadden, drie-hondert jaren zouden bezitten. En honderten vijfdgh jaren, dat is dc helft van de tijdt dikwijls ver-weeft en. Uytgevoert zijnde, hebben eerft in \'t oofterfche-deel van \'t eylant, door bevel van den ongclukkigen dwing-landt, haer klaeuwen geveftight; als of zy voor\'t vader-landt vechten zouden, dat zy doch eer bevechten zouden:aen wicn de bovengenoemde voedfter (bevindende, datmen met de eerfte troep gevoorfpoedt had) infgelijx zendeen

ontbonde ftavcn-hoop van hclbardicrs en honden, dewelke aen de fchepen gevoert zijnde, met die baftard-troe- I)e Saxenin Britan-•nien toe- ?n. Ë N. pen verccnight worden. Hier uyt groeyt liet zaet Van on-billijkheyt, de wortel der bitterheyr,de vergiftige plantin^ jonzes verdicnften waerdigh, in onze aerde met wreedepalm-boomen en wijngaerden. De Barbaren dan in \'t ey-landt gelaten zijnde, zoo verkrijght men, dat men haer, alszoldaten, en die (gelijk loogh) groote gcvaerlijkhcden voorhaer goede waerden zouden uytftacn,voor-raedt befchafte.De welke langen tijdt meê-gedcelt zijndc,zo hebben zy (alsmen zeght) den hondt de keel gefloten. Infgelijx klaegdenzy, dat men haer geen overvloedige maent-gelden gaf, degclcgcnthcden met voordachtzaemheyt verwende, en zoomen hun geen grooter mildadigheyt betoonde\', zo betuyg-^den zy, dat zy \'t heele eylandt, het verbondt brekende, zou-den beroven. En zonder vertoevén wierd het gedreygh metder daedt vervolgt, (want dc oorzack der voor-gaende zon-den begunftighdc dc rechtvaerdige wraek) cn het vuur vande eene zee tot den ander,door de oofterfche troep der guy-ten op-gehoopt, en al dc nabuurige fteden en landen ver-nielende, heeft, acn-geftcken zijnde, niet geruft, voor dathet, de gantfche vlakte des eylandts byna verbrandende,met zijn roode en wreede tong de weftcrfchc zee likte. Indezen oploop dan wordt, dit met Aflyricn in Ju(ia vergelij-kende , in ons ook vervult na de gefchiedenis, dat de Pro-pheet befchreyendc zegt: Uw heylighdom hebben zy metvuur aen-geftekcn,de hut uwes Naems op de aerde befmct.En wederom: Godt, de Hcydenen zijn in uw erfdeel geval-len : Zy hebben uwe hcylige kerk befmet, &g. Zo dat alleNieuw-ftcden (Colonia) door de dikwijlige muur-brekers,en alle inwooners met de overften der kerk,mct de Prieftersen \'t volk, door de ovcral-glinftercndc zwaerden en kraken-de vlammen , te gelijk ter aerden geworpen wierden, en ^\'t geen jammerlijk om zien was,in \'t midden der ftraten,vande verheve hengfels der toornen af-gerukt, fchenen defteenen der hooge muuren, de hcylige Altaren, de ftukkender doode lichamen, de daken,met gepurpurt bloed beftre-ken cn gemerkt, als in een fchriklijkc wijn-pers gemengt,en daer was over al geen graf, behalven de vervalle muureiider huyzen, en de buyken der heeften en vogelen. Als wy dit gelezen hebben, zo laet ons ons niet vergram-men op den goeden Gildas, om dat hy op de gebreken zij-ner Britannen, en op de gruwlijke wreedtheyt der Piden enSchotten, en onzer Saxen onvcrzadelijke blocdt-dorft, zooheftighlijk uytvaert. Maer wijl wy door in-enting, oft dooreenige vermenging na zoo veel eeuwen, nu alle tot een volkgeworden, en door de Godts-dienft en goede konften

ver-morwt zijn, zoo laet ons denken j hoedanigh en zy geweeftzijn, en hoedanigh wy behooren te zijn: op dat de Al-hcer-fcher niet infgelijx om onze zonden hier andere volkeren,oft ons uyt-roeyendc over-brenge, oft met ons overwonnenvermenge. T A K N 0 I DE ARMOR ISCHE BRITANNEN. N deze zeer verderflijke en be-fchreyelijke tijdt, wierden zommi-ge, van de ellendige overblijffels derBritannen, op de bergen achtcr-haelt zijnde, met hoopen om-gc-bracht, zommige van den hongeraf-gemat, hebben zich aen de vyan-den over-gegeven om ecuwighlijkte dienen, zoo zy nochtans niet ter-ftont gedoot wierden, *t welk was in de plaets van de hoog-fte genade: andere vertrokken na over-zcefche landen,meteen o-root gefchrey, in plaets van een aen-maning, aldusonder de boezem der zeylen zingende: Ghy hebt ons alsfchapen ter flacht-bank gegeven, en ons onder dc volkerenverftroyt: zommige haer leven aen bergh-achrigc heuve-len, ongangbare onwegen, diepe en dichte boflTchen enzee-klippen,doch altijdt meteen vertfaegt gemoet, betrou-wende, zijnin haer vader-landt,hoewèl vol fchnk gebléven.Van die, welke na over-zeefche landen gereyft zijn,zijn buy-ten twijffel geweeft, die, haer behoudenis bezorgende, m.grooten getale zich naer Armorica van Vrankrijk begeven hebben, en van de Armorikanen vriendlijk aen-genomen2ijn. Hetwelk, behalven degemeenfchap der tael,de welkemet onze Britannen oft Wals-Engelfchen byna een-zelvighis, óp dat ik andere, die hier in over-een-ftemmen, verzwij-ge, bewezen wort van een fchrijver, die naeft aen die tijden,en in Armorica zelfgefproten is, de welke \'t leven van S.Wingualof, de Belijder,befchreven heeft: De ftam der Bri-tannen, zeght hy, is met fchepen over de Britanfche zee totdat lant gevoert, ten tijde als het Barbarifche volk der Saxenlang fcherp in wapenen,en onbcfcheyden in zeden,de moe-derlijke aerde bezeten heeft. Toen heeft zich de lieve ftamin dien boezem gefloten, op welke plaets zy door groote ar-beyden vermoeyt, tot dezer uur zonder oodogh geruft ge-woont heeft. Nochtans getuygen de onzen, dat onze Bri-tannen lang tc vooren in deze wijk gewoónt hebben. Wantalzöo zeght Malmesburienfis: De groote Conftantin vanhet leger tot Keyzer gekoorcn zijnde, heeft, een krijghs-tocht naer dd bovenfte landen aen-gczeydt hebbende, eengroote hoop van Britanfche zoldaten af-gevoert, door wel-ker vlijt, alle overwinningen hem na wenfch toevloeycnde,hy \'thoogfte gezagh kortelijk verkregen hcbbende,de bcft-verdiende, en die haer dienft wel wacr-gcnomen hadden, ineen deel van Vrankrijk, ten weften op de ftrandt van de zeenedcr-geftelt heeft j alwaer haer nakomelingen noch he-den verblijvende, ongelooflijk aen-gegroeyt zijn, in zeden

H cn



? A N H ï Ë , R B R ï enii^täeieett wêyiiigh van onze Brirannen ontaerdende.En voorwaer Conftantin heeft geboden: De oudt Zoldatenzóllen na ons gebodt de ledige landen in-nemen, en de zel-ted.Theod. ve geduutigh vry hebben. In%elijx Ninnius: De Keyzerl^tb.j. Maximus, die Gratianus gedoot heeft, heeft de zoldatenniet willen naer huys laten keeren, die met hem uyt Britan-nien getrokken waren, maer heeft hun veel landen gegevenvan het ftaende water af, v/elk óp den bergh van ïupiter is,tot aen de ftadt, welke genoemt Cantguic, en tot de wefter-fehe hoop, dat is, Crucocchidienl. Die de aentekeningenby Ninnius gevoeght heeft, verfiert \'er by: De ArmoriicheBritannen, die over de zee zijn, met den dwinglandt Maxirmus van hier op een krijghs-tocht uyt-gaende, als zy nietkonden weder-keeren, zoollebben zy de wefterfche deelenvan Vrankrijk tot de grondt toe verwoeft, enhaerhuys-Vrouwen en dochteren ten houwlijk genomen hebbendé,2:00 hebben zy hun allen de tong uyt-gefneden , waer vanwy haet ook in onze tael Lhet Vydion, dat is, half-zuygendenoemen, om dat zy verwerdelijk fpreken. Dezer aenzien-lijkheyt kan ik geenzins weêr-ftreven, ja ik meen, dardekindemi van die oude zoldaten, deze Britannen uyt haervader-landt vluchtende, namaels gaern ontfangen hebben.Nochtans komt ons de naem der Britoenen in deze wijk,by de fchrijvers van die ti jdt, niet te vooren, al eer de S2.%cnin ons Britannien gekomen zijn, behalven die, welke Pli-nius in Picardien fchijnt te ftellen, en in zommige voor-beelden Britoenen genoemt worden. Want zoo iemandtuyt het vierde boek van Strabo acht met Volaterranus, dacBritannien een ftadt van Vrankrijk geweeft is, die bezie hetGriekfche boek, en hy zal bevinden, dat hy van het eylandtcn niet van de ftadt Britannien gefproken heeft. En datveersken van Dionyfius Afer , welk ik boven by-gcbrachtheb, willen zommige liever met Stephanus van de onzen,als met Euftathius van de Armoricanen verftaen , te meerwijl Feftus Avienus, een oudt fchrijver voorwaer, het alzoovertaelt heeft: * ?-Den rveßerfchen * Britannen al tt dicht \': Toont V machtig Duytfchland haergeel-hayrig aengezicht-.En niemandt denke, dat de Britanni kanen, indeaenrc-^ kening verhaelt, uyt dit landt waren, de welke alleen ben-den van zoldaten geweeft zijn, die in ons Britannien aen-genomen waren. Armorica. Voor de aenkomft van onze Britannen, was dit lant eerftBy Plmius Armorica, dat is , aen de zee gelegen, genoemt, en daer

nammghltjk. in de zelfde zin in \'t Britanfch Lljdaxv, dat is, ftrandigh, enLexoviers. by onze fchrijvers van de middelbare eeuw in \'t LatijnZonaras. Letavia. Waer van ik vermoed, dat de Leti geweeft zijn, die^y Zofimus in Vrankrijk noemt, als hy te kennen geeft, dat de pius .r 0- ^j^jj^gia^^^t Magnentius, by de Leti in Vrankrijk , van eén ^mlm en Britanfche vader gebooren is. Deze Armoricanen hebben,hy een \\n- als dic Conftantin, door gunft van de naem verkooren, hetder het Imt hooghftc gczagh had, cn de Barbaren Vrankrijk overal af-Kelf Cor- liepen, de Roomfche bezettingen verdreven hebbende,hetïiu-Gallia. gejneene beft onder zich t\'zamen-geftelt: Maer de jongeValentinianus, heeft het door den arbeyt van ^tius, en hetvoor-bidden van S. Germanus tot orden gebracht. In wel-ke tijdt Exuperantius haer fchijnt beheerfcht te hebben.Van welke Claudius Rutilius aldus zingt : Wiens vaèr Bxuperans het Aremorifchflrandt Door heyCge liefd\' tot vrê nu vreemde leering leert. Ith 20» * Vat is,Britannien»Bntmni-h^nen. Die wetten heeft herfieltße vryheyt brächt ter handt3En zijne dienfi-b\'oon zelf varrßaven af geweer t,Uyt welke vcerzen ik niet wéét of ^.gidius Maferius be-floten heeft,als hy gefchreven hééft, dat de Britannen flaef-kens géweéft zijn aen de Armoricanen, en dat hy de vry-heyt in dezelve weêr op-gericht heeft Het eerfte gewachder Britannen in Armorica, dat ik weet, is geweeft in \'t ijaer na Chriftus geboorte, omtrent het drie-hondertftejaetna dat de Engelfche-Saxen in ons Britannien geroepen wa-ren. Want toen heeft Manfuerus, Biflchop der Britocnen,het Turonenfifche Concilium, tuffchen de Biflchoppcüvan Vrankrijk én Armónca, eerftiijk onder-tekent. In hetnegende jaer hier na hebben deze nieuwe inwooners vanVrankrijk, als zy zagen dat de Viflgotthen de vruchtbaerftelanden der Andiers ( van die van Angiers ) cn Pi6ten voorzich in namen, op haér aén-gcvallen, cn verhindert, dat déGotthen gantfch Vrankrijk \'niet innamen. Want zy zijngeweeft aen de zijde van Anthemius de Roomfche veldt-heer tegen de Gotthen , ja zoo zéér, dat Arüändüs van Ma-jefteyt\'-fchendery veroordeelt is geweeft, om dat hy, brieven ^psiiina-acn der Gotthen Koning gezonden hebbende,geraden had ns,dat men de Britannen aen de Loor zoud bevechten , cnVrankrijk onder dc Gotthen cn Borgondiers deelen. Deze \'t jaerBritannen waren een geflacht van volk, \'t welk liftigh , ge- 470.wapent, oproerigh, in dapperheyt, gétal en \'t gefeifchaphovacrdigh was. Gelijk Sidonius

Apollin-aris van haerklaeght aen zijn Riothimus, als hy hem noemt, (lornandesnoemt hem Koning der Britannen) dé welke daer na vanAnthemius ontboden, den Romeynen met xii duyzendSmannen te hulp gekomen is, taaer eer zy met de zelve ge-vocght waren , is hy in een ope veldt-flagh , met de zijnciivan de Gotthen overwonnen zijnde, tot de Borgondiers,dei?Romeynen bondt-genoten , gevloden. En van die tijdt afde Armoricanen allenx verwonnen zijnde,zo heeft de naemder Britannen in dezenieuwe woon-plactfen alsin zwanggeweeft, dat al de inwooners tot de naem der Britannenallenx t\'zaem-gefmolten zijn , en deze wijk Armorifch-Britannicn , cn by de Franfen Britannien aen dees zijdvan dt zee genoemt wordt. Waer van lulius Scaligcfaldus : Be moedige Britan heeft iAremoricaeh Verdrukt, en neven \'t jok met d\'oude naem belaen. Want zy hebben de wapenen tegen haer wacrden , dichaer ontfangen hebben, gekeert, als onder anderen blijktuytdeze woorden van Regalis, Biflchop van Vannes, van QyetfiT.zich en de zijne: Wy zijn , in die gevangnis der Britannen Turon.geftelt, ondereen zwaer jok gebracht. Doch in de vol-10. f.p.gende tijden hebben zy zich zelvcn en het hare eerft on-der Vorften, daer na onder Gtavcn cn Hertogen tegen deFranfen moédighlijk befchermt,fchoon, als Glaber Rodol-phusgetuyght, haer rijckdom alleen bcftaen heeft indevryheydt van gemeene fchatting,en dc ovcrvloet van melk.En hierom heeft voor vijif-hondert jaren Wilhelmus Mal^mesburienfis van haer gefchreven: \'t Is een aerdt van m.en-fchen in haer vader-landt gebrekkigh, en koopt eldersvoor uyt-landts geldt de zoudyc van een moeylijk leven.Zoo men hun geeft, zoo zullen zy zelf geen burgerlijke ?oorlogen zonder opzicht van recht oft verwantfchap af- *flaenj maer na de menighte van \'t geldt aen alle zijden,daerghy wilt, hellen. DE WALSCHE EN CORN- WALSCH-E britannen. E andere Britannen, die zeer el-lendighlijk haer vader-landt in haervader-landt gezocht hebben, heb-ben zo veel jammeren geleden, als,na dc wrccdthcydtder dingen, nie-mandt genoeghzaem ontfouwenkan : zijnde niet alleen van deSaxen, Piden, en Schotten, dooreen fchaedlijke oorlogh, wijdts cnzijdts verfpreyt, gequeekt, maeï pok door een onvermoge heerfching van verderfiijke dwinglanden verdrukt. En wieen hoedanigh die dwinglanden geweeft zijn, omtrent hecvijf-hondertfte jaer van Chriftus geboorte , hoor kortelijkuyt Gildas, die toen geleeft cn \'t gezien heeft. Onder de

CoafimhDanmoniers heeft Conftantin,hoewel hy metvoorbedach-te woorden voor Godt, cn de rey der Heyligen gezworenhad, dat hy de plicht van een goedt Vorft zoud onderhou-den : In twee kerken twee Koninglijke kinderen,en der zel-ve twee voefter-hceren zeer kloeke mannen ónder des Abts * Qlojß^Amphihallum, \'dat is, * heyligh en aen beyde zijden ruygh riHmvetm. kleedt, ------ &quot; wiliieNweee-.^Äi**\'^«*-^



? Ë il ï 4i) kJéedt, gedoot, en lange jaren te vooren zijn wettige vrouw voorzienighe\'ydt, die in haer fchikking hiei thiïl, bhder ah- /hzMverdreven hebbende, zich mé£ veel {linkende overfpeleii dcre giften haerer uyt-deeling, waer mee zy zich gewaer- va» ui-befmet. dight heeft ons \'en ons Rijk van Engelandt te vereeren, het A urelius Conanus,gewentert in het flijk van vadermoOr- landt Walhen met zijn inwooners ons eerft door leen-rechüderyen en óverfpëlen, hatende de vrede des vader-Iandts, onderworpen, en nu doör haer genade tot dé heerfchappyalleen verlaten als een boom op \'t veldt verdorrende , wiens van ons eygendom, eenigé hinder-palen weghgenomenvader en broeders eenovertollige inbeelding weghgerukt, zijnde, heel en al verkeert. eri aen de Kroon van \'t voor-en een onrijpe doot verdrukt heeft. noemde Rijk , als een deel van haet lichaem, gehecht enVortiporus, d^ving-landt der Dimeren, een booze zoon verccnight. In de volgende eeuw konden zy nochtans o^ivan een goeden vader, in zeden gelijk een Luypart, veel- geenerley wijs daer toe gebracht worden, dat zy zich onderverwigh in fchelmeryen, en nu grijs van hayren,zirtende oj5 \'t jok van flaverny begeven zouden, ook kon de zaek geen-zijn throon vol lagen, gefchonden door vader-moofdén en zins by-gcleght,nocht de doodlijke haet tuflchen de volke-over-fpelen, heeft zijn vrouw verftoten, en zijn eygen on- ren geblufcht worden, tot dat de V11 Henrik, Van haer af-vóotzichtige dochter verkracht en gedoot. komftigh, de behoudende handt aen de neder-liggendeCuneglafus, in \'t Latijn Laniofulvus (geele vleefch-hou- Britannen geboden,en de VIII Henrik haer in de zelfdewer) veler gedronge zitter, voer-man van de wagen der ge- ftaet van recht en vryheydt,als wy Engelfchen zelf zijn,aen-- dwonge toe-vlucht, Godts verachter, der kerken verdruk- genomen heeft. Na welke tijdt, en geen weynige jaren teker, heeft tegen Godt met fchelm-ftukken, tegen de men- vöoreh, dë Koningen van Engelandt haer onbeweeghlijkefchen met wapenen geöorloght, de heyligen met veel lafie- trouw en gëdienftigheydc beproeft hebben. Doch de Com&quot;ren getérght, hovaerdighlijk wijs zijnde, en op \'t onzekere wa/en, fchoon zy al haer kracht, om de behoudenis des va-dér rijkdommen hopende. der-landts te befchermen, moedighlijk t\'zaem-gebrachtMaglocunus, eylandige Draek, veler dwinglanden ver- hebben , zoo zijn zy nochtans haeftlijk onder de m^acht derdrijver,

zoo wel van \'t Rijk als vah \'t leven, de voornaemfte Saxen geweken , als die nocht in getal vermochten, nochtin quaedt, in vermogen en boosheydt grooter als vele, in het landt, van de natuur niet genoeghzaem gefterkt zijnde,\'t geven milder,in \'t zondigen onmatiger, in wapenen kloe- kon haer befchermen. ker, verhevener als alle Hertogen van Britannien, zoo in Dit zy genoegh gezeyt tan de Britannen en Romey-\'t Rijk als in afkomft van ftaet, heeft, jongeling zijnde, nen. Maer wijl men van de inwooners handelt, zoo machden Koning zijn oom met zeer kloeke zoldaten te vuur én men hier niet verzwijgen, hoewel wy \'c te voren crezeytte zwaerdt verdrukt. Na dathy door een geweldigè belofte hebben , \'t geen Zofinuis verhaelt, dat de Keyzer Probus Zth. uuyt de inbeelding des Rijx geweken is, heeft zich door het de Wandalen en Borgondiers, die hy overwonnen had, in mmdakinopen van zijn gewifte monnike beloften gedaen. Maer Britannien gezonden heeft, de welke, hier woön-f^laetfen <?» Bmgon-terftont weer tot zijn uytfpoufel keerende, de beloften van verkregen hebbende, den Romeynen een nutten dienft be- ^monnik brekende, heeft zijn eerfte houwlijk veracht, de wezen hébben, zoo vaek hier iemandt eenige oproer be-huys-vrOüw van zijn lévendige broeders zoon gevrijt, die trachte. Doch waer zy gewoont hebben, zoo niet in\'t lantbroeders zoon, en zijn vrouw , die hy een tijdt lang by zi ch van Cambrits, weet ik niet. Want G ervafius Tilburienfisgehadt had, gedoot,en die gevirijde vrouw van zijn broeders verhaelt van eèh oudt bolwerk in dat landt, welk hy Van-zoon ten houwlijk genomen. Maer deze dingen moet men dels-burgh noemt, éh zeght, dat het een werk der Wanda-aen de Schicht-fchrijvers laten, de welke tot noch toe len geweeft is. valfchlijk voor-gegeven hebben, dat deze elkander nage- En niemandt vermoede, dat in Conftantins tijden Pce-volght hebben, daer zy eens te gelijk (als men uyt Gildas, nen hier gewoont beleben, uyt déze woorden van den Re-die yder aenfpreekt, zien mach} in verfcheyde deelen vän dener Eumenius : \'t Zy mooghlijk geen zwaerder val Bri-\'t eylandt de dwinglandy aenvaert hebben. tannien verdrukt had, als zoo het van den Oceaen over- En dat overgebleven overfchot der Britannen heeft zich ftort bedekt wierd, welk uyè de diepfié wél der Poenen ver-in de wefterfche wijken van\'t eylandt, met natuurlijke ve- loft, iri \'t gezicht van \'t Roomfche licht op-gedoken is.ftinge, bergen,

en water-vloeden bezet zijnde, te weten in Want in een oudt boek, welk Humfred , Graef van Glo-Wallien, als wy \'t nu noemen , en Cormval begeven. Dezes cefter, en namaels den eerwaerdighften Baron Burghley,inwooners heeft de Sax Bpitj^ealef, diens Co/inj^ealer, ge- Opper-fchat: meeft er van Engelant toebehoorde, leeft menlijk de Gaulen oft Franfen Galweales genoemt. Want dat Vcenarumgurgitibus {\\vdlendex.^r2iSen.) Want het fchijntuyt-landigh en vreemt is, wördt by hun Wdfch genoemt, van de ellendigheden en ftraffen te fpreken, waer meé hetwaervanookde WaleninNederlandt, en de Wallachiers onder Caraufius gequdt geweeft is. aen den Donauw haer naem gekregen hebben. Deze DatAgachias in zijn tweede boek der gefchichcen zeght,Brit-walen , een ftrijdtbaer volk 2ijnde, heeft haer vryheydc het Hunnifche volk zijn Britannen daer uyc t\'rekke nie-een lan^^en tijdt onder haer Vorften befchérmr, én fchoon mande den Britannen ten lafter, oft achtze voor Hunnenizv doorheen wonderlijke gracht, de welke Koning Offa Want dat men in\'t Griekfche boek (Bittores) en voltrokken heeft , van de Engelfche-Saxen zijn af-gefloten niet Britones leeft, heeft my nu onlangs de zeer geleerdeeeweeft, zoo hebben zy nochtans haer fteden menighmael Francifcus Pitheus betuyght/t welk ook nu I. Lewenclaius,ce vuur en te zwaerdt verwoeft i en ook van haer allerley aen wien de Gefchieht-kunde zeer veel gehouden is, ver-zwarigheden geleden. Eyndlijk heeft, onder \'t gebedt van toont heeft.de eeile Eduart, als hy zelf vaii zich fchrijft, de Godlijkc N H I Ä N. AiireltmContinus^die ook^Caninm V. c. Vortiporus. UfMS Jl<fc.gloCH\'mts. Cornwalen.I^ritweden, Wd(ch.Walen, D E P I Aet ons nu tot de andere inwoonersvan Britannien komen, en eerft-lijk tot de Piden, aen welke de Ge-fchicht-fchrijvers de eerfte eere vanoudtheydt, na de Britannen, ge-geven hebben. Deze trekt HedorBoëtius van de Agathyrfen, Pom-ponius Lantus, Aventinus,en andere. - van de Duvtfchen, zommige van de Piaen rdievanPoiölou) van Vrankrijk, Beda van Scyren,\'t Is cefchiedt, zeght hy, dat het volk der Pito uyt Scytien(als mén zeght) met weynige lange fchepen m Aerlandt ge- ?kommzijn, van de Schotten, die zy daer gevonden heb-bed te vergeefs wöon-plaetfen geeyfcht hebben, door haer Belteen. E N. aenraden na Britannien gegaen zijn, en aldaer in\'t noor-den gewoont hebben, en dat, als vele willen, omtrent hetacht-en-tfeventighfte jaer onzes

Heeren. Wat ik in zoo groot een verfcheydenheyt volgen zal,zie ik niet, op dat ik nochtans zégge wat \'er van zy, en mijngevoelen voort-brenge, zoo niet het aenzien van de eer«waerdigeBedaalleramingenvan yder een overwoogh, ikzoud achten, dat de Piden niet van elders over-gebraéht,maér zeifin der daet Britannen, en de ware ftam van de ou-^de Britannen geweeft zijn.DieBritannen,naémIijk zegh ik,die voor de aenkomft der Romeynen hét noorder-deel deseylants bezeten hebben,en de wélke tot deze,het jok der fla-verny tegen-ftaende, (gelijk het volk der flaverny zeer on-lijdtzaem is) namaels t\'zaem-gelopen zijn. Gelijk in de in-val c



? iK 50 B R ï T Ä K N 1 \'Ë K. val der Saxen, de Britannen, die haer vryheydt niet wilden zoo geluklijk tegen de 2elve geoorloght hebben, te weten ^verlaten , zich in de wefterfche landen des eylands, welke Commodus, Severus, Baffianus ^ en Geta zijn zoon, de by--fcherp van bergen zijn, Wallten en Cornwal begeven heb- naem van Britannigys niet aen-genomen heb-ben : zoo zijn buyten twijffel, als de Roomfche oorlogh ben, als zy de zelve overwonnen hadden, hadden zy geenbrande, de Bnrannen, om in geen flaverny, het uytterfl:e Britannen geweefi:. Voorwaer indien de Romeynen, die,van alle quaden, tc vervallen ^ in deze noordtfchc deelen, al wat onbekent was voor treflijk hielden, cenigh volk, ver-welke door de onzachtheydt des hemels zoo kout,door rou- fchcyden van dc Britannen, cn te vooren onbekent zijnde ,we plaetfen zoo verfchriklijk, cn door \'t op-fpoelen des O- overwonnen hadden, \'t zy die Piden oft Schotten genoemtceacns en moeraffchen zoo waterigh zijn,geweken. Alwaer geweefl: hadden, zy hadden buyten twijffel de tijtels vanzy niet zoo zeer met haer fchichten, als met haer lucht en ?iöiicm en Scoticus in haer penningen en opfchriften ver-gefternte gewapent, met dc inwooners, die zy daer acn-gc- toont. Tacitus raemt uyt haer roode hayren, en groote le-troffen hebben , tot ccn tal-rijk volk gegroeyt zijn. Want den, dat zy uyt Duytfchlandt gcfproten zijn, terftont noch-Tacitusgetuyght.datdc vyanden der Romeynen in dit deel tans daer na wijt hy \'t waerlijker aen de geftcltenis desals in een ander eylandt van zijn fchoon-vader Agricola ge- luchts, welke den lichamen de geftaltenis geeft. Waer vandreven zijn,en buyten alle twijffel zijn \'t Britannen geweeft, ook Vitruvius zeght: In \'t noorden worden volken gevoeddie deze verfchovenfte deelen van \'t eylandt bewoont heb- van groote lichamen, bruync verw, recht opftaendc en roo-bcn. Wat, zullen wy droomen dat alle die Britannen,vyan- de hayren. Infgelijx geeft Panegyricus eenighzins te ken-den der Romeynen , dc welke derrigh duyzent gewapende nen , dat de Caledoniers, die buyten alle gefchil Britanncnmannen tegen Agricola uyt-gevoert hebben, die Severus waren, een volk met de Piden geweeft zijn , als hy fchrijft,zulke nederlagen aen-gedacn hebben,dat hy in een krijghs- der Caledoniers en anderer Piden boffchen, &c. als of ooktocht zevenrigh-duyzent Romeynen en bondt-genoten de Caledoniers geen andere als Piden geweeft waren. Enverloorcn heeft, met dooden zoo fchoon verdclght zijn, dat die Caledoniers van afkomft Britannen

geweeft zijn,en niemant van haer tot voort-tceling over-gelaten is ? &quot;op betoont Martialis met dat veers :dat zy den vreemdelingen uyt Scytia oft Tracia plaets zou- 0*vidms ghy zult gaen vannen den verleenen. ^t Is \'er zoo ver af, dat ik dit geloove,fchoon Be Caledonifche Britannen. \'t Beda uyt het vcrhael van anderen gefchreven heeftj dat ik Infgelijx Aufonius, en getuyght te gelijk, dat zy befchil-eer beveftige, dat zy zoo vermeert geweeft zijn,dat haer het dert waren, wijl hy haer Verw by groen mofch, met zant on-landt nocht voeden, nocht begrijpen kon,en derhalven ge- derfcheyden, vergelijkt : dwongen waren in de Roomfche Provincie te vallen,en ge- Gelijk het geele zandt met \'t groene mofch gemengt; lijk als te over-ftorten, het welk wy weten namaels, als de Al eens zoo is de njerw, waer mee zijn lijfbeplengt Schotten daer by gekomen waren,gefchiet te zijn. Maer om Be Caledonifche Britan. dat Beda gefchreven heeft, gelijk andere in dientijdt gezeyt Voorts gelijk deze met geen andere nacm,als der Britan-hebben , dat zoncimige uyt Scandien, welk eer tijdts, gelijk ncn, een tijdt lang bekent geweeft zijn, en dat van haer ge-de gantfche noorder-wijk, Scytien genoemt wierd,langs de fchildcrde lichamen: zoo hebben zy daer na omtrent dc tij-eylanden die op de rye geduurigh aen een lagen, tot de den van Maximianus en Dioclefianus, (want voor die tijdtnoorderfche Britannen gekomen zijn, daer toe zoud ik komt ons denacm der Piden by dc fchrijvers niet voor) alshchtlijk können gebracht worden, om \'t zelve te gclóoven. Britannien zo lang een Provincie geweeft was,dat de inwoo-Op dat nochtans niet iemandt mccne, dat ik aen een ners het Provinciaels Latijn ingezogen hadden, Pidi,als hetwacrfchijnlijke loogen geloof geef: dat de Piden zelf Bri- fchijnt, genoemt te worden, tot onderfcheyt van die, welkfetannen geweeft zijn, fchijn ik te können bewijzen uyt der Roomfche bontgenoten waren,enBritannen genoemt wiet^Piden zeden, naem, en fprack, waer in wy zien zullen , dat den. En waer van wierden zy anders Piden genoemt,als omzy zeer wel met de Britanncn over-ecn-komeri. dat zy zich befchilderden. Doch zoo \'er iemandt is,die niet Be xjeden. op dat ik onder anderen na-late, dat nocht de Piden , gelooft, dat de oude Britannen de Provinciaelfche Latijn- als Beda verhaelt, nocht de Britannen, als Tacitus fchrijft, fche tael gebruykt hebben, die weet voorwaer niet, hoede kunne in \'t heerfchen onderfcheyden, oft de vrouwen zeer de Romeynen gearbeyt hebben,dat dc Provinciën La-van \'c Rijk uyt-gefloten

hebben : die gewoonte van fchildc- tijn zouden fprckcn , en heeft niet gezien wat een krachtren, en zich met verwen te befmeeren , was aen beyde vol- der Latijnfche woorden in dc Britanfche tael is ingekro-keren gemeen. Van de Britanncn hebben wy\'t te vooren pen,opdatiknietmethctaenzien van Tacitus voortkom,getoont, van de Piden getuyght het Claudianus voor ons, de welke fchrijft, dat dc B ritannen. ten tijde van Domiria- de welke zingt: Hy heeft de rechhgenoemde Ticien Getemt. En elders: En leefl, met Hßerven \'van de Vitien B\'ontzielde heelden, die hetgloeyendyzerfirikten.En niet min uyt-druklijk zeght Ifidorus : De naem derPidifche volken verfchilt niet van haer lichaem, om dat deambachts-man met kleyne punten van naelden, dc uyt-ge- nus, de welfprekenheydt der Latijnfche tael aenvaert heb-ben. En zoo veel de naem der Piden acngact, deZe, knoopzal het aenzien van Elavius Vegerius licht wegh nemen, de Lib. 4.welke eenigzins betoont, dat de Britannen dit woordt Pi- cap. 37*den t\'eenemael in de zelfde zin, als dc Latijnen, voor iet,BenAem. &quot;&quot;&quot; uy»--ui.uis.ujr. z,cgut muuiua : xvcniicajucr gcfchildcrt zijndc, gcbruykt hebben. Want hy fchrijft, dat /-I , .. , , , de Britannen die verfpie-fchcpen Piden genoemt heb- ben , welker zeylen en touwen blaeu gevcrwt, en welkerdrukte fappen van \'t natuurlijk gras befluyt, op dat de ge- boots-gezellen en zoldaten in \'t blaeu geklcet waren. Voor* vlakte Adel deze lijk-tekenen in zijn gefchilderde leden tot waer indien dc fchepen om dc blaeuwe zeylen van de Bri- zijner vertooning drage.^ Zullen wy nu achten, dat deze tannen Piden genoemt wierden ^ wat zal \'er tegen ftaen,Piden Duytfchen geweeft zijn, die deze wijs van fchildercn wacrom zy dc volkcr cn,met verfcheyde verwen gcfchildcrt^noyt gebruykt hebben, oft Agatyrfen van Tracien, Zoo vêr en inzonderheydt met blacuwe, (want dat is glaftifche vanhier van af gelegen ? oft véel eer Britannien zelf, daer zy glaftum) min Piden genoemt hebben ?zeifin \'t zelfde eylandt geweeft zijn, en de zelfde wijs van Hier toe dient ook, dat de noorder Piden, welke S. Co-fchilderen behouden hebben. lumbanus, door het woordt en voor-beeldt, tot ChriftusEn met geen andere nacm als Britannen worden die Bar- gebracht heeft, in de oude jaer-boeken der Engclfchenbaren van de oude fchrijvers, Dion, Herodianus, Vopifcus, Bjiirraf Peobraf, als Britanfche Piden genoemt worden.&c. genoemt, dc welke de Romeynen zoo lang met zulke Dat wy uyt haer tael te min bewijs-rcdenen konnen, daer „ pinvallen uyt het

Caledonifche bofch,en die uyterfte noord- van is oorzack, dat naeulijx een woordt van de Pidifchefche wijk gcquelt hebben. Infgelijx Tacitus, die de oorlo- tael by de fchrijvers gevonden wordt: nochtans fchijnt zy * \'gen van zijn fchoon- vader Agricola in dit uyterfte deel Van met de Britanfche een-zelvigh geweeft te zijn. Beda heeftBritannien volkomelijk bcfchrijft,noemt de inwooners met gefchreven, dat \'er een wal op ccn plaets begint,welke in degeen andere naem als Britanncn,en Britannen uyt Caledo- Pidifche fprack Tenuahel genoemt wordt, en Pengwal be-nia, daer nochtans de jonger fchrijVers verhalen, dat de tekent uyt-druklijk by de Britanncn het hooft,oft begin vanPiden, als nieuwe aenkomelingen, ricn jaren te vooren hier een wal. Ook fmaken de namen van veel plaetfen in dieaen-gekomcn waren, (het welk ik wilde dat ghy aen merk- gantfche wijk des eylandts, wélke dc Piden zeer lang in ge-te ) hoewel Tacitus in die eeuw van de zelve gantfch niet hadt hebben (de zelve was het oofterfche deel van Schot-geweten heeft. Ook zouden die Roomfehe Keyzers, die landt) na de Britanfche oorfprong, als Marr, MarniA, om dat



? Ë H t^at \'c zee-kndén zijii, van het Britanfche Afor. Aberden, A-berlothnet, Aberdore, Aberneith, dat is, de mondt van Den^Lothnet, Dore, Neith; van Aber, \'c welk by de Britannen demondt van een rivier hctckcnt.Stratbolgy,Strathdee,Strath^earn, dat is, het dal Bolgy, Dee, en Earne ^ van Strath, dat in\'t Britanfch een dal is. De voornaemfte ftadt zelf der Pidenkent geen andere,als een Britanfche oorfprong,Edenburgh,zegh ik , welk Ptolemeus Caftrum Alatum (\'t gevleugelt ka-fteel) noemt, want Aden wordt in \'t Britanfch een vleugelgenoemt. Ik zal ook niet tot een bewijs-reden nemen, datzommige Pidifche vorften Bridii genoemt zijn geweeft,datis in \'t Britanfch, als wy nu dikwijls gezeyt hebben, gefchil-derde. Hier uyt dan wordt niet wanfchiklijk befloten,dat detael der Piden van de Britanfche niet verfcheyden geweeftis, en dat zy dies volgens geen verfcheyde volkeren geweeftzijn, fchoon Beda van de talen der Piden en Britannen, alsVan verfcheyde fpreekt, op welke plaets hy\'t zelve van deuyt-fpraken der tael fchijnt gezeyt te hebben. Ook hoeft zich niemandt te verwonderen, dat de Pidenhaer landts-luyden den Britannen zulke neerlagen aen-ge-daen hebben, dewijl wy heden zien, dat in lerlandt die, wel-ke het Engelfche Rijk onderdanigh zijn, geen fchaedlijkervyanden hebben, als haer lands-luyden de wilde Ieren.Want gelijk, als Paulus Diaconus verhaelt, de Gotthen,Hyppogotthen, Gepiden , en Wandalen, de naem alleenveranderende, en de eeneen de zelfde tael gebruykende ,met vyandige vanen dikwijls tegen elkander geftreden heb-ben i zoo ook de Piden cn Britanncn,mceft als deze nu derRomeynen bontgenoten waren.Deze dingen waren \'t,hoe-danighzy ook zijn, dewelke my als in handcri geworpen,en mijn gemoedt bykans daer toe gebracht hebben, dat ikde Piden voor over-blijffels der Britannen geoordeelt heb:maer mooghlijk wordt dit door Bedas aenzien vermindert,doch laet de over-lcvering van zoo groot een man, uyt hetverhael van anderen, (zoo \'t u goedt dunkt) winnen enkracht hebben boven deze ramingen. Deze Piden deelt Ammianus Marcellinus in t)icdidonmen Ve^urioneSy ik zoud Demalidêniós leezen , en acht dat zyaen de weft-kant van Schotlandt, daer dc Dcucalidonifchezee tegen aen fpoelt, gewoont hebben. Hoewel ik gemeentheb , dat deze zoo genoemt zijn geweeft, als zwarte Calc-doniers , (want T>ee betekent by de Britannen zwart) gelijkde Ieren heden dc Schotten van die wijk, T>uf Allibarvn, datis, zwarte Schotten, noemen, en dc Britanfche rovers, vandeze kant de zee ontvcyligcnde, hebben zy Tllu du, dat is >het zwarte

heyr, genoemt. Nochtans mach men gifren,datzy van de gelegenhcyd haer naem ontfangen hebben. WantDeheu Caledonü, betekent de Calcdoniers ter rechter-hant*dat is ten weften woonendc. Gelijk de andere Piden, dieter linker-handt, dat is ten ooften, gewoont hebben, (welkNinnius dc linker wijk noemt,) Vcduriones genoemt waren,het woordt mooghlijk van Ckwithic af-getogen zijnde, hetwelk by de Britannen dc linkcr-zijde betekent, de welkezommige vermoeden, dat by Ptolemeus vcrdurvelijk Ver-nicones genoemt worden. Een oudt Saxifch ftuk fchijntzePejlJeojin te noemenjwant zoo noemt het \'t volk,wclk denBritannen vyandigh was, daer dc oude Engelfchen de Pi-den Pehits en Peohtas genoemt hebben. Waer van byWhitkindus door-gaens Pekiti voor Pidi gelezen wordt. De zeden van deze oude cn Barbarifche Britannen, die ï)er T0ett jj^maels tot dc naem der Piden gekomen zijn, hebben wytied£ft. Pjqj^ en Herodianus hier te voren befchreven. Nu is • overigh, dat ik hier by voege,dat, als het Rijk ten val helde,de weynigh voorzichtige Romeynen uyt de Barbaren haerbenden op-lichten, zommige van deze Piden van Hono- t Beucde- donii. VeÜHm\' nes. N t Ë R || rius, de dingen over al geftilt zijnde, tot de Roomfche oor-logh verkooren, en Honoriaci genoemt geweeft zijn. Dewelke onder dien dwinglant Conftantin, om de hoop zijnsnacms verkooren, de kaftcclcn der Pireneifche gebcrghtenopenende, de Barbaren in Spanjen gelaten hebben. Eneyndlijk als zy eerft door zich zelf, en namaels met de^ver-^bonde Schotten, deze Provincie der Romeynen veel quel-ling aen gedaen hadden, hebben zy later begonnen te ver-zachten: De zuyderfche zijn van Ninia oft Ninianus de Bri-tan,een zeer heyligh man,töt Chriftus bekeert omtrent het450 jaer. En de noorderfche, die door de hooge cn fchrik-lijke toppen der bergen van de zuyderfche at-gefcheydenwaren, van Columbanus, een Schot uyt lerlandt, infgelijx BedaJeen monnik van uytnemendc hcyligheyt in \'t d 1. x v jaer,de welke haer, waer hy \'t gevat had, geleert heeft de Paefchvan de veertiende maen van Maert tot de twintighfte maetialtijdt op een Zóndagh te vieren, en een andere vorm vanfcheerfel als dc Romeynen, tc wctcn,wclke een onvolkomegedaente van een kroon vertoonde,te gebruyken. Waer vanlang in dit landt fcherplijk getwift is, tot dat Naitanus, derPiden Koning, de zijnen tot de Catholijke onderhoudingzwaerlijk gebracht heeft. In welke eeuw zeer vele Pidende drempels der heyligen, gelijk het toen de tijdt meebracht, aendachtelijk verzocht hebben, en onder anderen,die in de oudtheden van S.

Pieters kerk, met deze woordenverhaelt wordt :[AsteriVs Comes Pictorvm, AfierimÈT Syra cvm svis votvm soLVERE,datis, derAßerius Graef der Pióïen, en Syra hebben met de haren haerbelofte voldaen.\'\\ Eyndlijk zijn zy van deSchotten, uyt ler-lant invallende,zoo verbroken geweeft, dat zy omtrent hetDCC XL jaer, door een fchadelijke oorlogh overwonnenzijnde,oft t\'eenemael verdelght,oft allenx tot haer naem cnvolk geweken zijn. Het welk infgelijx gebeurt is acn het al-lermachtighftc Volk derGaulen,de welke,van de Franfen o-verwonncn.tot de naem derFranfen allenx als Verhuyft zijn. Dat Panegyricus te kennen geeft, dat Britannien vootCïefars tijden tot haer half-naekte vyanden de Piden en Ie-ren gewent geweeft is, fchijnt hy na de wijs van zijn tijdt tefpreken, voorwaer de Piden waren toch ter tijdt met dönaem niét in Britannien. Dat ook Sidonius Apollinaris in het lof-dicht tot zijrtfehoon-vader gezongen hecfr: Ztj\'n ïvinb\'re \'Vanen vóerdfi C/tfar tot dießranden,Daer de Caldoonfche Brit inmoner is der landen,En fchoon hy heeft den Schot, en met de Sax, den PiäGeßagen in de vlucht. Ik kan niet laten uyt te roepen met Cen ander Dichter ;Men loof geen zang-goddm, die alle ding vergroot. Die zoud Cjdjfar, overvloëdigh en rijklijk in zijn eygenlof, noyt gezwegen hebben, had hy \'t ftechts gedaen gehad.Maer deze fchijnen die goede en geleerde fchrijvers in dezöeeuw nier ongelijk, die, als zy C^efars gefchichten t\'zamen-rapen, fchrijven, dat hy de Franfen in Gaulen,en de Engel-fchen in Britannien verwonnen heeft,daer in die tijd,noch£hier der Engelfchen,nocht daer der Franfen naem zelfs vanzeggen niet gehöort is , als die langejaren daer na in dezélanden gekomen zijn. Dat de Pidons van Vrankrijk het zelfde volk met onze Bte<i)4f$.Piden geweeft is, durf ik met loannes Picardus niet geloo- JPoiäou.ven, wijl de naem der Pidons in Gaulen oft Vrankrijk ookvoor Cacfars tijdt zeer vermaert geweeft is,en de onzen ner-gens Pidons genoemt worden: alleen in een plaets van Pa-negyricus weet ik, dat PiUonum voor Pi&orum, door dc ftof-ftgheydt der drukkers, ingeftopen is. \'uhHomiack SCHOTTEN. * macnt zijn, dat alles tot de oude, ware, en oprechte Schot-ten moet betrokken worden. Welker nakomelingen diezijn, die lerfch fpreken, en wijdts en zijdtsin\'t wefter-fche deel van \'t »ene men nu \'t Koning-rijk van Schotlandtnoemt, en in de by-gelegé eylanden woonen, en Highland-men gemeenlijk genoemt worden. De andcrèn, gefehiktet_____c \' . in zeden zijnde, de welke in\'toofterfche deel des zelfs ge- ;^hotcenhier zal voortbrengen, zoo moet de lezeE yer-;

zetenzijn, fchoon zy tot de naem der Schotten ovcr-ge- \' \' \' &quot; \' \' O gaen D E E nacfte plaets aen de Piden, onderde Britanfche volkeren, eygenen zichmet recht dc Schotten, van welke eerik fpreken zal, op dat de quaedtwilli-genenfpotters niet tot laftcr trekken,het geen ik ongcveynfdelijk cn eenvou-dighlijk uyt de oude fchrijvers van de



? B R ï T gaen zijn, zoo zijn zy nochtans niet min als Schotten,maervan de zelfde Duytfche ftam, als wy Eiigelfchen. \'t Welkzy niet können ontkennen, cn wy niet mogen niet weten ,wijl zy van die voorige Saften, even als wy, genoemt wor-den ; cn dc zelfde tael met ons > \'t welk het zekerfte be-v?ijs van een een-zelvige ftam is,naemlijk dcEngel-Saxfchc,alleen in uyt-fpraek verfchcydcn, gebruykcn. Op welkenaem het zoo ver is, dat ik hun eenige vlek aen kladde, datik zoo veel eer altijdt, a1s van het zelfde bloedt en afkomftzijnde, gelieft heb, en ook toen ge-eert, als dc Rijken ge-deelt waren, en nu veel mecï, wijl, door het toedoen vande hooghftc cn goedighfte Godt, wy Engelfchen en Schot-ten onder een zeer wijdtluftigh hooft des Rijx (\'t welk bey-de volkeren ten beften tot geluk en zaligheyt gedyen moet^t\'zamen-fmelten. De oorfprong cn opkomft van \'t Schotfche volk is, ge-lijk die van de om-,gelege volkeren, met duyfterheydt om-goten, zoo verborgen, dat zelfde doorzichtighfte Bucha-nanus, oft weynigh gezien heeft, oft alleen voor hem ge-zien heeft : want hy heeft aller verwachting in deze zaekbedrogen. Hier door heb ik my lang onthouden, om niet.tot dezen kampte komen, cn door my met anderen oververdichtfeien te verwonderen, zoo etelijk te beuzelen.Want men zal even zoo waerfchijnlijk den oorfprong derScötadoch\' Schotten tot de Goden betrekken, als tot die Scota, hetverfterde dochterken van de Fgyptifche Pharao , getrouw taenGaithelus, de zoon vanCecrops, opbouwer van A-thenen. Maer gelijk deze meening, uyt de onervarenheytder oudtheydt gebooren, ook van dc zuyverfte Schottenverworpen wordt j zoo wordt ook de ander later, uyt dcGriekfchc bron onfmaeklijk getapt, dat dc Schotten ge-noemt worden, als o-kcwi , dat is, duyftere, als tot lafter desdoorluchtighften en kloekmocdighften volx van de nijdigebedacht, van my gantfchlijk verworpen. Ook behaeght degiffmg van ons Elorilegium niet aen allen, dat naemlijk deSchotten zoo genoemt worden,om dat zy uyt ccn verw erdet\'zamen-vloeying van volkeren voortgeteelt zijn.Nochtanskan ik my niet verwonderen van waer Iftdorus dac heeft:c,2. I^e Schotten,zeght hy,hebben in haer eygen tael haer naemvan haer befchildert Uchaem,om dat zy met yzere priemen,met inkt, met een merk van verfcheyde geftalten getckentworden. Het welk Rabanus Maurus ook met dezelfdewoorden getuyght in zijn landt-befchrijving, aen

Key-zer Lodewijk de Godtvruchtige, dewelke te vinden isin de Boekcry van \'t Collegie der drievuldigheydt tot Ox-ford. Maer wijl Schotlandt zijn voedfter-kindcrcn heeft, dieuyt de innighfte oudtheydt haer oorfprong können fchep-pen, en haer en haers vader-landts eer allerbcft verzor-gen,zoo zy aen deze zaek al haer zorghen al haer gemoedtflechts zoo lang te koft leyden j zoo zal ik flechts den vin-ger aen de bronnen ftrekken, waer uyt zy mooghlijk dewaerheydt fcheppen mogen, en ik zal eenige dingen voor-ftellen , welke ik wel wilde, dat zy naerftighlijker over-wo-gen. Want ik ben in deze zaek een Scepticus. En eerftiijkvan haer oorfprong, daer na van dc plaets, van waer zy inlerlandt over-gevarcn zijn. Want het is zeker, dat zy uythet eylant van Iet lant, by de Britannen van oudts bewoont,als op zijn plaets betoont zal worden, in Britannien over-gevaren zijn, en als zy den fchrijvers met deze naem eerftbekent wierden,in lerlandt haer woon-plactfen gehad heb-ben. Want elders heeft Claudianus van haer invallen inBritannien gezongen: De wUd\' en tvoeße Schot heeft lerlandt gantfch ontroert ^zijn fchepen over zee^ vol vyandtfchapi gevoert.En ook elders: Het koude lerlandt heeft hefchreyt de Schotfche hoopen.Infgelijx fchrijft Orofius: lerlandt wordt van de volke-ren der Schotten bewoont. En met hem Ifidorus : Schot-landt is het zelfde dat lerlandt is, doch Schotlandt ge-noemt , om dat het van de volkeren der Schotten bewoontWordt. Gildas noemt de Schotten lerfche landt-loopers.Ook Beda : De Schotten die lerlandt, het naefte eylandtaen Britannien, bewoonen. En elders: Ten tijde van deGroote Karei noemt Eginhardt lerlandt uyt-druklijk heteylandt der Schotten. Infgelijx Giraldus Cambrenfis: Dathet Schotfche volk uyt lerlandt gefprotcn is, bewijft totop den huydigen dagh de gebuurfchap, zoo wel van haer t&f van.fharao. Jerlanàtder Schot-ten vader-landt. N N I E N. tael, als kleeding, zoo wel van haer wapenen als zeden.Maer koïïnen wy tot het gene \'t welk ik wilde dat de Schot-ten oveïwogen. Wijlzy, die ware en natuurlijke Schotten zijn, dezenaem der Schotten niet kennen , maer zich ander zins Ga- Gaoitheloithel, Gael, cn noemen,en wijl vele volkeren, met an- GmheUdere namen, als zy zelf gebruykcn, van haer nabuuren be- ^^ *tekent worden,wacr door de oorfprongen der volkeren dik-wijls acn^gewezen worden : gelijk de inwooners van Ne-der-Pannonien, die zich Magier heeten , in

Duytfch Hun-garen genoemt worden , om dat zy van oorfprong Hunnenzijn,dic by \'t Hercinifche Bofch wo\'onen.-de welke zich zelfCzechi noemen, worden by anderen BohemJers genoemt,om dat zy van de Gaulifche Boy ( mooghlijk van de Bour-bonnoifen in Vrankrijk ) gefprotcn zijn : de inwooners vanAfrica, die by zich zelfook haer naem hébben,van de Span-jaerdcn Alarhes genoemt worden, om dat zy Arabiers zijn cde Ieren die zich Erinaeh, van onze Britannen Gwid-kil, en de Ieren en Britannen zelve noemen ons Engelfchemet geen andere naem als Saffons, om dat wy van de Saxertgefprotén zijn : Ik wilde wel dat de Schotten eerft over-wogen,of zy ook van haer gebuuren alzoo genoemt Zijn ge-weeft als Scyten. Want gelijk dc Neêr-landers de Schottenen Scyten met een naem Scutten noemen j zoo hcefc menuyt onze Britanfche fchrijvers waer-genomen,dat zy beydeonze Britannen T-Scot genoemt hebben, Ook noemt Nin^niusdeBritannen, die in lerlandt woönert, uytdruklijkScyten, ende zee, waer over zy uyt lerlandt in Britanniengevaren zijn, noemt Gildas Vallem Scythicam ( \'t Schytifche Schhifchdal.) Want zoo ftaet in de Pari jfche druk, alwaer andere dal.zonder zin Styticham vallem lezen. Ook heeft Koning Al- ^fredj die voor zeven-hondert jaren de hiftori van Orofiusin de Engelfche tael over-gczet heeft, de Schotten metScyttan over-gedragen, en de onzen, die naeft aen Schot-landt woonen, noemen haer geen Schotten , maer Scyttesen ^fm^.Want gehjk (na \'t getuygcnis van Walfinghamius) Uyptf-de zélfde genoemt worden Ge ten, Gettfchen , Gott en, Gotti- digmmt.fchen-, zoo worden van de zelfde afkomft genoemtScytifchen, Schotten, Schottifchen. Hier mogen zy bedenken, of deze naem aen dit volkvan haer gebuuren gegeven zy om haer Scytifche zeden, oftom dat zy uyt Scytien gekomen zijn. Voorwaer Diodorus ^Siculus en Strabo, met namen, vergelijken de eerfte en ou- ^trAhôde Britannen , inwooners van lerlandt, het ware vader-lant uh. 44der Schotten.met de Scyten in wildigheydt. Daer toe drin- w^ffeken de wilde Ieren en melken\'t bloedt uyt de wonden der Schotte»verüagenen,beveftigen een verbont met een teugh van elk- ^j^t^venanders bloet, en achten haer eer te groeyen door\'t getal derdoüdt-flagen. Hier by komt noch, dat deze Schotten,even als de Scyten, boogen en pijlen tot haer voornaemftewapenen hadden. Want Orpheus noemt de Scyten t^\'^oÇI-^i^ç,

gelijk Elianus en lulius Pollux Sagittarios^ dat zijn,fchutters -, waer van de geleerde mannen vermoeden, datbeyde deze volkeren dien naem om haer ervarentheydt iil\'t fchieten gegeven is. En het kan niet nieu fchijnen, datverfcheyde volkeren van dc zelfde zeden, m.et de zelfdenaem getckent zijn, gelijk zy, die Weft-Indien door-zienhebben,fchrijvcn,dat alle kloeke mannen,en die met booghen pijlen ervaren zijn, door gantfch Indien en zijn eylandenmet een naem Caribes, fchoon zy verfcheyde volkeren zijn,genoemt worden. Maer dat zy uyt Scytien gekomen zijn, getuygen zelf deGefchicht-fchrijversderleren, want zy tellen Nemethusden Scyt, en lang daer na Delà uyt Nemethus, dat is, uyt deScytfche ftam, onder de eerfteinwooners van lerlandt. Inf-gelijx heeft Ninnius, Eluodugus lcerling,opentlijk gefchre-ven : In dc vierde eeuw der wCercldt ( dat is in die tijdt,welke verloopen is tuflchen de opbouwing van de kerk teIerufalem,en de Babiloonfche gevangnis] hebben de Scytenlerlandt in-gehadt. Hier toe komt het acnzicn der jongerfchrijvers, vän Cifnerus in dé voor-reden aen Crantzius, envanRcinerusReineccius, de welke fchrijft : Van de Scy-ten is het volk der Schotten in Britannien noch overigh,&c. Ik twijffel nochtans geheel en al, fchoon dc Geten eenScytifch volk geweeft zijn,oft Propertius onze Ieren meent,als hy zingt: . \' Bn t£lerfche Geten, en Britanjen metCeverwde wagens over al bezet. Maer Cctrihen.Benzol. f t -Î. ^jj^Mjlggg m



? 55 E N. B R A N. - N Maer den Schotten kan haer eer niet beftaen, 20 zy niet lerlant dikwijls aen-gevallen hebben, en aldaer haer woon-ÏS Spanjen in lerlandt over-gebiacht worden, want dit plaetfen gevcft j alzoo mach men denken, dat de Franfen0ckpmen geweren zy zelf en haer Gefchicht-fchrij vers, even als haer ook te vooren gedaen hebben , en waerfchijnlijk genoegh lijn. Godts-dienft en vryheyt, en voorwaer met recht. Zo is dan van hier in Spanjen over-gevaren zijn, en van daer, door dcScyten in alle moeyten verlooren, zoo men geen Scyten in Spanjen Groote Conftantin verdreven zijnde, wederom in lerlandtSpmjen. vindt. En dat \'er in Spanjen Scyten geweeft zijn, (op dat ik gekeert zijn. Ook is \'t gelooflijk, dat \'er namaels meer toe-zwijge van de Scytifche voor-bergh in Cantabrien naeft aen gekomen zijn , toen, als de Wandalen en Gorten alles in nlerlandt, en \'t geen Strabo fchrijft, dat de Cantabren met Spanjen in rook en afch ftelden, en de Barbaren onder elk- nde Scyten in zeden en m wildigheydt over-een gekomen anderen oorloghden, en d\'een den ander verfloegen j inf- \' \'hebben) leert Silms Italiens, uyt Spanjen afkomftig,opent- gelijx als de ftorm der Sarracenen den Spanjaerden trof, enlijk. Want dat de Concam, een volk van Cantabrien , van in Galiflien en Cantabrien vele ter neder velde. Maer hierde Maflageten, dat zijn Scyten, voort-gefproten zijn, be- mogen andere na zien, \'t is my genoegh zelfs alleen gewilctoont hy met dit veers: te hebben deze wolk t\'ontroeren. Ghy tvont Concansr door u meedtheyt uyt die looten Lieve laet hier de Schotten over-Ieggen , hoe het komt, Vdr^\'t Majfagetifch volk te mzenvoort-gefirooten, dat de Ieren , der Schotten over-groot-vaderen , en de &quot; Wijl ghy urvgraeght verzaet en uwen dorß ver z^oet Schotten zelve zich roemen Gael, en Gajothel genoemC Door d\'uyt\'geborße aêr van d\'arme hooren-voet. te worden, en haer tael Gajothlac te zijn, en dat deel van En na weynigh hier tufll;hen m gevoeghde veerzen, be- Britannien , welk zy eerft ingenomen hebben , Argatheltoont hy, dat de Sarmaten, de welke ieder bekent Scyten noemen: en laet zy zeggen van waer deze namen geko-geweefttezijn, Sufana, een ftadt in Spanjen , op-gebout men zijn, van die van Galiflien in Spanjen, van welke,hebben, als hy zingt: buyten twijffel, vele in lerlandt over-gegaen zijn, en wel- Bn Sufana verheft ter lucht Sarmaetfche muuren. ker oorfprong van de Gallaten, oft Gäulen

verhaelt wordt ? Van deze Sarmaten oft Scyten, fchijnen de Lucent, die oft van de Gotten, als zommige jonger fchrijvers meenen,Orofius in Ierlandtftelt,afkomftigh te zijn, (wijl de Span- de welke willen, dat dit Gajothel van de Gotten af-ge-jaerts zelve Sufana onder de Lucenfers in Spanjen ftellen) komen zy, even als Catalonien in Spanjen. Hier zoudengelijk die van lerlandt van die Concanen. Want zy bewijs-reden en halen, van de na-verwantfchap van de de Lucenflers en Concanen waren onder de Cantabren ge- Gotfché tael met de lerfche, de welke nochtans geen ge-buur en , gelijk de Lucenen en Ganganen aen die kant van meenfchap heeft met eenige andere talen van Europa, alslerlandt, welke na Spanjen toe light. Zo iemandt vraeght, met de Britanfche en Duy tfche, na dat ik heb können be-welke die Scyten geweeft zijn, die in lerlant gekomen zijn, grijpen. Hoe waerlijk Huntiiigdonenfis fchrijft: Dc Schot-ik weet het gantfch niet, \'t zy dat ghy ze Duytfchen acht, ten zijn uyt Spanjen in lerlandt, in de vierde eeuw der we-en wilde wel dat de Schotten \'t zelve dieper over-dachten. reldt, gekomen, en een deel der zelve, welk noch geble-Buytfchen Doch dat de Duytfchen nu eertijdts in Spanjen gedron- yen is, gebruykt de zelfde tael, en worden Navarroifen ge-in Spmjen. gen zijn, zal, behalven Plinius, die de Oretanen van Span- noemt. Hoe waerlijk, zegh ik, hy dit gefproken heeft, laet \'DecoKfola- j^Q Duytfchen noemt, Seneca, een gebooren Spanjaert, ik andere zeggen. Ook laet ik David Chambres Schots-^^Lmm \'^^^^j^en: Het Pyreneifche geberght, zeght hy, heeft de man varen, welke van de lefuiten verftaen heeft, dat deover-komft der Duytfchen niet belet, door omwegen en Schotfche tael in Ooft-Indien gebruykt wordt. Ik vrees datonbekende plaetfen heeft zich de menfchelijke lichtvaer- 200 een vêr-gelege landt, dien licht-gelovigen man geendigheydt begeven. En dat de Duytfchen Scyten genoemt vryheydt gegeven heeft om te liegen, maer om leugens tegeweeft zijn, wordt niet alleen uyt Ephorus en Strabo be- zeggen,floten, die al de volkeren van \'t noorden Scyten genoemt Zoo men hier in deze zaek bewijs-redenen uyt de draght De Gottènhebben, maer ook uyt Plinius: De naem, zeght hy, der mach halen : de wilde Schotten hebben heden de zelfde enwildeScyten gaet overal over in Sarmaten en Duytfchen. En draght en kleeding, als eertijdts de Gotten, gelijk terftont SchottenAventinus getuyght, dat de

Duytfchen van de Hungaren uyt Sidonius Verftaen wordt, de welke, terwijl hy den GotScyten en Scytulen genoemt worden. En van de Scytifche befchrijft, den wilden Schot geheel af-fchildert: Zy vlam-oorfprong af-gekomen te zijn, kan niemandt tot verwijt men, zeght hy, door de faffraen, de voeten worden metftrekken, mits de Scyten , gelijk zy de oudtfte overwinners een borftelige fchoen tot aen de eng-klaeuwen toe bebon-van veel volkeren geweeft zijn , alzo ook zelf geduurigh on- den. De knyen, fchenkels, en kuyten zijn zonder dekfel,verwonnen, en noyt onder een vreemde heerfchappy ge- haer kleedt is hoogh, eng, veel-vcrwigh, naeulijx komendebracht zijn. Hier mach men niet voorby-gaen, dat de Cau- aen de uytftrekkende en bJoote dyen. De mouwen alleeneen en Menapien, welke onder de treflijkfte volkeren in de beginfden der armen bedekkende. Haer wapen-rokkenDuytfchlandt geweeft zijn, met de zelfde namen en de zelf- groen, met roodt-fcharlake boorden. De hengfels van dede f^ebuurfchap van Ptolomeus in lerlandt geftelt worden, fchouderen af-hangende. De ooren worden door de geef-zo dat het waerfchijnlijk zy,dat zy van de zelfde Duytfchen fels der over-hangende hayren bedekt: (want zoo machmet de naem ook de oorfprong getrokken hebben. men de veelvoudige en gefcheyde hayren der Schotten en Zoo de Schotten van deze niet gefproten zijn, zoo wild Ieren met recht geeflels noemen.) Ook gebruyken zy ge-ik , dat zy by zich zelf bedachten, of zy van die Barbaren haekte lancen (Gildas noemt ze gehackte pijlen) en werp-geweeli zijn, de welke de Tijdt-boeken van Koning Al- bijlen. En zy droegen, als Porfirius zeght, naeuwe rokken. Tegen Hol phonfus getuygen, dat van de Groote Conftantin uyt Ga- na haer borfien gepaft, zonder riemen. Ofditnietzyde w/W «felifl^en van Spanjen verdreven zijn 5 want men wfl, datzy zelffte draght der lerfche Schotten, laet zy zelve oordee- meloèti*uyt dat deel in lerlandt verhuyft zijn. Vraeght men, wie len. Ook wild ik, dat zy te gelijk over-dachten deze woor-de Barbaren geweeft zijn, ik twijffel niet, of zy zullen met den van Giraldus Cambrenfls, uyt het boek van de onder-my gevoelen, dat het Duytfchen geweeft zijn. Want on- wijzing eens Vorften: Als Maximus uyt Britannien in Gal-der \'t gebiedt van Gallienus, hebben de vêrft-gelege Duyt- Hen met de gantfche macht van mannen en krachten,insge-fchen, zet^ht Orofius, het af-geloope Spanjen ingenomen Üjx

der wapenen van het eylandt, om het Rijk in te ne-en bezeten ; En wac zijn de vêrft-gelege Duytfchen an- rnen,over-gevoertwas,zo hebben Gratianus en Valentianusders als Scyten, geweeft ? Maer Aurelius Vidor, by An- broeders, en deel-genoten des Rijx, dit Gotfche volk, indreas Schottus uyt-gegeven, noemt die Duytfchen Fran- oorloghs-zaken kloek en dapper, en hun oft verbonden.fen En wijl die Franfen en vêrft-gelege Duytfchen uyt oftonderworpen, endoor Keyzerlijke weldaden verphcht,Duytfchlandt af-varende, zeer vêr in de zee door de hitte van de landt-palen van Scytien, na de noorder-deelen vanvan haer razerny gevoert wierden,en alsNazarius aenCon- Britannien,om de Britannen te berchadigen,en den dwing-ftantin fpreekt, ook de ftranden der Spanjaerden met wa- landt met de jongmanfchap wederom te doen keeren,nenen, iLes deze onze zeen, befchadight gehadt hebben, met fchepen over-gezonden. En toen hebben zy, zoo,wie zal gelooven , dat zy het vrucht\'baerfte eylandt van mits zy na de ingeboore krijghs-dapperheydt der Gotteu lerlandt; zoo bequaem zijnde om Spanjen te befchadigen, kloekmoedigh en fterk waren, als ook, wijl zy t eylandt vanmin als het verdorde landt van Cantabrien geacht hebben ? mannen en krachten berooft gevonderi hebben, de noor-Maer nochtans, even gelijk de Mooren ten tijde van de der-deelen, en geen kleyne landen van t zelve, van roovers GrooteKarel, en namaels, uyt Scandien, (Noorwegen) by-wooners geworden zijnde, tot haer gebruyk ingenomen. Wie V^n 21\'aer \'de Schotten Concani. Lih. 3. Lmeni, Ltb, 4cap, 12. Vv



? .V-i-- V < N ï Ë ? R ï. r - A R O Wie nu äeze Gottcn anders, als Schotten geweefi zijn, laet in Britannien haer woon-plaetfen gehadt, maer nöcht datandere aen-wijzen,, en mooghlijk eenigh licht uyt Proco- die Ieren toen daer woon-plaetfen gehadt hebben, nochtpius hebben, by wien Belifarius aen de Gotten, die begeer- ook dat zy Schotten geweeft zijn , heeft iemandt te voorenden, dat\'Zy Sidli-en aen dc Romeynen zouden inruymen, gezeyt. Panegyricus heeft buyten twijffel, na dc toen aen-mct deze woorden antwoordt : En wy laten infgelijx de genome wijs der fchrijvers, op ^ijn, en niet op Gasfars tijdenGottcn Britannien voor zich hebben, een veel treflijker ey- gezien. En de raming is niet zijne, maer van dc zeer gelccr-4andt als Sicilicn,€ertijdts onder de Roomfche gehoorzaem- dc lofephus Scaliger. Want hy leeft in de aentekcningcnhcyt gebracht. Want het is billijk, dat men hun , die eerft op Propertius, terwijl hy in \'t voorby-gacn, dat gedicht uyteenige weldaden bewezen hebben, oft een gelijke dank- het lpcl van Sencca zoud verbeteren :bacrheyt bctoone, oft ccn weêr-bcurtighcyt van weldaden. Ille Britannos Vitra noti Littoraponti, Hier toe fchijnt ook gebracht tc moeten worden, dat de Et carulevs Scuta BrigantèS Bare Romuleis Schotten fchrijven, dat Fcrgufius de Schot, Alaricus dèn Colla cathenis, fuffit, ére. Got in \'t in-ncmen van Romen verzelt heeft, dat Irenicus Scoto-Brigantes, en roept terftont uyt, dat de Schottenverhack, dat Genftic, der Wandalen Koning, in Schot-lant hem nu haer oorfprong moeten wijten, maer ik beftem de-en Britannien over-gevaren is, en dat Cambrenfis, ik wèct ze mening geenzins onwilligh, die hem in vele dingen metnictvanwaer, verhaelt, datde Gaithel, dat zijn Schotten, verwondering van zijn gel ecrtheydt altijdt hoogh geachtgelijk de ftam, zoo ook dc naem van dc Wandalen verkrc- heb. Want deze raming is niet uyt de boeken, maer uytgen hebben, de welke P. Diaconus betoont dc zelfde met zijn verftant, cn dc zin brengt meê , oft C&ruleos fcuta Bri-de Gotten geweeft te zijn. Ook kan \'t den Schotfchcn naem gantes, als in alle boeken ftact, oft C&ruleos cute Brigantes,niet fchadeljk zijn, dat zy zich voor der Gotten afkomft als de zeer geleerde Hadrianus lunius leeft. Buchananusbekennen, wijl de machtighfte Koningen van Spanjen zich nochtans , die met zijn cn eens anders fpits-zinnigheyt hc-locmcn hier van af-gckomen te zijn, en by de Italianen de ver zoetelijk heeft willen fpeclen, als met dc aen-gcnomealler-edelften van de Gottcn haer geflachte trekken oft ver- lezing wel

gevoelen, is dezer raming wonderlijk toé-gc-ficren. En Keyzer Karei dc vijfde zelfs plaght ernftlijk te daen. Eerftlijk , om dat dc jfchrijvers niet getuygen, datzeggen , dat den Adel van gantfch Europen uyt Scandien, de Britannen haer fchilden gcfchildcrt hebben. Daer na,en de ftam der Gotten gefproten was. Doch deze dingen dat hy, om onderfcheyt, Scoto-Brigantes gezeydt heeft»zijn zo krachtigh niet by my,dat ik hier uyt durfachten, dat omze te onder-fcheyden van de Briganten van Spanjcn cnde Schotten een af-ipruytfel der Gotten zijn. lerlandt. Eyndlijk, om dat hy de Briganten en Britanncn, Nu, op dat ik \'t met een woordt zegge, wild ik, dat de ge- als verfcheyde volkeren , met dit dicht van clkandercnleerde Schotten overwogen, oft zy van de oudtfte Britan- fcheyt. Maer zoo dit iemandt uyt-fchudt, wat hindert \'er,nen,inwooncrs van lerlandt, geweeft zijn, (want dat dc Bri- wacrom zy min haer fchilden fchildercn zouden, die zichtannen eertijdts in leriandt gewoont hebben, is zeker ) en zelf en haer wagens gcfchildcrt hebben ? Wacrom zoud hyScvten oft Schotten genoemt zijn, om dat zy met de Schot- een nieu woordt Scoto-Brigantes tot onderfcheyt fmeden iten in zeden over-een gekomen hebben, oft Scytcn, de wel- wijl hyze Caruleos, blaeu, noemt, cn zeght dat zy van Glau-kc uyt Scandien, oft Scytien af-gckomen zijn, tot welke de dius t\'ondergebracht zijn, onderfcheyt hyze dan niet gc-Galifficrs, Franfen, oft Duytfchen, in Spanjcn verftoort noegh Van de andere Briganten ? Maer die acnmcrking vanzijnde, en dc Gottcn oft Wandalen by-gekomen zijn, als de Britannen en Briganten, als van verfcheyde volkeren,Spanjen door de fchadelijkfte oorlogen brande ; oft ccn ftoackt naeulijx na ecnDichter,dien die dicht-konftigcma-t\'zamen-loop van volkeren, welke in lerlandt t\'zaem-gc- nier van fpreken, nocht in \'t geheel ^ nocht ten deel heeftvloeyt is, en daer van by de gebuuren den naem gevonden, konnen verborgen zijn. Waerom zoo deze oorzaken\' nietDe tael, zeght Giraldus, der lerfchen, wordt Gaidelach, als baten, zoo zal Buchananus Egcfippus, (die gemeenlijk zeeruyt alle talen verzacmt, genoemt. En Elorilegus, waer uyt oudt geacht wordt) als in zijn plaets geftclt,van my ontfan-hy het ook gehaelt heeft: Dc Schotten hebben haer oor^ gen; want hy, daer hy van degrootheydt der Romeynenfprong gehadt van dc Piden en Ieren, als uyt verfcheyde handelt,fchrijfc Voor deze vreeft* Schotlant,en het Saxen- t)atts^volkeren by-een-gebracht zijnde. Want dat wordt Schot lant, door moeraflehcn niet aen tc komcn.Maer

hoor,dezc lerlmdt.\'genoemt, dat uyt verfcheyde dingen tot een hoop vergaêrt zal na de beginfelen ftaen, want hy heeft na Conftanrins Ltb, f.wordt. Gelijk dc Alemannen (na \'t getuygnis van Afinius tijden geleeft, als uyt hem zeiven tc zien is j ook zoud men ^ S-Quadratus) door haer naem vertoont hebben, dat zy uyt hier uyt niet meer konnen bewijzen, dat de Schotten in DhdoYusSéculfts, Op \'i 77jaer vmChrißns. Schot. Aleman-nen. AgAthias een verfcheyde t\'zamen-loop van menfchen gekomen zijn. Britannien gewoont hebben, als uyt dat veers van Sidonius, Ié. I. Ook kan \'t niemandt wonder fchijnen, dat eerrijdts zoo veel welk ik terftont by-gebracht heb. En dat is voorwaer van volkeren in lerlandt t\'zamen-gevloeyt zijn, wijl dit eylandt meerder gewicht, dat de doorluchtigfte en gelcertftc I.Cra- in \'t midden tuflfchen Britannien en Spanjcn gelegen, en gius, door een fcherpzinnige onderzoeking, gevat heeft by wel-gelcgen zy aen de Franfche zee; en dat binnen de laet»- lofephus Ben-Gorion van dc verwoefting van lerufalem, fte acht-hondert verloope jaren zeker zy uyt de trouw der dat de Schotten in\'t Elcbrceufche boek uyt-druklijk ge- jacr-boeken, dit dc Noorwegicrs, en Ooft-mannen uyt noemt worden, alwaer Munfterus, in de Latijnfche over- Duytfchlandt, dè Engclfchen, Walen, en Schotten uyt Bri-tannien aldaer haer woon-plaetfen geveftight hebben.Dczcdingen zijn\'t, die ik wilde, dat de Schotten in deze zaekover-leyden. OndertuflTchen moeten Zy gedenken, dat ikniets verzekert heb, maer alleen eenige dingen aen-gewc- Wameer zetring, lichtvaerdighlijk Britannen voor Schotten gefteltheeft. Maer in wat eeuw die Ben-Gorion geleeft heeft, benik noch niet zeker. Dat hy later als Flavius lofephus is, isgewis, alzo hy ook van dc Franfen gedenkt.Maer nochtans mach ik my onder zo groote mannen in2en, die eenighfnis ter zaek fchijnen te dienen. Waer uyt deze zaek niet ftellcni ïo veel ik gemerkt heb,zo komt ons,indien geenigh licht voor de Schotfche opkomft fchijnt, zo onder \'t gebiedt van Aurelianus, het eerfte gewagh van hetlaet zy elders zoeken, want ik ben in deze zaek gantfch Schotfche volk by de fchrijvers te voren. Want Porphyrius,blindt, cn heb de vliedende waerheydt door een ydele nac- die toen tegen de Chriftenen gefchreven heeft, gedenktvorfching vervolght, nochtans met deze omzichrigheyt,dat haerer, gelijk ons dc H. Hieronymus leert, met deze woor- ^ ^^ik niemant, zo ik hope, geraekt heb. den : Nocht Britannien , de vruchtbare Provincie der PeUgiaLts ^^^ ^ie \' ^P. ^^^^^ ^^ ^^^ Schotten eerft be-

dwinglanden, cn dc Schotfche volkeren , en al de Barbari- aen Ctefi-de Schotten kcnt geworden is, is eenigh gefchil, en hier over twift de fche luyden rondtom den Oceaen, hebben Mofes en de ßff»in Britan- trcflijke Dichter Buchananus, met de treflijke liefhebber Propheten gekent. Op welke tijdt, oft weynigh te vooren, ^nien gek^- dcr oudthcdcn HumfredusLhuidüs.En om dat Lhuidus bc- gelijk die, welke in de oude dingen ervaren zijn, acn-gete-veftigt, dat dc naem der Schotten nergens uyt eenige fchrij- kent hebben, de namen van dc machrighfte volkeren dermms gehaelt kan worden voor dc tijden van de Groote Con- Franfen en Alemannen onder Gallienus eerft gehoort ge- Ji^Lhm- ftantin, zoo valt hy den man op\'t lijf, zoekt hem de keel af weeft zijn. dus. te fteken, en poogt hem met twee arme bcwijs-rcdcncn te \'t Wordt dan niet ter zekerer trou verhaelt, \\ gene zom-door-ftoten, de eene uyt Panegyricus, de andere uyt gifling. mige fchrijven, dat de naem en \'t Rijk der Schotten veel ja-Om dat de oude Panegyricus verhaelt, dat Britannien , ten ren voor Chriftus geboorte in Britannien gebloeyt heeft,tijde van Casfar, de Icrfche vyanden gewoon was. Daerom, Maer verfta die tijdt uyt Giraldus: Als de groote Nellus,bchaeght het den Goden, hebben de Schotten op die tijdt zeght hy, de een-heerfching (Monarchy) in lerlandt be-zat. 1S;Aft deni)erlogh der \'ZévinmUmnifis. >



? Brit N N E N. A \' 2at, zoo hebben zès Zonen van Murédus, Koning \'vaii. tfl-tonien , de noorder-deelen van Bricanriien ingenomrn.Waer van \'t volk van deze voort-getecit, en met een af-gtr-Xondert woordt Schotlandt genoemt, tot op den huydigendagh dien hoek bewoont. En dat dit in die tijdt gefchiet is,als de Roomfche zaekbpentlijk wankelde , wordt hier iiytaf-genomen. AlsLagerius, zoon van dien Nellius, bydéIeren heerfchte , zoo quam Patricius, der Ieren Apoftel, inlerlandt,in \'t jaer na Chnilus geboorte vier-hondert en der-tigh, min oft meer. Zo dat dit fchijnt omtrent de tijden vanHonorius Auguftus gefchiedt te èijn. Want toen, als zy tevooren door onzekere plaetfen zwervende, als Ammianusverhaelt, Britannien , en de plaetfen op de grenzen liggen-ge, lang gequelt hadden , fchijnen zy in Britannien zichflet laße- nedcr-geftelt te hebben. Maer zy willen, dat zy toen vantentijche Icrlant weder-gekeert zijn, waer heen zy zich te vooren,vanhoek_ftelt dc Romeynen en Britanrlen verflagen zijnde, begeven had-dezemda- jen,en verftaen die fpreuk van Gildas op deze tijdt: De ler-OA jaer, lant-loopers keeren na huys,zullende niet lang hier naweder-keercn.Om deze tijdt geloven zommige,dat Reuda,van welke Beda gedenkt, voor zich in dit eylandt aen denoorder-boezcm van de rivier Cluidus, met het zwaerdt, oftmet vriendtfchap ingenomen heeft. Van welken Hertogh,zéght hy,Zy tot ö\'plïeden Dtalreudini genoemt worden: wantin haer tael betekent Pare.cn deel, en andere meenen , dathet van deze Reuda is,dat zy by ons Redshanks genoemt gC-Bedalth I ^^^^^ meent ook dat die Simon Brech, den wel- cap^i.\' \' de Schotten verzekeren inftellcr van zijn volk geweeftte zijn , iadeze tijden gebloeyt hectt. En Stnbrech was denaem vaneen jftienfch, dat is, Sin vol vlekken, als by Fordo-?! nus gekzen wordt. Mooghlijk is het die Brech gev/eeft, die omtrent de tijdcvanPatricius met Thubai,Marclei,Aufpac,/ Schc^ten, Britannjen gequelt heeft, als men leeft in \'t leven van S. GaräQtocus.^ Maer weerom de Schotten , die in Britannien zijn, dat Alhan en {lan& welk zy bewoonen, Alban en Albin, en dc I«ren zelf\'\'Allabkny i\\oexnen, was geen onaertigh onderzoek, of dit, ^ ; eenigh overblijffel van de oude naem héeft^ dan óïliet Van withcyt, welke zy Ban noemen, voort-gekon^eri Zy.als ofhet ware Ella\'nban, dat is by de Schotten,het witte eyla;nt 5 dan oft van lerlandt gekomen zy, \'t welkby^haer lyickten Ban^o gcßpcmt wordt, zo dat Allabany zy,oft een ander lerlandt, oft h et tweede lerlandt. Want deGefchicht-fchrijvers hebben lerlandt, groot Schotlandt,ender Schotten Rijk in

Britannien,kleyn Schotlant genoemt.jtbin. Hiet toé, wijl deze Schotten zich in haer tael Albin noe-Alhinus. men, waer van Blondus de Schotten Albienßs, oft Albinen-ßs, en Buchananus diè Alhings. gehcetCn heeft, zoo laet deCritici (boek-ziftcrs oft letter-zifters) bezien , ofmenbyS. Hicronymus,dacr hy tegen cenen Pelagianüs,een geboo-ren Schot, uyt-vaert, niet moet lezen Albtnum voor K^lpi-\'Jjihfche\' rium, als hy hem noemt een grooten en lijvigen Alpinfchen\'??hondt hont, die meer met de hielen, als met de tanden woeden. J/,: kaft; want hy heeft zijn afkomft van het Schotfche volk uytw/tr dc buurt der Britannen. En den welken hy elders bezwaert Alpinus in door der Schotten pap gcnoemt hceft. My gcdcnkt ook nict Martyrolo\' van Alpinfche honden gelezen te hebben, maer dat degiexvSeft. Schotfche hon^len toei? teï5 tijdt te Romen vermaert ge-genoemt. ^^^^ 2ijn, leert ons Symmachus: Romen, zeght hy, heettSchotfche ^^^^ ^^^^ voor-fpecling zoo verwondert over Jih2 zeven Schotfche honden, dat men meende, dat zy in yzercEpik koyen over-gebracht waren. &quot; _ Voorts, als de Schotten tot de Piden in Britannien gckö-men waren, zoo is,hoewci izy de Britannen met oorlogen cnrooven geduurighlijk mocyden, de Schotfche zaek noch-tans niet terftont tot zijn volle grootte geraekt,-maer zy zijnin dien hoek, daer zy aen-gekomen waren, lang gebleven:cn hebben, als Beda getuyght, weynigh min oft meer alshondert en zeven-en-twinugh jaren haer vaendelen tegen \'jj de Vorften der Northumbcren ten oorlogh gevoert. Totdat zy op cen en dc zelfde tijdt de Piden byna alle vermoort kcn verdelght hadden, bn \'t Nórthumbrifche Rijk, door in-landtfche quaden cn der Deenen invallen afgemat, ter ne-der ftorte. Want toen is de gantfche noorder-wijk van Bri-tannien tot den naem der Schotten geweken, te gelijk methet herwacrtftc landt aen deze zijde van dc Cluida, enEdenburgh frith. Want dat dit een deel van \'t Rijk van Beda\\Northumbërlant, en van dc Saxen bezeten geweeft is, daerftrijdt niemant tegen^ cn hiet van is \'t, dat al, die het oofter-decl van Schotlandt bewoonen, en Latvlandmen^ dat is,Ne-dctlanders, genoemt worden, Engel-Saxen van oorfprongzijn, en Engelfch fpreken. Maer die de weft-zijde bcwoo-iien, Highlandmen, dat is, Hooghlanders, genoemt, Schot- ,, ten zijn, en lerfch fpreken, als wy boven gezeyt hebben, enzijn zeer vyandigh tegen die Nederlanders, die de Engel-fche manier van /preken gebruyken. Ammianus Marcellinus getuyght, dat dé Attacotten, cen Attacott;;)\',ftrijdtbare aert van menfchen, te gelijk met dc SchottenBritannien geplaeght

hebben, de welke H. Lhuidus ookraemt, hoe waerlijk weet ik niet, van het Séhotfche volkgeweeft tc zijn. Dc heylige Hieronymus leert uyt-druklijk,dat het een Britanfch volk geweeft is: dé welke fchrijft, dathy, als hy een jongen was, zoo \'t fchijnt, onder \'t gebied vanlulianus, in Vrankrijk Attacotten, een Britanfch volk,heeftmcnfchen-vleefch zieneeten, en al? zy in de boftchen dekudden der Zwijnen, en van groot en kleyn vee vonden,ge-woon waren de harders de billen , en dc vrouwen dc borftcriaf te fnijden, en dat alleen voor lekkerny te houden. Want Vincemm \'zoo moet men op de trouw der gefchreve boeken op die ^f^f^.plaets Attacotten, en niet Schotten, met Erafmus, dié ge-merkt heeft, dat de plaets bedurven was, lezen. Hoewel ik ^jTco\'^ra-niet ontkennen kan, dat men in een zeker gefchreve voor- ^hi^ zA-beeldt Attigotten, en in een ander Catacotti, in een ander thid keßCattiti leeft. Ook kan \'t met het gemeen volk geenzins van menCmti\'de Schotten verftaen worden, wijl Hieronymus, van de ver-fcheyde inftcllingcn van verfcheyde volkeren op die plaetshandelende, de nacft-volgcnde zin-reden alzo aenheft: Hetvolk der Schotten hceft geen eyge huys-vrouwcn, &c. Ookheeft Erafmus elders, daer Hicrdnymus van de Attacottengedenkt, Azoten in de plaets geftelt. Deze, als uyt het bockder aentekeningen blijkt, hebben onder de Romeynen jzelfs inde ondergang van\'t Rijk, voor zoldaten gedient.Want zy worden verhaélt btider dc Palatijnfche hulpen bin-nen Vrankrijk, de Attacottijuniores Gallicani, ende Attä-cottißeniores Honoriani, cn binnen Italien de Attacotti Ho-noriani juniores. Uyc deze by voeging van Honorianus,fchijnen zy van die Barbaren ge\'i^^ecft te zijn, die de KeyzetHonorius in zijn verbondt ontfangen, en met groot nadeeldes Rijx tot de krijgh aen-genomen heeft. Onder deze volkeren , die in Britannien gevallen zijn,ftelt loannes Cajus,cen man dooir zeer goede vlijt geoeffentjcn dié aen de gemeene zaek der geleértheyt veel verdienthecfti,ide AmbroneSy om ddt hy by Gildas gelezen heeft,daer ^mhoncn^hy van de Piden en Schotten handelt: Die eerfte vyanden,door de vleugels de riemen, armen der rocyers en zeylen,door de windt geholpen, over-gevoert zijnde, verbreken dclandt-palen, en vernielen alles, even als Ambronifche wol-ven, die, door grooten honger razende, met drooge kceleaover in dc fchaep-ftal fpringen, zonder dat de herder eenste voótfchijn komt. Den goeden ouden man quam Voor,dat hy by Feftus gelezen had, dat dc Ambrones met dcCimbren Italien overrompelt hadden. En hem is, met ietanders bezigh, vergeten, dat Ambro, als

Ifidorus te kennengeeft, een vract betekent. En in geen anderen zin gebruyktGildas dat woordt, gelijk ook Monumcthcnfts, die ook deSaxen Ambrones genoemt heeft. Ook heb ik onderwijl uytgeenige oude fchrijvers geleert, dat eenige andere Ambronesin Britannien in-gevallen zijn. D E P
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? f fr if if II; a Ë I i; DE E N G E L ^ S A X E N Ls nu het Roomfche Rijk onderde jonge Valentinianus meer alsncdcr-zakte, en Britannien, doorvele lichtingen van haer jongman-fchap uytgeput, en van de hulp desRomeynfchen zoldaets berooft,den aenval der Piaen cn SchottenI niet langer uytftaen kon^ zoo heeft^ Vortigernus, aen wien de Britan-iicn het hooghftè gebiedt op-gedragen hadden, oft die, alsandere willen, het zelf ingenomen had, om zijn Rijk te ve-ftigen, en de overhellende zaek te helpen, (hy wierd,zeghtNinnius, gedrongen door de vrees der Piden en Schotten,door der Romeynen inval, als ook door de vrees van Aure-lius Ambrofius) de Saxen uyt Duytfchlandt te hulp ontbo-den. Deze zijn terflont onder hiaer Hertogen Hcngiftus cnHorfa, met haer Cy uien {7.00 hebben zy de onoverdekteroof-fchepen genoemt) in Britannien aen-gekorrien i; cnhebben,ecn oft twee veldt-flagen met gelukkiger uytko\'mfttegen de Pi£ten en Schotten uyt-gevöert hebbendé, zichgroote eer toe-gefchreven, grooter hoopen uyt Duytfch-landt, de Britannen op haer dapperheyt zich verlatende enberuflende, ontboden, die voor de grenzen zouden wachthouden j en de vyanden ter zee beoorlogen. Guortigcrnus( fchrijft Ninnius ) heeft, door aen-faden van Hcngiftus,Oótha en Ebifta te hulp genomen , de welke, met veertighGiulen tegen de Piden varende, de ëylanden Orcades ver-woeft , en veel eylanden en landen over de Erefifche zeeingenomen hebben, tot aen de landt-palen dér Piden. \'Eneyndlijk, alsZy de landen jdraghtcn, cn overvloedighedenvan Britannien begoriden té beminnen,zoo hebben zy,fteu-nende op de zwakte der inwooners, en hun verwijtende,dat men haer geen zoudy betaelde, nocht toevoer beftelde,na dat zy met de Piden een verbont gemaeckt hadden, eendeallerfchadelijkfte oorlog tegen de Britannen haer wacr-den verwekt, haer, vérbaeft zijnde, over al om-gebracht, dclanden berooft, de fteden vernielt, en na veel twijfteiach-tigeuytkomften van ftrijden,tegen die twee bolwerken vanden oorlogh, Aurelius Ambrofius, die hier de purpere rokacn-genomen had, waer in zijn ouders gedopt waren , enden ftrijdtbaren Arthur , den Britannen het vruchtbaerftedeel des eylandts en haer erf-wooningen ontnomen. Opwelke tijdt,op dat ik \'t met een woordt zegge, de ellendigh-\'fte inwooners geleden hebben , al wat de overwinner bc-ftaen durfd, ende overwonne vreefde. Want daegblijxvloeyden hier toé de helpende hoopen uyt Duytfchlandt,de welke den oorlogh op de vermoeydc Britannen t\'elkensvernieuwden, naemlijk dc Saxen, luthen, (want zoo moetmen \'t leZen, niet Viten) cn

Engelfen,die met deze eyge na-men onderfcheyden waren , hoewel zy in \'t gemeen Eno-el-fen en Saxen genoemt wierden. Maer van deze zullen wybyzonderlijk en kortlijk handelen, op dat^ zoo \'t mooc^hlijkis, wy de eerfte opkomft van ons volk bezien mogen. ^ Nochtans zal ik hier eerft by-voegen , \'t gene Witichin-dus, zelf een gebooren Sax, en een oudt fchrijver, van deinval der Saxen verhaelt heeft : Britannien van den vorftVelpafianus nu eertijdts onder de Provinciën gebracht zijn-de, onder de Roomfche befcherming langen tijdt nutcclijkblijvende, wordt van de nabuurige volkeren bevochten,vermits het van de hulp der Romeynen verlaten fcheen:want het Roomfchc volk, na dat de Keyzer ^Martialis vande zoldaten gedoot was, door uytlandtfche oorlogen zwaer-lijlc vermoeyt zijnde, was niet machtigh haer vrienden degdwoonlijke hulp byte zetten : Nochtans na dat de Ro-meynen een groot werk tot bevefting des landts op-gebouthadden, tuffchcn de grenzen vande eene zee tot den an-der, daer d\'aenval der vyanden fcheen te Zullen gefchieden,zoo hebben zy\'t landt verlaten. iMaer als hetzachte, enter oorlogh trage volk den wakkerer, en om te oorlogengereeden vyandt wedcr-ftacn Zoud ,• zoo is \'er geénige zwa-righeyt geweeft om het werk te vernielen, \'c Gerucht der-halven loopende van de gelukkige daden der Saxen, zoozenden zy een ooimoedige ge^antfchap om haer hulp te J-rii \'^Dieöok,CumigeY\'fiMS genaeryii Li- is. «\'TheFrith. AureUus Amhreßus. Gildas merft hem Amhroßus AmeUa- msi ? i i \'?V * Moo^ijk^Mania- nm» verzoeken, en de Gezanten daer komende, zeggen : Aller- %nnengoedighfte Saxen, de ellendige Bretten, door dc dikwijlige \'\'vm Bn-aenvallcn der vyanden vermoeyt,, en zeer afgemat, gehootthebbende de overwinningen van u zoo hcerlijck verwor-ven , hebben ons tot u gezonden, ootmoédigh biddende,dat ghy u hulp van haer niet af-trekken wilt. Eenbrcet,ruym, cn met aller dingen ovcrvloedt vervult landt beve-len iy u gehoorzaem te zijn. Wy hebben tot noch toe on-der der Romxynen befchut cn befcherming vrylijck gé-leeft : na de Romeynen kennen wy niemant voor beter alsu : daerom zoeken wy te vluchten onder de vleugels vanuw dapperheyt. Laet ons door uw dapperheyt, door uw wa- ^penen dc vyanden flechts te boven komén, eh wat flavernyghy ons op-leght,wy zullenze willigh dulden. Hier op heb-ben de Racdts-heeren dit weynige geantwoort : Weet dacde Saxen der Bretten gewiffe vrienden zijn , en haer altijdtin haer voor-en tegenfpoeden alleens Zullen by-zijn. Deblijde gezanten zijn weder in haer vader-lant gekeert, haér

&quot;gezellen, door dé gewenfchte boodtfchap, noch meêr ver-blij dende^ Da et^na wordt het beloofde heyr in Britanniengezonden,en vali de vrienden vriêndèlijk ontfangen zijnde,verlofthetlandcin\'ckohevaif teftruyk-toovers, hetva4^ . -derlandt aen de inwooners herftellende. Ook hebben zy^ ? . .in \'t Zelve të doen, niet veel moeyte gehadt ^ vermits zy, diedoor\'t eertijdts gehoorde gerucht der Sa^en verbaeft zijn- „ ,de,verfchrikten, alleen door fiäer tcgënwöordigheyt ver- \' Sdreven wierden. Want deze volkeren waren tegen de Brit-ten , de Schotten, de * Pehiten : tegen welke de Saxen,ftrijdende, allés van de Britten ontfingen, wat haer noot-zaeklijk was. Zyzijn derhalven een tijdt lang in dat landtgebleven, de onderlinge vricndtfchap der Bretten welge- -bruykende. Maer als de Vorften van\'t heyr-leger aenmerk-ten het ruyme en Vruchtbare land, en der inwooners tragehanden om te oorlogen, daer tegen haer zelf en\'t meéfté ; ,deel dér Saxen zonder vafte woon-plaetien, zoo zenden<^)om een meerder heyr-leger , en de vrede met dé Sclïottéb^--\' -en Pehitén beveftight hebbende, en in \'t gemeen t^^gén^dè. cBritten opftaende, drijven de zelve uyt het landt-j-ihet tóZy onder haer gehoorzaemheydt uyt-deelen. Zoo yêroVVif^,tichindus. v\': Deherkomft en oorfpronklijkheyt der Saxen eh andefévolkeren , hebben niet alleen de monniken, onervaren in „i-::,. iv\'deoudtheden, maer ook jonger mannen vian een geilepeiioordeei\'met verdichte verfieringenbewimpelt, zommigC&quot;trekkenze van Saxo.de zoon van Negno, en de broedcrvan \'Vandalus, andere van haer fteen-achtige natuur, anäere-van de overblijffels des Macedonifchen\' heyr-legers ^•andeèé-van de meskens , waer van by Engelhufius dit rijmpjên b: •Want een kórt mes wordt by hun Saex geheet-en, \\ \' Waer vande Sax zijm naems oorßrongwilweten. \' \\ , ? Doch Crantzius tréktZe van dé Catten van Duytfchiant, ^^ :cn die geleerd&Capnio van de Phrygeo^^an deze mach ~ —yder volgen , diet\'Y^iemgöedt dunkt.Wantideverdfchtfê-len van dufdanige meeningen zafik met behekelen. Noch-tans fchijntdié van de geleertfte Duytfchén, als de befte,geloofwaerdighfte te zijn, welke meenen, dat de Saxen van T)e Sakinde Sacen, ccn zeer treflijk volk van Aften, gefprotcn, cn al- ^^zoo genoemt zijn, als Sacafonen, dat is, zonen der Sacen, cn ^^JgcTi.datzy zich uyt Schirien, of het Afiatifch Sarmarien, met *de Geten, Sueven ^ Deenén, en anderen allenx in Europaverfpreyt hebben. En deze haer meening is niet zonderreden, als die de Saxen uyt Afien trekt, alwaer het menfch- tih. li,,lijk geflacht gefprotcn en vermeert is. Want

behalven datStrabo gefchreven heeft, dat de Sacen, gelijk te vooren deCimmerien, verre invallen gedaen, en een deel van Arme-nien na haér naem Saracena genoemt hebben: zoo ftelt ookPtolomeus de Saffen, Sueven, Maffageten, Dahen in datdeel van Schiria, en Cifnerus geeft te kennen, dat deze vol- Cifnerus,keren byna de zelfde nabuurfchap onderhouden hebben,die zy eertijdts in Afien onder zich gehadt hebben. Ook is \'t niet min waerfchijnlijk, dat onze Saxen van de- MichaelZe oft Sacen, oft Saffonen van Afien , als dat de Germanen Neander.oftDuytfehen, vande Germaniers van Perfien gekomen zijn, V ?V V



? B R zijn, welker Herodotus gedenkt, het welk zy nochtans uytde gemeenrchap van haer tael beveftigen. Want de uytnc-mende geleerde lofeph Scaliger leert, dat Fader, Muder,Breder, Tuchter, Pand, cn diergelijke woorden noch hedenin de Perfifche tael, voor vader, moeder, broeder, dochter,en handt gevonden worden. Voorts als de Saxen dcr wcrelteerft bekent wierden,zoo woonden zyin \'t Cimbrifche hal-ve eylandt, \'t welk nu Denemarken genoemt wordt,alwaerhaer Ptolomeus, die haerer eerft gedenkt, geftelt heeft. Enby Lucanus wordt niet Saxonen, als in zommige boekenftaet, maer waerlijker Axonen gelezen in dit veers : EnlkhfAxonen in haer lange &quot;gapens, Uyt dit Denemarken hebben zy, ten tijde van Dioclefta-nus, met haer nabuurige Franken, onze ftranden gequelten befchadight, en dc Romeynen hebben Caraufius gefteltom haer te verdrijven. Namaels over de rivier Albis ge-voert zijnde, zijn zy ten deele allenx in dcr Sueven verblijf-plactfen geweken , alwaer nu \'t Hertoghdom van Saxen is,ten deele hebben zy zich in Vrieftandt en Batavien, nuvan de Franken verlaten zijnde, begeven. Want dc Fran-ken , die tc vooren de binnenfte broeken (van welke zom-mige door uytfpocling tot die zee, die men heden de Zuy-der-zecnoemt,gekomen zijn) bewoont, en Batavien inge-nomen haddcn,zijn,onder Conftantius Chlorus,dc GrooteConftantinus,en zijn zonen tot de wetten ontfangen,en omde woeftijnen van Vrankrijk te bebouwen , overgevoertzijnde, oft door \'t zwaerdt zich tot vruchtbaerer landen dewegh openende, oft, als Zofimus verhaelt, van de Saxenverdreven zijnde, uyt Batavien geweken. Van die rijt afzijnal, die by die zee-ftrandt van Duytfchlandt woonende, zee-rovcry geplecght hebben, vcrfmolten tot de naem, als tevooren der Franken, nu der Saxen: te weten, die volkeren,diclutlandt, Sleefwijk, Holftein, Ditmarfchen, \'t Bifdomvan Bremen , \'t Graeffchap van Oldenburgh, de beydeVrieflanden en Hollandt bewoont hebben. Want het volkder Saxen, als Fabius Qu^ftor, en Ethelwerdus zelf, uyt dcKoninglijke ftam der Saxen gcfproten, fchrijft, was geheelaen de zee woonende van dc rivier de R hijn af tot de ftadtDonia toc, welke nu gemeenlijk Denemark genoemt wort.Welken fchrijver, op dat ik bekenne door wien ik gevordertheb, dc cerwaerdige, en met vele cn zeer goede konftenvcrfierdc Thomas Allen van Oxford eerft voort-gebracHt,cn my met veel anderen, na zijn belecftheyt, mede gedeeltheeft. Uyt deze wijken zijn de Saxen, door vele nederlagender Romeynen gevoed, dickwijJs in de landen der Romey-nen gevallen, cn dit eylandt lang befchadight, tot dat Hen-giftuszelf aenquam. Dewelke uyt Batavien oft Hollandtna Britannien

gevaren is,en die Burght te Leyden gebouwtheeft, na \'t getuygnis der Hollandtfche jaer-boeken, cn vandien edelen, en in verftant cn geleertheydtdoorluchtigenlanus Doufa, de welke van die Burght of dat kafteel alduszingt: Wanneer Bengifl uyt Britten-landt,Als ypinnaer keerd aen on^e ftrandt,Zoo heeft hy, als m\' hem toe ipertrout,De Burght te Leyden op-gchout,En met een ronde gang om hoogh,En meenigh oyer^pelfde boogh. Dat de Tutten, die vele meenen, dat van de Guten, Ge-ten oft Gotten genoemt zijn, (want men leeft Geatunin eenboek met dc handt gefchreven) het bovenfte deel van De-nemarken bewoont hebben, is zeker, het welk noch hedenvan de Decnen lutlandt genoemt wordt, mooghlijk van deGutten, die Ptolomeus in Scandien geftelt heeft, gcfprotenzijndc, welker woon-plaets heden Gotlandt genoemt wort.Men denk nochtans niet met lornandes, dat het zelve hetvaderlandt geweeft is van die Gotten, die Europen met veeloverwinningen door-loopen hebben; want dat de zelveover de Donau, by de Euxinifche zee, gewoont hebben, enccrft Gcten genoemt zijn geweeft,getuygen alle de oudtftecn geloofwaerdighfte fchrijvers.iEKgelfen. Doch wat woon-fteden dc Engclfchen gehadt hebben,ftaet in gefchil, en alle zijn zy niet van een meening j vele A Axones,lo\'hercnvan Pranke rijck; Zoßmus. Bthelrednchter-nA\'neefv^nKoningAddfyheeft ge-bloeyt om-trent 5) 5&quot; O. In âe twee-de Lejdt-fche Oda. Mien. SpartiamsTreheJ\'iims,Tollte Ca-fitolinus , efc. N N I E N. 57 ftellcnzc in Weftphalcn, alwaer men Engern vindt» endeSwevilchc EngcHchcn, van Tacitus cn Ptolomeus gedacht,gewöont hebben, den welken ik gaern geloof, zoo men vaiiTacitus eeuw fpreekt. Maer ik vermoed, dat zy van daeraen dc acn-zcefche wijken af-gckomen zijn. Andere zoe-kenzc in Pomcren,alwaer de Stad Angloen bloeyt.Maer de-wijl deze inwaerdcr in Duytfchlandt en verder van de zeeftrckken, zoo moet men een andere woon-plaets van onzeEngelfen zoeken, dc welke Beda geboden heeft, dat ik tu(^fchen de Saxen en dc luttcn zoeken zoud. De Engelfen,zeght hy, zijn van dat vader-landt, welk men Angulus Lik ilnoemt, cn men zeght, dat het na die tijdt woeft gebleven ^S*is, tuftchen de landen der lutten en Saxen. En wijl \'er tuf^fchen lutlandt en Holftein, een oudt landt der Saxen, in\'t Koning-rijk van Denemarken een landeken is, welk he-den Angel genoemt wordt, dicht by de ftadt Flensburg,welk Angel inLindebcrgius in zijn brieven kleyn Engelandt noemt, zoo Benemar-durf ik verzekeren , dat ik eyndlijk onzer voor-ouderenwoon-plaets gevonden heb, cn dat de Engelfen van daer in ^^Em\'lfdit eylandt gekomen zijn. En dat ik het gewiflijker beve- ßfj,ftigen zoud

, heeft my airede het aenzien van dien ou-den fchrijver Ethelwerdus geboden , wiens woorden dezezijn : Oudt Engelandt is gelegen tuftchen de Saxen enGiotten, hebben een hooft-ftadt welke in de Saxifche taelSlcefwijk, cn by dc Decnen Haithby genoemt wordt. Inwelke plaets Ptolomeus dc Saxen fchijnt tc ftellen, zoo datdie Dichter van de middelbare tijdt niet valfchlijkgczon-gen heeft; De Sax heeft d\'Engels^man geteelt,H Welch blijkt mits d\'een aen d\'aêr en yer^ enfprackmeê-dcelt. Een deel van deze Engelfen in de inwendighfte wijkenvan Duytfchlandt getrokken, en met de Longobarden cnSueven vermengt zijndc, zijn in Italien gevallen,en wordengelooft de tekenen van haer naem in Engelheim, het vader-landt van dc Groote Karei, Ingolßadt, Engelburg, Englerutevan Duytftandt, en Angler ia van Italien na-gelatcn tc heb-ben. Doch welke d\'oorfprong van haer naem zy, zoud ïkniet durven zeggen. Wegh met Angelus de zoon van Hum-blus , en de Koningin Angela, die de gekken kakelen, datzy opbouwers van ons volk zouden geweeft zijn. Ook ach-ten wy niet, dat hun de naem van Angulus, dat is, een hoek,gegeven zy, om dat het een hoek van dc wcrelt is, als metdat oude veers beveftight wordt: Bet yruchthaer Engelandt is een hoekje Van de yoerclt^Begaeft met o^eryloedtj met rijkdom ^00 heperek, Dat het naeu &quot;t gantfche rond der aerde heeft imn doert. Ook verdient Goropius raming geen geloof, maer eerbefpot te worden, die de Engelfen van ^ngle, dat is, eenvifch-riedt,oft hangel trekt, om dat zy, gelijk hy zeght, al-les na zich halen, en, gelijk wy fpreken, Good Anglers,èi2.t is,goede hangelaers geweeft zijn. Maerdiedeoorfpronklijk-heydtvan Engelbert, Engelhart, en diergelijke Duytfchenamen beziet, zal ook mooghlijk de betekening der Engel-fcnzien. Ook kan uyt Procopius gezien worden, datdeVriezen te gelijk met haer in Britannien gekomen zijn. Enwijl het boek niet voor handenis, zoo zal\'tmy niet ver- iv hoek.drieten de gantfche plaets hier voor te ftellen, gelijkze my deotfde zeer goede, en in de gantfche oudtheydt ervare Francif- ^^^ ^^^cus Pithxus uyt dc Koninglijke Boekery tc Parijs uyt-ge-fchreven heeft: Bg/rl/ctv tIw dat is,op dat ik het ten ruyghften over-zette : Drie tal-rijke volkeren bewoonenhet eylandt van Britannien,welk ieder van zijn Koning ge-hecrfcht wordt, deze volkeren worden genoemt Engelfen,Vriezen, en Britoenen, die dc zelfde by-naem met het ey-landt hebben. Ende menighte der menfchen fchijntzoogroot tc zijn, dat zy in grooten getale jacrlijx met vrouwen kinderen van daer tot dc Franfen vcrhuyzen , en zy ont-fangen ze in haer landt, daer het meeft woeften verlatenfchijnt, waer van zy zeggen , dat zy zich het

eylant toe-ey-genen : want niet zeer lang, als de Koning dcr Franfeneenige van de zijne naer Conftannnopolcn zond,zoo heefthy \'er ook Engelfen geftuurt, ecr-gicrighlijk bogende, alsof dit eylandt onder zijn gebiedt ftond. Q^ Dit



? , -B ïl ï \'T Ä K M I E \'N, Dit^ïjii dc Yorkeren van Duytfiandt, die Bdtannicn in®- ^ichtigheyt t zacm-gevoeght, vertoont. Warnt in cen korte Saxt\'ngenomen hebben, de welke dat zy cen volk gewecfl:, en met tijdt is haer gemeen in burgers, ^eden, cn banden,zoo acn- cr^amn-Be Sdxeyiy de gemeene naem nu Saxen, nuEngclfcn, nu Engelfche- gegroeyt, dat\'et het voorlpoedighfte en machtigh fte ge- nini.£ngelßn en Saxcn,tot ondcrfchcyt van die in Duytflandt,genocmt zijn^ weeft is, gelijk ook haer overwinning eenighzins volko-Jmten\'em wordt zeer waerachtelijk uyt Gildas, Beda, Bonifacius, «ïien cn vol-ftrekt was ; want alle de verwonne zijn totPaulus Diaconus , cn anderen befloten : maer gemeenlijk in het volk, wetten, naem, tn tael der oVbrwinners, behalven\\ Latijn Gem Angkrum ,cninh^c^: eygen welke even benige, dié de fcherpheydt der plaetfen inde wefter-wijk\\ zelfde is, Engiatêeod genoen:it,d^t isjjet volk der Engel/en. befchermt heeft, geweken. Want behalven Engelandt,zooWanneéf In de tijdt,waer in zy van Vortigernus in Britannien gek- gebruykt het meefte deel van Schotlandt, by d« Engelfc-he Engelfe- .j^jj jzijn, zijndc fchrijvers zeer verfcheyden, maer, dc andc- Saxen in-genomen zi/nde, (want SaflTen worden zy nochmtmnkn n^-latcndc, Beda, cn die hem gevolght hebben, maken heden by de wilde\'en ware Schotten genoemt) de zelfdegekomn ^^ze rekening van deze zeer verwarde tijden. tael met ons, dc uyt-fprack een weynigh verandert zijnde. xijn, In\'tdric-en-twintighfte jaer van de jonge Theodofius, ^ welke wymet haer nu 1150 jaren eenighzins onbc- ïn \'t 430 van Chriftus, verzoeken de Britannen, van de Pi- fmet, te gelijk met het bezit des landts behouden hebben.d:en en Schotten verdrukt zijnde, van ^Etius 111 Burger- het ydel cn valfch te zijn bewezen wordt, (gelijk meefter te vergceffch hulp. andere diergelijke dingen)\'t gene der Saxen waer-zeggcrs Onder Valentinianus III, is S. Germanus eens en ander- voor-zeyt hebben,als zy naer dit eylant toe-vocren,dat zy \'etmael in Britannicn,tegen de Pelagianen,gekomen,en heeft, alleen dric-hondert jaren in blijven zouden, en hondert Gildas.na dat hy Godt gebeden had, dc Britannen tegen de Piófen vijfrigh van de zelve jaren het dikwijls vcrwoeftcn. Nu«n Saxen aen-voerende, de overwinning voor dc zelve ver- Schijnen de zaek en plaets te vereyfchen, dat hier iet van dèkregen. oude zeden van onze voor-ouders dc Saxen by-gevoeght

In \'t eerfte jaer van Marrianus,en 449 van Chriftus wordt ^rdc, en voorwaer ik zal \'er by-voegen, t gene ik aen-gö-hetvolk der Engclfche-SaxCn in Britannien gevoert. merkt heb. ^ Wijl\'tnochtans blijkt uytdc régifters der Burgcr-mée- dit Saxifche volk was zeer ftrijdtbaer, cn voor de ^^^^^^ ftcren, dat het derde Burger- mecfterfchap van ^tius, op klockfte onder de Düytfcn gehouden, in grootheyt des ge- ^^^BarmiHs. \'t xxxix jaer van dien Theodofius , en 446 van Chriftus ge- moedts, krachten des lichaems, verdraegzacmheyt van ar-vallen is, en uyt de waerachtighfte fchrijvers, dat Germanus heyt,als Zofimus zeght. By den Romeynen meeft gevreeft,in \'t jaer 43 $ geftorven is : zoo mach men niet t\'onrccht ^^ zy fhel waren, als Marcellinus verhaelt. In dapper-vermoeden, dat het cijfer-gctal by Beda bedurven is, cn dat heyt en wakkerheyt verfchriklij k, als Orofius zeght. Hétdc Saxen hier in gelaten zijn voor het 449 jaer. Hoe hceft Saxen-landt onaenkomftigh door moeraflohcn, en met on-het anders konnen gefchicdcn, dat S. Germanus, die in \'t gangbare landen omheynt. Het welk, fchoon \'t de zorgh-43 5- jaer geftorven is, de Britannen tegen de Saxen acnvocr- ftjkhey t der oorlogh fchijnt te vermcêren, zoo is het noch-\'de, als zy noch nict aen-gekomen waren? ook fchrijft Nin- tans,dikwijls ingenomen zijnde, tot de Roomfche zege-nius, dat S.Germanus uyt Britannien in zijn vader-land wc- tekenen gekomen j men zeght, dat zy het fterkfte geflachtder-gekcert is, na de doot van Vorrigernus, die de Saxen in ^Icr menfchen zijn, alle anderen in zee-rovcryen te bove n-Britannien ontfangen heeft; zoo dat haer aenkomft noot- gaende,nochtans fteunen zy meer op haer roof-fchepcn als zaeklijk gefchictis voor\'t jaer van 45 5-, welk het laetfte ge- krachten,en zijn gereder tot dc vlucht, als tot den oorlogh weeft IS van S. Germanus leven. Infgelijx fchrijft Profper als Egefippus getuyght. Den welken Ifidorus navolgende\' Tiro, die toen geleeft heeft, op \'t tweede jaer na dat de zeght : Het volk der Saxen is gelegen aen de ftranden van Lih.9. c.z. Groote Leo tot Paus gekooren was, welk het 443 van Chri- de Occaenfche zee en onwegige mocraflTchen, in dapper- ^^ ftus geweeft is, dat Britannien, na verfcheyde neêr-lagen, heydt en wakkerheydt zeer hcblijk. Waer van zy de naem fP^V- onder de macht der Saxen gebracht is. Zoo dat zy buyten hebben, dat zy een hardt en zeer fterk geftacht van men- twijffcl voor die

tijdt,naemlijk voor \'t 44^ jaer van Chriftus, fchen zijn,en alle andere zee-roovers te boven gaen. Zy wa- aen-gekomen zijn- Maer laet dit eenige teken van op-re- ten menfchcn lang van gcftalte, wel-gcmackt van leden, kenen, alle twijfteling weghncmen, welk, by zommige fchoon van aenzien. Waer van de monnik Witichindus vari voor-beelden van Ninnius gevoeght zijnde , by my boven déze Saxen aldus fpreekt : De Franfen zijn verwondert gè- allengclt. weeft over deze in lichaem cn gemoedt zoo trefliickc man- lees . Van de twee tweelmgcn * Rufus en Rubéllinus, tot dc nen,en over haer nieuwe kleeding, infgelijx over haer wa- Ef^/us. Burger-mecfterStilico 373 jaren. pencn, en met haer bedekte fchouderen , en boven al over Van Stihco tot aen Valentmianus, de zoon van Placidia, haer groote ftantvaftigheyt des gcmoedts.Zy waren scklcet en het Rijk van Vorrigernus 28 jaren. met krijghs-rokken, cn gcwapent met lan^re fpietfén, en Van het Rijk van Vortigernus tot de tweedracht van Gui- ftonden fteunende öp kleyne fchilden, cnliadden groote tolin en Ambroftus, zijn i z jaren. Welk is Guoloppum, dat meflen aen de nieren. Tc voolren nochtans plachten zy de is, Cathgoloph. hayren tot acn het vel af te fcheeren, behalven in de nek. Want Vortigernus heeft m Britannien het gebiedt ge- en het hooft met yzer te omringen,het welk Sidonius Apol- hadt, als Theodofius en Valentinianus Burgcr-mceftcrswa- linaris met deze veerzen getuyght:ren, en in \'t vierde jaer van zijn Rijk, ^ijn de Saxen in Bri- Daer ziet men dat de Sax vreeß voor tijn ey^e landt,tannicn gnomen, en zijn van Vorrigernus ontfangen, als Als die de zee gewoon, ontfangt haer op ziinflrandtlFoehx en Taurus Burger-mecfters waren. Aen wiens geh ayr de nek een yfer, om-^eboo^htVan \'t jaer, als de Saxen in Britannien gekomen , cn van De ongevlochte kant der ruyae hayren hoe^ht!Vortigernus ontfangen zijn, tot * Deerns Valerianus zijn wordt zijn hooft verkorf door d\'af-geßh\'oore vlicht.Deerns ^^ jaren. En door de gladdehuytgevoeght aen\'taen^ezicht.Mms. De rekening derhalven alzoo gemaekt zijnde, zoo is de Wat de kleeding acngaet, mach men verftaen uyt deZe aen-komft der Engelfe-Saxen in Britannien geweeft in \'t z i woorden van Paulus Diaconus van dc Longobarden : De jaer van dc jonge Theodofius, ^t welk naeft by komt met de klcederen waren ruym, en mecft Van linnen, gelijk de En- rekening van Beda, cn in 142.8 jaer van onze

zalighcydt: gclfche-Saxcn plegen te hebben, verfiert met breede boor- want toen zijn Foehx en Taurus Burger-mecfters geweeft, den van verfcheyde verwen t\'zaem-gcweven.cn alles komt met de perfonen en tijden over-ecn. Dit luft Zy waren zeer ervaren ter zee, als die hncr alzoo dc zec- my oöck aen te tekenen, doch ik Zal geen zifter oft hekclcr rooVcry gcplceght hadden, dat zy, de zee gewent zijnde, zijn, dat in veel voor-beelden van Gildas, waer uyt Beda dat <ie aerde, als hy zeght, vreefden: en hebbende zee-kanc van iErius genomen heeft, gelcfen wordt, Agirius deur van Britannien en Vrankrijk, tot Spanjen toe, zoo ^^e- Burgcr-mcefter, in andere, zonder by-vocging van getal, plaeght, dat op dc ftranden van bey de landen Hertogen^en iEgitius,enineen^quiriusBurgcrm.Maetikhébin\'t re- zoldaten geftelt zijn, om haer rooveryen te bedwingen, gifter tot deze tijdt noch geenigen Burgcr-mcefter van dewelke daer van Graven van dc Saxfche ftrandt lanx Bri- dien naem gezien, \'t zy dat men \'t achte een ongewoone tannien cn Vrankrijk genoemt zijn. Niet te min hebben Burger-meefter geweeft te zijn. zy dikwjyls deze ftranden met haer tecnen roof-fchepen t Zy in wat tijdt dat zy gekomen zijn, zy hébben voor- berooft. Waer op die veerzen van Sidonius Apollinaris ^ Elders waer een byzondcre hoogheydt van gemoedt, met voor- ftaen: Ook



? Ook heeft Bma^rnen voof den rooffchen Sax gevreeft, Zy wierpen ook dikwijls hcc lot, want zy Tncden een tak. Deze diH- Dien \'t Britfchefchuym te njooren is tvtfp el geweefi^ van een vrucht-dragende boom af-gehouwen, in veel rijs- Als ook de z,ee met een ge laptefchuyt te klieven. kcns.en de zelve met eenige tekens onderrcheydcnde,fprey- Ia in Vrankrijk hebben zy, neven Bretagnien , in de dcnze by geval op een wit kleedt. En terftont,zoo men voor Bajocaften een landt ingenomen, en lang mgehouden, &quot;^t gemeen raedt-hield, bad de Priefter des volx de Goden, J^l^rl- als te zien is by Gregorius Turonenfis, die de zelve Bajo- maer zoo \'t voor elk in \'t byzonder was, zoo deed het dé va*- citus de caflifche Saxen,gelijckze \'t gemeene volk Sefhes Bejfms, ge- dcr des huys-gezins, cn na den hemel ziende , heeftze by ^ww« noemt heeft:. \' ieder gedragen j en de weghgénomcne bedieden zy het Met wat een wreedtheyt zy langs deze ftranden gcruyt tweede te vooren ingedrukte teken. Om de uytkomft der Epijl. ad en gerooft hebben, hoor* zoo \'t u belieft, Sidonius zelf: De oorlogh te ondcrzoekcn,zoo plachten zy een gevangen van bóode, zeght hy, met de welke, terwijl wy onder uw dckfel dat volk, die zy de oorlogh wilden aen-zeggen, met een iet fprekendc, uyt-getrokken hebben, heeft ftantvaftelijk uyt haer lands-luyden gekoorcn , yder met de wapenen verzekert, dat ghy nu onlangs in dc vloot ter wapen gcbla- van zijn landt, tegen elkander té laten vechten, en uyt den 2en hebt, cn dat ghy onder de pHchten nu van een boots- overwinner tc ramen, welk volk dc zege zoud wcghdragen. man,terftont van ccn zoldaet,de kromme ftranden van den Zy hebben den Godt Mercurius meelt ge-ecrt, dien zy Woo- Der Saxe» Oceaen bekruyft tegen dc opene * roof-fchepen der Saxen, den genoemt hebben, den welken zy met menfchelijcke ot- Code». Van dc welke zoo veel rocyers als ghy ziet, zoo veel aerts- ferhanden geoftert, en den vierden dagh der week gchey- roovcrs meent ghy te zien: zoo gebieden, gehoorzamen, light hebben, waer van zy by ons noch heden Wednejday IVednef- ondcr-wijzcn, leeren zy alle tc gelijk rooven en moorden^ genöémt wordt, gelijk dc zcftc aen Venus, die zy Frea en zoo dat nu ook, als ghy u\'t meefte wacht, de meefte oo^ Prico geheeten hebben, waer van dc Vrydagh noch heden izack fchuylt om tc vermanen. Het is een vyant, wreedW by ons Friday gtnocvnt wordt,

als Tuefday van Tuifcon , dc ^ridAf. als alle vyanden. Onvoorzien valt hy aen, voorzien ont- inftellcrdes Duytfchen Volx. Zy hebben ook de goddin Vlucht hy, die hem tegen komt veracht hy, de onvoorzich- Eofter gebat ,aen welke zy demaent April gehéyligt hebben, j)g Qodditt tige velt hy j zoo hy volght, zoo onderfchept hy, zoo hy waer van zy de April, zeght Beda, Eofler Mónath genoemt £o/?er, van Vlucht, zoo ontkomt hy. Hier toe zoo oeftenen hem dc hebben, en wy noemen Paefch noch heden Eojier. In ^t ge- ^ fchip-brakcn, maer zy vcrfchrikken hem niet. Zy hebben, meen, als Tacitus zeght, hebben de Engelfen, en de andere met de gcvaerlijkhcden der zee, niet alleen eenige kennis, nabuurige volkeren Herthus,d2.z is,de moeder aerde,ge-cert, T>e Geddm maer gemeenzaemheyt. Want de zelvc,zoo \'er cenigh on- en gemeent, dat de zelve dingen dcr menfchen over quam, Elenhnsi weêr is, maekt hier, dat zy dc bevrijde geVangen nemen,cn en onder dc volkeren gevoert wierd. En bv ons is heden dat verbiedt daer, dat die haer gevangen nemen niet durven zelve woordt in \'t gebruyk voor de aerde, doch by de Duy t- uyt-zien. In \'t midden dcr baren en fcherpe klippen ftellen fchen ongebruyklijk , die voor \'t zelve Aerde gebruy ken. Eanh^ zyzich blijdclijk in gevaer, door hoop van over-komft. Van deze over-geloven fchrijft die Ethelwerdus van zijn tijt Dacr-en-boven al eer zy van \'t vafte landt,na haer vaderlant aldus : In zoo groot een verleydmg zijn die licht-gelovige de zeylen vierende, de bitfehe ankers uyt haerer vyandengrondt op-halen, zoö hebbéh zy, als zy wecrkeeren zullen,die gewoonte,dat zy de tiende van de gevangens door even-gelijkc en quellige ftratfen, hiervan droever, mits zyze met noordtfche volkeren verdrukt, dat dé Decnén, Noorman-nen, en Sueven Wéodan öp den huydigen dagh als een Heereeren. En elders: De Barbaren hebben PTöö^/^ï;? als een godtge-eert, en de Hcydenen hebben hem geoffert, oft omeen over-gelovige gewoonte dooden,en onder de gezamel- overwinning, oft om ftcrkheyt.de hoop van die fterVen zullen , met dc onbillijkheydt des Maer déZe dingen verhaelt Adam van Bremen volkome-\'doots, de billijkheyt des lots fprcyden. Met zodanige belof- lijkcr : In de kerk. ( in de moedcrs-tacl Vbfola genoemt ) deten verbinden zy haer, cn betalenzc met offerhanden, cn welke geheel van goudt gemaekt is, eert her volk de beel-door dufdanige niet zoo zeer

offerhanden gezuyVert, als den van drie goden : zoo dat Thor, de machtighfte der &quot;^urfday^kcrk-roverycn befmet, meenen zy \'t Godts-dienftigh te zelvc, een kamer in \'t midden alleen heeft, Wbdan en Friccozijn,dat zy,begangers van ccn ongelukkige doot-flagh zijn- hebben hier en daer haer plaets. Welker betekeningen zo-de, op een gevangen hooft eer pijningen, als los-gelt ver- danigh zijn, Thor, zeggen zy, heeft macht in de lucht, dekrijgen. Hier toc kan öok gebroeht worden die fpreuk, uyt welke het donderen, blixemén, de winden, ftagh-regens,een ftuk van een oude hiftorie by Ifidorus : Het volk der het moye weêr, en dc vruchteti beftiert. Dc tweede Wodan,Saxen fteunt op haer roof-fchuytcn, en nier op haer krach- dat is, fterker, voert oorlogen, en verfterkt der menfchenten, zy zijn cêr tot de vlucht als tot cien Ooriogh bercyt. En dapperheyt tegen dc vyanden. De derde is Fricco, die deiidie reden van Salvianus, die toen geleeft heeft, van de Bar- menfchen vrede en weJ/uft verleent, welkers beeldt zy ookbarifchc volkeren : Het volk der Alanen is onkuyfch, doch verfieren met een groote fchamelheyt.Doch PTodan beeldenmintrouloos : de Franfen zijn logen-achtigh, maer her- zy af al gewapent, even als de onzen de godt Mars plegenberghzaem: de Saxen zijn in wreedtheyt ongebonden,maer af te beelden. En Thor fchijnen zy met lupiters feepter uytin kuysheyt eerwaerdigh. En zy waren zoo ftantvaftigh van tc drukken. Maer deze dw^alingen heeft de waerheydt dergemoedt, (mach men billijk zoo noemen ) dat zy liever wil-- Chriftlijke Godts-dienft eyndlijk verdreVen.den gedoot zijn en het leven fpillen, âls ten fpot zijn. Waer Na dat deze nu in \'t bezit van Britannien haer voet ge- ƒ« de z.é-van als Symmachus een zeker getal van dc zelve tot de ge- veftight hadden, zoo hebben zy \'t in zeven Rijken verdeelt, ven-heer-mccne Schou-fpclen bercyt had s zoo hebben zy op dien en een Heptarchie oft zeven-heerfchingingeftelt, waer in ßingderdagh, als zy op \'t Tooneel moeften uyt-gebracht worden, nochtans, die meeft vcrmoght, de Koning van \'t volk der ƒdoor haer gebroke keelcn, de hoop van gencughte te ver- Engelfen, als Beda getuyght, genoemt wierd, zoo dat hettoonen af-gebrokcn. Van welke Symmachus zelf alzoo fchijnt, dat in die zevcn-heerfching altijdt een Monarchy fchingge-Lih.i. fpreekt : Een getal van Saxen heeft zich zelf gedoot. Want oft een-heerfching geweeft is. Daer na heeft

Auguftinus,Eptß. wanneer de byzondere wacht niet belet had de göd-looze dien zy gemeenlijk den Apoftcl der Engelfen noemen, Vanhanden van dit wanhopige volk, de eerfte dagh van het de Groote Gregorius hier naer toe gezonden zijnde, heb-fchcrmfpcl zoud men gezien hebben negen-en-twintigh bende de monfteren Van de Héydenfche godtloosheydtkcelcnzonderftropgebroken. weghgenomcn , de zelvegelukkighlijk, met Chüiïusin poßelderDit volk der Saxen is ook zéér genegen geweeft tot over- haer geinöcdercn tc prenten, tot het Chriftlijk geloof be- Engelfen.geloven, en om die oorzack, äls zy van zware zaken raedt- keert. Wacrom Gregorius Zoo groote zorge voor dc zalig- Engel-ftoegcn,behalvcn het wikken uyt de ingewanden der offer- heyr van \'t Engelfche volk gedragen heeft, heeft Beda, uyt Z^^r^^handen, namen zy ook inzonderheyt waer het wrinfcn der de overlevering der ouderen, met deze woorden verhaelt :paerden, als voor-bcdiedtfels j waer Van het mooglijck is. Men zeght dat op een dagh,als door dc aenkomende koop- Liki.t.i»Bet paevdt ^^^ ^^ Sâxfche Hertogen eertijdts een pacrt in haer wapen lieden, Veel dingen op de markt te kóóp gebracht waren,der Saxen gevoert hebben. Maer wacrom onze Hengiftus en Horfa en vele om te koopen quamen, Gregorius zelf ook onderwapen. van een paerdt haer naem gevoert hebben, (want beyde na- atiderén acn-gekomen is, en onder andere eenige jongs-men betekenen by de Saxen een paerdt ) ben ik gantfch on^ kens, te koop geftelt, gezien heeft, zuy ver van lichaem,bewuft, \'t zy dat \'et als een voor-teken van de oodoghfche fchoon van aengezicht, en fray van hair. De wélke als hyzcdapperheyt is, na dat veersken van Maro : bezagh, zoo heeft hy gevraeght ( zoo men Zeght ) uyt watMen mpent\'t paerdt tenßrijt.\'t mik rtiet als mloghàreygt, landt zy aldaer gebracht warenenmenzeyde, datzyuyt het ï)e Ba;0\' taffifche ?Saxe». U. 8. Epiß. atNummUm}, ^Ciuleff, E fp ß R î f A ^^ N ï ?ClM



? N N 1 E N. B K het eylandt van Britannien waren , welkers inwoonerszoo van aenzien waren. Hy hèefc wederom gevraeght,of de zelfde eylanders Chrilienen, dan of zy noch in dcHeydcnfchc dwalingen gewikkelt waren ? en men zeydedat zy Heydenen waren. Maer hy, zeer diep verzuchtende,zeyd wach armen! hoe droevigh is \'t, dat de fliehtet derduyfterniflen zoo fchoon-gedane menfchen bezit, en datzy zoo groot ccn aengenaemheyt des gelaets vertoonende,een hart dragen, welk leedigh is van de inwendige genade.Wederom heeft hydan gevraeght, hoe de naem van datvolk was ? men heeft geantwoort, dat zy Engelfen heeten.Toen zeydhy, dat is zeerwel. Wantzy hebben ook eenEngelfch aengezicht, cn zulke mede-erfgenamen voegenaen de Engelen in den hemel. Wat naem ( zeght hy) heefthet landt zelve, daer deze uyt gebracht zijn ? men ant-wóorde, dat de zelve landts-licden genoemt waren.Toen zeyd hy, de Deirën zijn uyt de gramfchap getogen,en tot Chriftus barmhertigheydt geroepen. H oe wordt deKoning van dat landt genoemt ? men antwoorde, dathyA E L L E heetc. En hy, op die naem fpeelendc, zeght menbehoort in die deelen Alleluja tot lof van Godt den Schep-per tc zingen. En gaende na de Paus van de Roomfche enApoftolifche ftöel, (want zelf was hy toen noch geen Pausgemackt)heeft gebeden,dat hy eenige Dienaers des Woortsin Britannien tot het volk der Engelfen zenden Zpude,doorwelke zy tot Chriftus mochten bekeert worden, dat hy zelfbereyt was om dit werk met Godts hulp uyt te Voeren, zóo\'t nochtans den Apoftolifchen Paus geliefde, dat het ge-fchiede. Van deze bekeering fpreekt dic Groote Gregorius aldus:Ziet hy is nu byna in aller volkeren herten gedrongen. Ziethy heeft de palen van \'t ooft en weft in een geloof t\'zaem-gevoegt. Ziet de Britanfche tael,die niet anders kon als Bar-barifch krijfchen , heeft nu alrê begonnen tot Godts lof hetHebreeufch Halleluja tc zingen. En in de brief aen den zel-vcn Auguftinus:Wie kan genoeghzaem vertellen,hoe grooteen blijdtfchap in aller gelovigen herten ontftaen is, om dathet volk der Engelfen, door het werken van de genade desAlmachtigen Godts, en den arbeydt van uw broederfchap,de duyfterniflen der dwalingen verdreven zijnde, door hetlicht des heyligen Qeloofs over-goten is, en om dat het numet een zeer oprechte aendacht de beelden vertreedt,die \'tte vooren met een dolle vrees onderdanigh was. Ook leeftmen in een oudt ftuk van die tijt: Auguftinus heeft op eenKers-dagh,welke tot de algemeene eer der Engelfen geduu-righ geviert wort,meer als tien duyzent mannen,

behalveneen ontallijke menigte van vrouwen en kinderen, gedoopt.En wat meenighte van Priefters, oft ander heyligc ordens,zal \'er genocgh zijn, om zoo groot een volk af te waflchen ?De rhkr De rivieren, in \'t E ngelfch Smla genoemt, derhalven gewijtSmUm \'t\' zijnde,zoo gebiet dePaus, door de uyt-roepers en meefters,vatrd? ^^^ ^y ^^^^ ^^^^ getroulijk zouden ingaen, en Beda ver- den een van den anderen in de drievoude naem der Godt-hadt dit heyt by beurten gedoopt wordcn.En alle alzo weder-geboo-W« lanli- ren zijnde, door geen minder wondcr-werk als eertijdts IP-Tim Aertz.- ^^ gedeelde zee,en door dc te rug-gekeerde Tör^, lordaen over-ging na de andere kant, alzoo geftelt zijnde inzoo diep een kolk,in zoo groot en verfchcydcn een toeloopvan kunne en ouderdom,(niemant zal \'t meenen) wiert nie-mant gequetft. Dit was een groot wondcr-werk, maer ditgroote wierd met een grooter uytftekentheydt overtreft,mits alle zwakheyt en onfterkte in die rivier af-gclegt wierd,al die flap en ongezont was, quam ^er gezont cn kloek weêruyt. O genoeghli jk fchou-fpel van Engelen en menfchen,als zo veel duyzenden van dat geheylighdc volk uyt de kolkvan een rivier, als uyt de fchoot van een moeder voort-qua-men, cn uyt een poel zoo groot een geflacht voor den he-mel tot de hooghftc burgerfchap gebooren wierd! De vro-iijkftc Paus Gregorius met al \'t gefeifchap der heyligen hierdoóruytbarftendc, heeft niet verdragen dat men dit ver-zweeg j maer heeft den heyligen Patriarch van Alexandrienmet een zeer blijdclijk geluk-wenfchend lof-fehrift gefchre-ven, van zoo groot een heyr op een Kers-dagh gedoopt. Zoo haeft als hun Chriftus naem verkondight is, zoohebben zich de Engelfen met zulk een y ver tot Chriftus be-geven , dat zy een ongelooflijke naerftigheydt aen -gewenthebben, in \'t verbreyden Van Chriftus naem,in \'t bedienenvande plichten der Chriftlijkc Godtvruchtigheyt,in \'t bou-wen van heyligc Godts-huyzen, en in de zelfde tc vcrrij-ken, zoo dat geen ander landt van de Chrifte werelt meêrrijke klooftcrs getelt heeft. Ook hebben zommige Konin-gen haer fcepters min als het geeftlijke leven geacht. En\'t heeft zoo veel heyligc mannen voort-gebracht, die omhaer vafte belijdenis der Chriftelijke Godts-dienft,loutercftantvaftighcydt in de zelfde, en oprechte Godt-vruchtig-heydt in \'t getal der heyligen geftelt zijn, dat het geen an-der landt onder de Chriftenen in dit deel behoeft tc wij-ken : en gelijk Britannien by den God-loozen Porfirius ge-noemt is geweeft, het vruchtbaer landt der dwinglanden,alzoo mocht Engelandt met recht genoemt worden, hecvruchtbaer eylandt

dcr heyligen. Mi li» i\' > Hól-Dek\'ncf rf. ;ij\' i 1 li ; i \'li 1\\ i ir ? ti r hojfchopvan niet vanAfig^ßf-mis. Der Engel-fen Godts-dfenß. Ook hebben zy haer hart acn-gclcyt om goede konften Deleer derin te planten , en hebben het zaet des Godlijken woordts Engelfen.en der gelcertheydt door Duytflandt by toe-doen van Win-frid,Willebrord cn anderen voort-gezaeyt,\'c welk de Duyt-fche Dichter met deze vcerzen leert\': Dit ftrekt tot eervigh lof den noorderfihe Britannen,Dat zjy na dat de tver Idt door d^inval van de ^ FannenLaghover hoop verwoeH, het koftelijke zaetDer goede konften, en der Griekfche talen haet,De ïvegen van ^t geft er nt, de namen van de ft r alen,Die na des zons vertrek zich toonen aen de zalenVan \'t hemelfche verrvulft, heeft wederom geplantIn meemgh woefte wijk en uyt-geplondert lant.De Gods-dienß kent stich zelf aen Britten-lant verhonden^Als door haer uyt-ge^reyt, en door haer ongefchondenBehouden voor gevaer. O! zalige Winfiid,Wie kent uw heyl\'ge naem, wie uwe dienften nietV Geloof, Godtvruchtigheyt, en Chrißelijke zeden ,Cehoezemt in den Duyts, ontdoen door uw beleedenHet overlang gewent en Goddeloos mishruyk.Hoe veel is ook Parijs, Britanjen, aen uw ftruyk,Aèn uw Alkwijn verplicht, dat hem alleên te dankenHeeft voorgeleertheytsplant, en aller woefte rankenZorghvUldige gefnoey. Maer hoven al geachtZijt ghy, O Britten-landt, om dat ghy voortgebrachtHebt Beda, die wdeer de kennis en de trappenAlleen wisi van zoo veel verfcheyde wetenfchappen. En P. Pvamus voeght\'er by, dac Britannien twee-mael Bitanwenmeefter van Vrankrijk geweeft is, \'t zelve door de Druiden tweemadbewijzende, en door Alkwijn, diens arbeyt de groote Karei ^«^ß^^inzonderheydt gebruykt heeft in\'c inftellen van de hoogefchool te Parijs. En zy hebben niet min de wapenen, als de gelcertheydt Verhuyen Godts-dienft in Duytflandt gebracht; cn hebben, daerghy u van verwonderen zult, die Saxen, dic \'t Hertoghdomvan Saxen bewOonen,Voortgebracht, zoo wv deze woorden ^mtUntvan Eginhart geloven.Hct volk der Saxen,zoö óns de oudt-heydt na-gelaten heeft, is van de Engelfen, inwooners vanBritannien, uytgegaen, varende over dc Oceaen, is aende ftranden van Duytflandt, door zorghvuldighêydt ennoot om plaetfen te zoeken, gekomen m die plaets, dieHaduloha genoemt wordt. In die tijdt, als Diederik, derFranken Koning, tegen Herminfrid, Hertogh der Thü-ringers, zijn zwager oorlogende, haer landt wreedclijktcvuur en tc Zwaerdt vernielt heeft. En als Zy nu in tweeveldt-flagen door een twijffelachtigh gevecht en een on-zekere overwinning, met eén

jammerlijke neêr-laegh van-deharen geftreden hadden, zoo heeftDiederijk, vandehoop van winnen beroöft,gezanten tot de Saxen gezonden,welker Hertogh was Hadugato, en als hy de oorzaek vanhaer acnkpmft gehoort had, zoo heeft hy, haer plaets omt\'zamen te woonen belovende, haer tot zijn hulp gehuurt.Door welke , met hem als nu voor haer vryheydt en vader-lant kloeklijk ftrijdende, hy zijn vyanden overwonnen, en,na dathy de inwooners verwoeft, en by na t\'eenemael ver-flagen had, haer ländt, na zijn belofte, aen de verwinnersover-gegcven. De welke het zelve door \'t lot dcelendc,wijl Veel van de hare door den oorlogh omgekomen waren,en zy \'t gantfche landt, om haer weynigheydt, niet kondenbezetten, zoo hebben zy een deel van \'t zelve,voorneemlijk\'t gene ten ooften light, aen de inwooners gelaten , ieder nazijn lot, onder betaling van fchatting te bouwen; en de an-dere plaetfen hebben zy zelf bezeten. Hebbende ten zuy-den dc Franken, en het deel der Thüringers, welk de voor-gaende vyandige ftorm niet geraekt heeft, en door de kolk * De in-woonenvan Fa»\'mnia, datzijn Oo\'fienrijkersen Hunga-ren. van



? b r i t a van dc rivier Uhflrotc gcfchcyden worden; ten noorden deNoormannen,zecr wreede volkeren; ten ooften de Obotri-ten j en ten weften de Vriezen, van de welke zy zonder op-houden, oft door verbinding, oft door nootzaeklijke ftrijdt,de ruymte hacrer landt-palen befchcrmden. Maer laet onsnu wederom tot de onzen keeren. Het Rijk der Saxen is onder die zevcn-hcerfching, langin een zeer bloeyende ftaet geweeft,tot dat die Rijken, doorinwendige oorlogen t\'zamcn-hortende , eyndlijk onder demacht der wefterfche Saxen gekomen zijn. Want Egbert,der wcfteri\'che Saxen Koning, door overwinning veel vandeze Rijken in-genomen hebbende, als hy oock dc tweeoverige door hoop ingeflokthad, op dat die Rijken , dewelke onder\'t gebiedt van een geraekt waren, ook ondercen naem komen, en hy\'t geheiigen van zijn volk bewa-ren zoude, heeft de zevcn-hcerfching, welke de Saxen in-genomen hebben , mcteenuyt-gcroepc cn openbacr gebotEmland. bevolen 6n jlelonS te noemen , dat is, het landt der Engel-Ommnt fen. Waer van \'t by dc Latijnen i^ngUa genoemt is, dehet jaer naem gemaekt zijnde van de Engelfen , die uyt deze drieSoo- volkeren zeer tal-rijk en kloek waren. Want die hebbenNorthumberlandt, en het landt van Merk, twecwijtluttigelanden, met Ooft-Engelandt in-genomen,als der lutten af-kornft alleenlijk Kent, met het eylandt Wicht, cn dc Saxenocft, zuyd, cn weft-Sex in-gehouden hebbeni voorwaer eenIcleyn gedeelte, zoo zy by die groote landen der Engelfenvergeleken v/ordcn. Van welke zy nu al lang te vooren in \'tTheod, gemeen Engelfen,en in haer tael ïngUtheod.Anglcynne,En-dat ts volk. glcynne, Engltfcmon genoemt zijn geweeft, fchoon yder Rijk^ in \'t zelfde zijn eyge naem gehat heeft. En dit is zdker, zouyt anderen, als uyt Beda,die op zijn hiftoric de Hiftori van\'t volk der Engelfen tot oplchrift geftelt heeft. En in diezevcn-hcerfching wierden die vorften, die over de ande-ren heerfchten, Koningen van\'t volk der Engelfen ge-noemt. Toen heeft dc naem van Britannien, onder dcinwooners van dit eylandt, in \'t duyfter gelegen, cn alleenin dc boeken , en niet in \'t gemeen gebruyk, overigh gc-ƒ» de hief weefti waer van dit ons vader-land van Bonifacius,Biftchopaen Eam van Mcnts, die hier van afkomft was, over-zccfch Saxen ge-2:acharias. noemt wordt. Nochtans hebben Koning Eadredus, om-trent het jaer 948, de naem en tijtel Van Koning van Groot-Britannien, en Eadgarus, omtrent het jaer ^70, infgelijx denaem van Monarch oft cen-heerfcher van gantfch Albion,in zommige brieven gebruykt. Ais \'t nu Engelandt genoemt wierdt.zo was h€t gemeenebeft der Engelfen op \'t hooghft gekomen , cn fpoeyde

zichderhalven gelijk de loop is van alle ftcrflijke dingen,tot zijnondergang. Want de Deenen, lange jaren onze ftrandengeduurighlijk plagende , hebben eyndlijk begonnen ditlandt zeer ellendighlijk tc vernielen. NAMEN DER engelse-saxen. Ck had voor genomen hier de rye cnnavolging van de Koningen derEngel-fche-Saxen, zo m de Zeven-heerfchmg.als Een-heerfching, by te voegen j maerdewijl zy niet fchijnen tot deze plaetstc behooren, en dc bloote op-hoopingder namen min acn-genaem geleek ^200 zal \'t miflchien beter zijn , met weynige woordenhier aen te hechten, \'t geen ik van dc kracht, reden, cn be-tekening der zelve namen door veel lezen, voorneemlijkVorÜrm in onzen lettcr-wijzen Alftic, waergenomen heb. Nietmn de dat ik elk zal uydeggen , want dat zoud zeer moeylijk zijn,Godgeleert- en zodanige Barbarifche namen, in welke veel krachts, eenheydt der beknopte kortheydt,cn dikwijls eenige dubbel-zinnighcydtEhemeters. j^onncn niet lichtlijk in een andere tael over-gebrachtworden. Maer wijl dc mecftendcel der zelve gclafcht oftt\'zaem-gezct zijn, cn dat wel uyt weynige enkele : zoozal ik die enkele verklaren, op dat die t\'zaem-gezettc bete-kening , de welke alle gelukkigh , wenfchende, en van eenaoedtvoor-teken waren, te meerder blijke, enwybyallevolkeren bezien, dat dit is \'t gene Plato der namen Orthoto-tes genoemt heeft. l N N t^el, Eal, cn Al, betekent in dc t\'zaem\'gezctte namen. Achgelijk naK in dc t\'zaem-gezettc woorden der Grieken, af of\'t gehcelijk, gantfch. Hier van komt Aehvin, gantfch-lijk een verwinnet, , gantfch doorluchtigh, Aldred,gantfch eerwaerdigh, Alfred, gantfch vrcedzamigh. Waermê eenighzins oVcr-een-kómen Pammachius, Pancratim^Pamphiliu^, &c. Aelf, welk na de vcrfcheydenheydt der uytfprakcn Aclf, Vlf.voort-gebracht wordt Vlf, Wolf, Huif, Hilf, Helfe, en he-den Helpe i betekent hulp, als Aelf win, cen overwinnendehulpc, Aelfivold, een helpende ftier-man, Aelfigua, eenhulp-reykftcr: waer mé over-cen-ftemmen Böhms, Symma-chtü, Epicurm, &c. Ard, betekent aert, -^hGodard, een Goddelijke acrt, Ard.oprechte aert, Giffard,m\\\\<Xe 2.c\\:t,BernardXmi\\zi\\\\]kaert, &:c. At hel. Adel, en Et hel. Edel. Zoo Ethelred, edel in raedt, Athcl, eAEthelard,cdz\\e 2.en,Ethelbert,zdc\\ doorluchtigh,^diel.een edele behouder. Bert is het zelfde , \'t geen wy heden Brüht noemen, Bert,dat is edel , doorluchtigh : als Ecbert , ecuwigh door-luchtigh , Sigbert > een doorluchdgc winner , zo dat dieby dc Duytfen Bertha, by\' de Grieken (na \'t getuygnis vanLuitprandus) Eudoxia genoemt wierden. Èn dufdanighwaren deze Phddrus, Eptfhanius, Photius, Lampridius, Eul-gentius, Illußrius. Dat Bald by dc noordfche volkeren\'t

zelfde is als ftout, Bäld.leert Iornandes,cn \'t is ook noch niet veroudert,als Baldwin,cn in \'t tegendeel Winhald, ccil ftoüte winner, Ethelbald, eenftóüt t^d-m\'^A,ËAdbald, gcluklijk ftout: waer mê over-een-ftcmmcn Thrafêas, Thrafmachus, Thrafihulus, bcc. Ken, cn Kin, betekent bloetverwantcn, als Kinulph, der Ken, enbloctverwanten KinhelmAtt bloetverwantcn befcher-met. Kinburg, der bloetverwantcn fchutting, Kinric, mach-tigh voor de bloctverwanten. Cuth heeft de betekening van wetenfchap en ervaren- Cuth.heyt: als Cuthwin, een ervare winner, Cuthred, een ervareRaedts-heer, Cmhbert,om zijn ervarenhcydt doorluchtigh jwaer mê over-cen-komen Sophocles, Sophianus, Scc. Ead in dc t\'zaem-gezettc, cn Eadtg in de enkele woor- Ead.den, betekent geluk en zalighcydt: als een ge- lukkige behouder,een gelukkige hulp, Eadgar, ge-lukkigh vermogen,gelukkige winner, waer vanniet vreemt fchijnen Aiacarius, Etipolemus, Eaußus, Fortuna-tus, Eeelicianus, &c. Ered betekent het aelfde als vredc, gelijk by dc ouden de Fred,vry-ftedcrxgcnoemt zijn geweeft Eridßole, dat is, ftoelen dervrede. Alzo Erederic, machtigh en rijk in vtcda ,Winfred,overwinnende vrede, Reinfred, oprechte vrede. Giße is by de Engelfe-Saxen een Gijzeler genoemt ge- Gifle.weeft, als Eredgiße, Gijzeler der vrede, Gißebert, een door-luchtige Gijzeler; als by de Grieken Homerus. Hold wordt in de oude aentekeningen even als Wold vcr^ Hold.taclt,een ftier-man,en cen over-opperfte,ook elders liefde,als Holdlic, lieflijk. Helm betekent befcherming, als Eadhelm, een gelukkige Helm.befcherming,cen overwinnende befcherming,Sm-helm,QQn doorluchtige belGherming; even als de GrieckfcheAmyntas, Boetius, bLC. Hare, en Here, verfcheydclijk uyt-gefproken, hebben, cn Hare, e>tcen hcyr-leger, en een Heer betekent, als Harhold, een Here.overfte des heyrs. Hareman, een overfte in \'t heyr, Herebert^voortreflijk in \'t heyr, Herwin, overwinner des heyrs; nietongelijk van die Griekfche Stratocles, Polemarchus, Hegeß^ßratus,U.c. H//^wordtindeletter-konft van Alftic uyt-geleydt cen Hild.hcldt oft heldini als Hildebert, een doorluchtige heldt, Ma-thild, een heldin van cen maeght j en wordt in de felf- Wiga.de zin gevonden. Loed, dat is volk: als Loedgar, datis machtigh by \'t volk. Locd. X<\'/?/betckcnt liefde, als L^ö/wm, een verkrijger van lief- Lcof.de, Leefßan dc lieffte j gelijk die Agapetus, Erafmus, Eraßus^Philo-, Amandus. Mund, vrede,waer van by onze RcGhts-gclcerden Mund- ivfu^a,breek een vrede-breuk betekent: alzo Eadmund, gelukkigevrede, Aethelmund, edele vrede, Aelmund ,g2.ntic\\i vrcedza-migh : met welke byna gelijk in vermogen zijn Irenaus,Hefychins, LenU,

Pacatits, Sedatus.Tran^uillm, R Rad, N. ii



? R I B Rad, R^d, Mad, Hed, cn Rad, na dc vcrfchcydcnhcyt dcr uyt-fprack,^ Rod. betekenen raedt 5 als Conrad , machtigh oft ervaren inraedt, Bthelredy een edeleRacdts-heer, Rodhert^ doox-luchrigh in raedt,en niet ongelijk in zin zi]nEubulus, Thra-fyhulusy Dat Ric machtigh, djk, en kloek betekent, heeft For-tunatus met deZe veerzen gelcert: een Barbaer un> naem, 0 Hilperic! verkkert.Zo is eenjlerke huiper deze naem ook ïvaert.Alfdc^ Als Alfric gantfch ftcrk, Athelric, een fterk oft machtighedcl-man 5 waer meê fchijnen over-een te komen Voljcra-tes, CratOy Plutarchus, Opimius. Sig was by hun in gebruyk voor overwinning, waer vanSigbert, uyt overwinning doorluchtigh, Sigward, ccn over-winnende behouder, Sigardy een overwinnende aert, entyna in de zelfde zin, Tweedes, NicomachusyNicmder,Vi^oriVi^orinus, Vincentius, &c. Start was by die ouden de uyt-gang van de overtreffendetrap, als Athelflan, de cdclftc, Berflan, de befte, Leeffian, delierfte, Wiftan, de wijsfte, Bunftan, dc hooghfte. Wi, hcyligh, als Wimund, hcylige vrede, Wihert, vermaertin heyligheyt, Alwi, gantfch hcyligh: als HierdcleSyHierony-mus, Hofius, &G. Willi ycn F/7/heeft by de Engelfche-Saxen, gelijknoch heden by de Duytfen,gehadt de betekening van vele:als WilUelmuSy een befchermer van vele, Wildred,vdcnontfachlijk, velen vrede j waer by in zin en bete- 1 Sig Stafi. m. WOli. E N. kening komen Volymachm, Polycrates, Polyfilus, &c. Wold , cn Wald heeft by hun een overfte oft ccn beftiercr W\'old-betekent, waer van Bertwold, een doorluchtigen beftierer,Bthdwold, een edele beftiercr, Herwald, m intc^endtdWäldheer, een overfte des hcyrs. Maer laet ons het hier by laten blijven, dewijl dit ande-ren , niet min als my, in zoo gering een zaek meer als teveel zy. Gewichtiger zal\'tmiftfchicn zijn, indien ik den nako- j^gmelingcn (zoo flechts deze bladen in \'t leven blijven) voor- ^^n Britan-dracgh, \'t geen wy gezien hebben, te weten, gelijk Egber- nien her-tus dit hcrwaerfte en zijn deel van Britannien Engelandt reefsn.tc noemen, bevolen heeftj alzo heeft nu na\'t verloop vanweynigh min oft meer als 800 jaren, terwijl wy deze din-gen over-zicn, Koning lacob, dc Een-heerfching van hetgantfche eylandt, door Godts genadigegunft, enerflijkrecht, met vreughde van alle vromen, verkregen hebben-de , op dat dit eylandt, welk in zich zeiven ccn is, met eenomgang van de zee omringt, in zijn eene perfoon ondereen kroon, een in tael, Godts-dienft,

in dc gemcenfchapder wetten en wijzen van rechtcnitot aen-groeying van eengedudgh geluk, en vergeting van dc oude vyandtfchap,ookvan een naem zoude zijndc nacm, tijtel, en ftijl van Ko-ning van GrootBritannien in alles, behalven in de wijzenvan \'t recht, in \'t tweede jaer zijns Rijks door een gebodt,door al \'t Rijk verkondight, aen-genomen. N N E E N E N. D E D Elk dcr Deenen oorfprong geweeft zv, we-ten de Deenen zelf niet zeker want dienReus Danus, dc zoon vanHumblus, enGoropius, dieze van dc hacn af-trekt, heeftde waerheydt zelf al lang uyt dc fchool deroudtheyt Verftoten. Andrcas VellcjusDcen,een zeer geleert man, verhaeltze Van de Dahen, een volkvan Scytien, cn van Mare, \\ welk niet een pael, maer eenlandt betekent j Onze Ethelwerdus heeft gelooft, dat denaem van dc ftadt Donia gemaekt is. Ik heb altijt gemeent,dat zy gefproten waren van de Danciones, die Ptolomeusin Scandien geftelt heeft , en in zommige voor-beeldenDauciones, een letterken verandert zijnde, genoemt wor-den , cn dat zy van daer zich in de onbewoonde plaetfender Engclfchen, te weten in Holftein, ontladen hebben, totdat de zeer geleerde, en met oordeel in dc wctenfchap dcroudtheyt geoeffende Jonas Jacobus Venufinus, de tekenenvan de naem der Deenen door naerftige navorfching ge-vonden had, uyt-gedrukt zijnde in de baey van Codanus enCödanonia,vi2.QX. van Pomponius Mcla in deze wijk gedenkt.Welke namen, van dc noordfche volkeren plomper voort-gebracht zijnde, met Cdm en cdanonum^^2L na de Latijn-Ichevoctin Codanus en Codanonia verandert heeft, gelijkde nakomelingen van Gdanus Bansk, Van Clodovms Lode-<vic,cn \\2nKnut Canut zachter verfmect hebben. Nochtansis voor de tijden van Keyzer luftinianus, omtrent het jaer570, haer naem aen dc wcrelt niet bekent geweeft. Wanttoen hadden zy begonnen Vrankrijk te verwoeften, en zijnby de Latijnfche Schicht-fehrijvers dcr Engelfche zakenWiccingi genoemt, om dat zy 2ee-roovcry pleegden: wantWiccinga betekent in de Saxfche tael, na \'t getuygenis vanAlfric,een zee-roover,cn Pagani,om dat zy noch geen Chri-ftenen waren: maer ook de Engelfen zelve hebbenze inhaer tael Benifian, en dikwijls Heathon-mon, als Hcydenengenoemt. Van deze hoor Dudo van S.Quintijn, een Schrij-ver die oudt genoegh is, uyt de Boekery van I. Stob£Eus,zeernaerftige liefhebber der oudthcdcn van de ftadt Londen, dewelke voor my altijdt open

geftaen heeft. De Deenen zijnuyt Scanza, dat is. Scandia, als een bye-zwerm uyt een bye-korf, en een zwaerd uyt een fchecde, met een veelvoudigevcrfcheydenheyt, en ccn Barbarifche gewoonte voort-gc-kornen,als zy door een dartele luft ontallijkc verhitte fpruy-tcn geteelt hadden. De welke namaels vol-waflfen zijnde,om \'t bezit der dingen tegen haer vaders, groot-vaders, enook dikwijls onder clkandercn wreedcHjk getwift hebben,mits zy zoo overvloedigh wierden, dat het landt, welk zybewoonden, voor haer niet genoegh was. Door het lot eenmenighte van jonge mannen, na de oudtfte wijs, verzamelthebbende, zo worden zy in de Rijken dcr buytcn-landtfchevolkeren uyt-geftoten , op dat zy met oorlogen Rijken ver-kregen, daer zy leven mochten. Voorts in de vervulling vanhaer uyt-ftodngen en heyr-legcrs offerden zy eertijdts,cerende * Thur haren heer, dien zy niet cenigh vee oftbeeft, maer bloedt van menfchen flachteden. Houdendedat voor de koftelijkfte van alle brandt-ofters, om dat, doorhet beftemmen van de lotende Priefter, ccnjok oflen t\'cenereys groulijk voor de kop geflagen wierden, en ieder hetbrcyn, door een byzondere flagh, gequctft-, cn by lootinguyt-gekooren zijnde, wierd op dc aerde geftroyt, cn wier-den aen dc flinkcr-zijdcdc zenuw van\'t hert onderzocht,te weten, de ader, met welx uyt-getapt bloedt zy, na haerwijs, de hoofden van dc hare beftrijkende, de zeylen derfchepen haeftlijk in de windt ftellen, cn meenende de Go-den door zulk een bedrijf tc verzoenen, vallen fnellijk aende riemender fchepcn.Ecn andere wijs,oft liever bcfmettc-lijkft over-geloof van dc Goden te verzoenen, welk deDeenen gebruykt hebben, befchrijft dc Bifl^chop Ditma-rus, die een weynigh ouder is als Dudo, met deze woor-den : Maer om dat ik van de oude offerhanden der Dec-nen en Nooren wonder gehoort heb , zoo wil ik dit nietonaengerept voorby gaen. Daer is een plaets, in deze dee-len, zijnde de hooft-ftadt van dit Rijk, Ledcrum genoemt,in die wijk dc welke Selon genoemt wordt, alwaer zy na ne-gen jaren, in de maent van lanuarius, na die djdt, als wy degeboorte onzes Hecren vieren , alle te zamen komen, endaer acn haer goden negen cn tncgentigh menfchen, cn zoveel paerden, met honden en hanen voor gewijde havikkenop-ofterenj voor zeker, als ik voor-zeydt heb, meenende,dat de zelvc hier zullen verzoent worden. Omtrent de tijden van Egbert, in\'t 800 jaer van Chri-ftus gcboortc,hebben zy onze

zee eerft begonnen te befcha-digcn, daer na hemel en aerdt onder een mengende, heb*ben zy lange jaren door Engelandt gerooft, de fteden uyt-geroeyt , de kerken verbrant, de landen verwoeft, en allesmet een Barbarifche wreedthcydt uyt-gericht, gerooft enom-gekcert. De Koningen dcr Merciers cn der weft-En-gelfen gedoot hebbende, hebben der zelve Koning-rijken,met een groot deel van Northumbcrlandt,ingenomcn. Enzy hebben \'t arme volk de (c\\-i2imnge,Bangelt genoemt, op-geleyt, om haer roovcryen te bedwingen , het welk, op datghy verftaet hoe \'t geweeft zy,zo wilde ik dat ghy dit weyni-ge , uyt onze oude wetten gefchreven, laeft: De fchatdng van pan mz.efchrijverstvorden zymenighmaelfal/chlijk^Dahi ge&quot;noemt. Ba-hen* Der DeenenGodsdienß.* Hiervanis de Don-der-daghmogelijk, byens Thurs-day ge-noemt. l^iccingA* DeDeen-fche ver-woeßing\' Dmielt,



? B R A N N N. van Dangelt is eerft ingeftek om de zee-rovers : want onsvaderlandc befcliadigende, hebbenze getracht het zelve nahaer vermogen te verwoeften. En om de moedt-wil derzeh\'e te bedwingen, zoo is ingeftelt jaerlijx het Dangelt tebetalen, tc weten twaelf penningen van yder hide des gant-fchen vaderlandts, om dic te huuren, de welke de inval derzee-rovers tegenftaende bejegenden. Van dit Dangelt wa-ren ook alle kerken bevrijt en ontflagen, infgelijx alle lan-den, die in \'t eyge bezit cn vooghdy e der kerken waren, al-waer zy gelegen waren, tot zoodanige fchatting gantfchlijkniet betalende, om dat men meêr op de gebeden der ker-ken, als op de befchermingen der wapenen vertroude, Maer als zy Alfred, der wefterfche Saxen Koning , nuaen-grepen, zoo heeft hyze, nu met wijk, dan met tegen-ftaen, met overwinning niet alleen van de zijne verdreven ,maer heeftze ook, na dathy Danicus, de Vorft der Mer-ciers, gedoot had, by na uyt het gantfche landt van Merkgejaeght; en zijn zoon,de oude Eduward,zijns vaders over-winningen vervolgende, heeft zich weft-Engeland, deDeenen verdrijvende,onderworpen,gelijk zijn baftart zoonAdelftan, door een volle loop tot overwinningen, met eengroote neêrlaegh der Deenen, Notthumberlandt overko-men , en dc Deenen met zulk een fchrik Vervolght, dat zy,oft uyt het Rijk geweken, oft zich overgegeven hebben^Door dezer vorften dapperheydt is Engelandt op-gekomenuyt de vloedt der ellenden, en, na die bloedige oor logh, vijf-tigh jaren in ruft gewecft.Maer als Etheldred,een zeer flap-hertigh man, heerfchte, zoo hebben de Deenen, op zijnachtcloosheyt fteunende, op een nieuw de trompetten ge-blazen, en het landt berovende, de Engelfen gedwongende vrede jaerlijx met groot geit te kopenden zy hebben haer200 moedtwillighlijk gedragen, dat de Engelfen, tVamen-zwecrende, op een nacht alle Deenen door gantfch Enge-landt 5 tot een toe gedoot hebben, meenende dat zy doort ftorten van dit bloedt, den Deenfchen brandt bluffchen Ï@Ï2, zouden, de welke nochtans tot een fchriklijkcr vlam ont-ftekcn is. Want Suenus, dcr Deenen Koning, door dezemoort dcr zijnen geterght zijnde, heeft Engelandt met ccntal-rijk heyr in-gcnomen, cn \'t zelve wreedelijk met een dolgemoedt verwoeftcnde,Eihelred verjacght, cn zich \'t gant-fche Rijk onderworpen, en aen zijn zoon Canutus na-ge- op de pen-laten, de welke, veel wreede en harde oorlogen, met ver-fcheyde avontuur, met den weder-gekome Ethelrcd, cn

C^ut.met zijn zoonEdmond ,roc-genaemt Yzere zijde, gehadt De Deene»hebbende, twee zoonen tot navolgers gehadt heeft, tc wc-ten Haraldus den baftart, en den ftoutcn Canutus, de welke ^^^geftorven, cn het jok dcr Deenen af-geworpen zijnde, zoo pu^^hf^is het Rijk wederom aen dc Engelfen vervallen. Want E- u^cjiu^ minduard,om zijn heylighcyt Confepr oft belijder by-genaemt, oft rneêr alsEthelreds zoon uyt zijn tweede vrouw, heeft de Koninglij- J^^enkc waerdigheydt wederom verworven. Nu begon Enge-landt zijn aeffem tc verhalen , maer gantfchlijk, gelijk eentc recht zeght: De zeden zijn voor voorfpoedt wegh gewe-ken. De Priefters waren traegh, vol flacps cn onervaren,het volk in welluft ongebonden, wierd luy door leedigheyt,de tucht lagh af-gefturven, het gemeene beft, als ziek doorontallijke gebreken, verdween, daer tegen groeyde de ho-vacrdy, dic \'t verderf tot volgh-na heeft, meeft aen. En ge-lijk Gervafius Dorobernenfts van die ti)dt fpreekt : Zoo{poede men zich tot quaet doen,dat het een misdaet fcheen,geen mifdact tc kennen. Welk alles het verderf voor-ge-zongen heeft. Dc Engelfen waren toen ter tijdt, als Guil.Malmesburienfis fchrijft, gekleet tot de halve knye, ge-fchooren van hayr, gefchracpt van bacrdt, maer aen de bo-venfte lip , dicht met hayren bcgroeyende, ongefchooren,aen de armen beladen met gulde arm-ringen, op de huydtmet gefchilderde tekenen gemaek,de klerken met een woe-fte gelcertheydt te vreden zijnde, konden naeuUjx de woor-den der Sacramenten ftamelen, &c. DE normannen. Elijkm die oude tijden uyt dat oo-fterfche deel van Duytflant. ten op-zicht van ons , welk zich ten noor-den ftrekt,eerftiijk de Franken,daerna de Saxen Vrankrijk en Britan-nien met roven belchadight heb-ben,en eyndlijk dezeBritannien,endie Vrankrijk ingenomen,zoo heb-ben in volgende en later tijden eerft-iijk de Deenen,en daer na de Normannen,in haer plaets ko-mende , uyt die zelfde wijk het zelfde gedaen. Ais of hetvoor die wijk, door Godts beftieren , alzoo befloten was,dat zy volk, om Vrankrijk en Britannien te quellen,en in deZelfde nieuwe Koning-rijken tc ftellen,ontfing, en uyt haer boezem dikwijls uyt-ftorte. Deze zijn van dc noordfche wijk, daer zy van af geko-men zijn , alzoo genoemt, want Nordmannen betekent an-ders niet, als noorderfche mannen, in welken zin zy ookNordleuden ^ dat is noordtfch volk, genoemt worden, (wantzy waren t\'zamen gemengt uyt de kloekfte der Norwegers,Sweden, cn Deenen) ten tijde van degroote

Karei hebbenzy door Vriefiandt, Ncderlandt, Engelandt, lerlandt, enVrankrijk, de zee-rovery met zulk een wreedtheydt ge-pleeght, dat als die groote Karei haer roof-fchepen in deMiddclandfchc zee zagh, hy met uyt-geftorte tranen ge-zucht en gezeyt heeft: Ik bedroef my, dat zy by mijn levenaen deze ftrandt hebben durven geraken. Ik voorzie alreêhoe groote quaden zy aen mijn nakomelingen doen zul-len. En namaels heeft men by de gemeene gebeden oft Li-tanicn der kerken gevoeght: Verlos ons Heer, van de ver-woedtheyt der Normannen. En zy hebben de Franfen daertoe gebracht, dat Karei de Kaluwc den opper-zee-rooverHafting, Noorman, gegeven heeft het Graeffchap vanChartres,om den man tcbevredigen,en Karei de Vette aenGodfred Noorman, met zijn dochter ten houwlijk verguntheeft een deel van Ncuftria.En daer na hebben zy zich metgewelt en wapenen neder-gezet aen de mont van de Zeyn-ftroom, in een landt,welk te vooren Neuftria, verdurvelijk. Nordman&quot;nen. NordleU\'den. Hclmoldm, Met Sa»\'?ellenfchevoek^vandedaden vande grooteKarek Nefißria, genoemt was, om dat het een deel van Weftrafien geweeftwas, want zo fpreken de fchrijvers van de middelbare eeuw,het welk de Duytfen Wejlenreych,dat is,het wefterfche Rijk,genoemt hebben, en begrijpt alles wat tuflchen de Loire ende Zeyn aen dc zee light; \'t welk namaels van hun Norman-nia, als het landt der noorderfche mannen, genoemt is, alsde Eenvoudige Karelaen Rollo haren Vorft, gedoopt zijn-de, het zelve door leen-recht te houden beveftight, en zijndochter ten huys-vrouw gegeven had. Op welke, tijdt, ge-iijk men leeft in een oude handt-fchrift van \'t klooftcr totAngiers, de flechte Karei Normandyen met zijn dochterGifla aen Rollo gegeven heeft,die zich niet ontwaerdighdeKareis voet te kuflen, en als de Graven hem Vermaenden,dathy, voor zoo groot een ontfange weldaet, des Koningsvoet zoud kufleii, zoo heeft hy in de Engelfche tael geant-woort, TiejehyGod, \'t welk zy vertaelden, neen by Godt;en dc Koning met de zijnen hem befpottende, en zijnfpraek qualijk na-fprekende, hebben hem Bigod genoemt,waer vande Noorminnen noch Bigods genoemt worden. Bigod.En hier van is \'t mooghlijk, dat de Franfen de geveynfdenen over-gelovigen noch heden Bigod noemen. Dezen Rollo, de welke gedoopt zijnde, dc naem vanRobert verkregen heeft, zeggen zommige, datgeveynf-delijk, zommige, dat ernftlijk, en met een vry gemoedtChriften geworden is, en voegen \'er

by, dat hy van Godtin zijn droom vermaent is, \'t welk my gcoorloft zy, hoe-wel ik aen de droomcn niet licht-gclovigh ben, by achter-docht van ydelheydt uyt de geloofwaerdigheydt der fchrij-vers van die tijdt tc verhalen: Zy zeggen dat hy, varendein zijn flacp, zich zeiven met melactsheydt befmet gezienheeftmaer dat hy, in een klare bron, aen de voet van eenhooge bergh, gewaflchen zijnde , gezont geworden is,en voort op de top van de bergh geklommen heeft: \'t welkals hy \'t verhaelde , zoo heeft een gevange Chriften indat fchip, hem\'t zelve aldus uyt-geleydt, dat de melacts-heydt was die godlooze Godts-dienft daer mee hy be-fmet was, dat de bron het Heylige Badt der weder-ge-boorte was , waer door hy , gezuyvert zijnde , op den bergh



? bergh zoud klimmen, dat is tot zijn eer, en in de hemel ge-raken. Van dezen Rollo is gebooren Willem, toe-genaemt Lan-ge Spate, van een lang zwaerdt, dat hy gedragen heeft. NaWillem is gevolght Richardt de eerfte van dien naem, en nahem zijn zoon, en zijns zoons zoon van de zelfde naem.Maer de 111 Richard zonder kinderen geftorven zijnde,zoo is zijn broeder Robert in zijn plaets gekomen,de welkeuyt een boelken dien Willem geteelt heeft, die men ge-meenlijk den Conquefteur en Baftardtnoemt^ dewelkebeyde om haer treftijke daden, t\'huys en in den oorlogh be-dreven,zeer doorluchtige Vorften zijn geweeft. Terwijl de-ze Willem, nu tot zijn manlijke jaren gekomen zijnde,overNormandyen heerfchte, zoo is de Heylige Eduward, toe-genaemt de Confefteur, de laetfte Koning van Engelandtuyt de Saxfche ftam,met de grootfte droef heydt der zijnen,nä \'t hemelfche vaderlandt verhuyft , de welke, geboorenzijnde uyt Emma, Willems nicht, de dochter van de eerfteRichard, Hartogh van Normandyen van die naem, als hy?balling in Normandyen was, aen Willem beloofde, dat hyzijn navolger zijn zoud. Maer Harold,Godwins zoon,Ma-joor van \'s Konings huys zijnde, heeft het Rijk ingenomen,om welken te verdrijven, zijn broeder Tofto aen d\'eenekant, en de Normannen aen de andere kant het alles in repcn roeren geftelt hebben. Maer als hy zijn broeder Toftoen Harald, Koning van Noorwegen, dien Tofto zich totmet-gezel in den oorlogh by-gevocghthad, met een recht-vaerdige flagh, en geen onbloedige overwinning, dicht byStamfordbrig, in \'t landt van York, gedoot had: Ziet zoo isnaeulijx, na \'t verFoop van negen dagen , Willem (toe-ge-naemt de Baftardt) Hertogh van Normandyen, fteunendeop de beloften, aen-n-eming, en bloedtverwantfchap vanden over-ledcn Eduward , met cen groot vergadert heyr, inEngelandt onder de zuyderfche Saxen aen-gekomen. Te-gen den welken Harold terftont zijn vaendelen gewentheeft, fchoon zijn zoldaten vermoeyt, en zijn zaken doorde voorige oorlogh geheel vervallen waren. Niet ver vanHaftings komt men aen een, alwaer Harold, in \'t middenvan de flagh indringende, heel dappcrlijk vechtende, ver-flagen wierd, met een groote neêr-lacgh de^Engclfen, zoodat men qualijk geloofwaerdighlijk het getal der verftagenekan op nemen. De verwinner Willem reyft voort met eenvyandige troep door Wallingford naer Londen,daer hy, in-gelaten zijnde, tot Koning gehult wordt, als dien, gelijkhy zelf zeght, het Koning-rijk door Godts voorzienigheytbeftemt, cn door de weldaet van de gunft des Heeren , enzijns

blocdt-vrients des Konings Eduardt verleent was, enna eenige tuflchen-geftelde regelen voeght hy\'erby, datde goederticrenfte Koning Eduardt hem in \'t Rijk van En-gelandt tot aen-genomen crfgenaem geftelt heeft. Hoe-wel , zoo men dc hiftoric van S. Stcphanus Cadomenfis gcriooven wil, hy deze woorden in zijn uyterfte gefprokenheeft: De Koninglijke Kroon , die niemandt mijner voor-gangeren gevoert heeft, heb ik verkregen, welke my alleende Godlijkc genade, en geen erf-recht vergunt heeft. Enweynigh daer na : Ik ftel niemandt tot crfgenaem van hétEngelfche Koning-rijk, maer den eeuwigen Schepper,wiens ik ben, cn in wiens handen alle dingen zijn, be-veel ik het. Want zoo groot cen eer heb ik door geen erf-recht bezcetcn , maer met Cen grouwlijke flagh ^ en groo-te ftorting van menfchlijk bloedt, den mcyneedigen Ko-ning Harold af-genomen, en zijn begunftigers gedoodtoft verdreven hebbende, onder mijn heerfchappy ge-bracht. Maer waerom overloop ik déze grootfte Veranderingvan \'t Britanfchc Rijk zoo kortlijk?zie daer, zoo \'t u niet ver-driet te leezen, \'t geen ik min zorghvuldighlijk, en moogh-hjk min bedachtcHjk, nochtans na dc gcloofwacrdighcytder hiftoric toen gefchreven heb , als ik noch een onvoor-zichtigh jongeling, en noch onbequaem tot zulk een laftzijnde,onze zaken dacht in de Latijnfche tael te verklaren. ALs Eduardt dc ConfeflTeur nu zonder kinderen ge-ftorven was,zoo waren de Grooten en\'t gemeene volkdoor twijffel bekommert om een nieuwe&quot;Koning in teftellen. Eadgarus, die genoemt was iEtheling, na-necfvan Edmund Yzcre zijde,van zijns zoons wegen,was alleenoverigh uyt de manlijke ftam der Saxfche Koningen , dien Noorman\' nen, io6ó. De briefvan Willemde Cvnque-fleur. De hißorievan \'t bloo-per vm S.StephanusCadomusin Nsr-mandyen. De Nofff-mmfcheoverwin-mng. mmmm\\ N N ï - E N, \'tRijk door erf-recht tóequam. Maer midts hy te jongfcheen, om de zaken van \'t gemeene beft uyt te voeren , cnzijn verftant cn acrt met uytheemfchc zeden vermengthad, als die in Pannonien gebooren was van Agatha, dedochter van Keyzer Henrijk de III, die ook door dc gc-legenheydt der landen te ver af was, aCn den jongeling metraedt en daedt te helpen, zoo was hy den Engelfen nict zeeracn-genaem , de welke nictgewooncr Vv\'arcn, als dat huneen Koning gelijk als uyt haer lichaem gekooren wierd :dies hebben zy mecft alle gezien op Harold Godwins zoon,de welke bloeyde in dc wetenfchappcn en heerlijkhedenvan oorlogh cn vrede. W^ant hoewel hy maer edel was dooreen wapen , en zijn vader door

verraedt en roven zich eeneeuwige fchandt-vlck op-gehaelt had; zoo is hy nochtansdoor zijn goedertiere gefpraekfaemheydt, beleeftheydt,mildadigheydt,en krijghs-dapperheydt in de grootfte gunftvan \'t volk geraekt. Want daer was niemant, waer in meer-der ftoutheydt was om eenigh gevaer aen tc gaen, oft meer-der raedt om die gevaren ten evnde te brengen .En zijndap-)erheydt en geluk heeft in de Walfche oorlogh, de welkely onlangs te vooren geluklijk uyt-gevoert had , zoo uyt-gemunt, dat hy t\'eenemael voorzien , met alle konften enwetenfchappen van een veldt-heer, en tot het EngelfcheRijk te hcr-ftellen gebooren fcheen. Men verhoopte ookdat de Deenen, die dit landt alleen tc fchrik waren , hemgunftiger zouden zijn, om dat hy van Gyta, des DeenfchenKonings Suenoos zufter, gebooren was. En zoo hem eeni-ge andere uyt- oft inwendige macht over quam, zoo fcheenhy gcnocghzaem voor-zien tc zijn, door de goedtwillighcytder burgers, en door dc macghfchap en bloedtverwant-fchap van den Adel. Hy heeft de zufter van MorkarcnEdwin gebroeders, die dc allcrmachtighfte waren, tot eenhuys-vrouw gehadt, cn dc Wilde Edrik, cen zeer moedighman van grooten aenzien, was door een zeer naeuwc bandtvan vriendtfchap aen hem verbonden. Ook quam \'tzeerwel en bequacmlijk, dat de Deenfche Sueno op die tijdt,met de Sweedfche oorlogh verwart was, cn dat V/illem deNoorman, met der Franfen Koning Philips, qualijk ftond;want aen dien Willem had Eduardde Confefleur, alshyals balling in Normandyen was,met voorbedachte woordenhet Rijk van Engelandt, zoo hy zonder kinderen fturf,belooft, en tot voldoening van die belofte had zich Haroldals borgh, door de dienft van \'t Sacrament, verbonden , (alshy in Normandyen gevangen gehouden wierd) ook met by-voeging van deze voorwaerde, dat hy de dochter van denNoorman ten houlijk Zoud nemen. Waer door acn velengeraedzaemft fchccn, dat men het Rijk acn den Noor-man zoud op-dragencenfdcels op dat Éy met haer belofecte quijten, dén oorlogh , die zy voöt-zagen dat hun over\'t hooft hing, en\'t verderf, welk altijd de ftraf van meyn-eedt is, af-weerden, anderdeels op dat met Normandyenaén Engelandt te voegen , het Rijk onder zoo groot eenVorft beveftight, en \'t gemeene beft zeer veel vermeerdertwierd. Vóórts is Harold alle overlcgginge van allen tegengevallen, de welke achtende dat zy nict mocht vertoeven ,heeft op die zelfde dagh, als Eduard begraven was, buytenveler verwachting, het Rijk aen-genomen, cn de Kroon,zonder eenige Ceremoniën van inhulding ,

alleen met toe-ftemming en geluk-wcnfching der tegenwoordige, zichzeiven op-gezet. Door welke daet hy dc geeftlijkhevdtyals een fchender der Godts-dienft, meer als te veel geterghtheeft. Doch hy, wel bewerende hoe moeylijk het voorcen nieu Vorft zy,hct Rijk zonder achting van Godtvruchtcn deught te befchermen, heeft, om haer toorn ter nederte leggen, en zijn Scepter te beveftigen, alles gedacn omde kerklijke zaken tc bevorderen, cn dc klooftcrs te verfic-ren. Hy hceft Fadgarus ^theling, Graef van Oxford, cnde andere edelen met alle beleeftheyt bejegent, cn het volkvan cen groot deel der fchattingen verhcht : een grootenhoop gelts aen de armen bcftcet,en eyndlijk door gefpraek-zacmheyt, gocdertierenheyt in\'t verhooren , en billijkheytin \'t vonnifl\'en zich cen zonderlinge liefde tc gelijk metaenzien verkregen. Zoo haeft als Willem de Noorman ditdoor gewiflTe bootfchappen verftaen had; zoo heeft hy zichzeer droevigh gelaten om dc doot van Eduwart, daer hy on-dertuflchen in zijn hart moeylijk was,dat hem Engelant,hctwelk hy door hoop alrê op-geftokt had,uyt de neus geftotenwas. Dies hceft hy,door raedt van dc zijnen,terftont gezan-ten 1



? N N I E N. B R I T A ten tot Harold gezonden, de welke hem zouden vermanenvan de beloften en zijn borghfchap, en te gelijk het Rijkweder eyfchen. Hy, de zaek overwogen hebbende, ant-woorde, dat, zoo veel Eduwardts beloften aenging, men \'tEngelfche Rijk door beloften niet kon overdragen, en dathy ook aen zijn beloften niet gehouden was , wijl hem\'t Rijk door verkiezing, en niet door erving , toegedragenwas. Wat zijn borghfchap belangde, dat zy van een gevangeman door gewelt, lift, en vrees van een eeuwige gevangenistot fchade van \'t Engelfche gemeene beft, en tot achterdeelder Staten uyt-geperft, en derhalven krachteloos was,zo dathy de zelve, zoo gemoeten had, niet kon, en zoo hy gekofthad, niet wilde vol-doen, wijl Zy buyten weten van den Ko-ning , en roeftemmen van *t volk gefchiet was. En dat menzeer onbillijk fcheen te eyftchen , dat hy voor een Noor-man , een Vorft van een vreemde ftam, uyt het Rijk zoudwijken , dat hy met zoo groot een over-een-ftemming vanal de Staten ontfangen had.Deze antwoord heeft de Noor-man niet zeer wel genomen, en geacht, dat Harold fchuyl-hoeken voor zijn meyneedt zocht: waeromhy terftont an-deren,om de zelfde oorzaek,heen gezonden heeft,diehemzouden indachtigh maken aen wat een verbont van eedt-zweering hy gehouden was j en dat de meyneedigen niet alshaer verderf van Godt, en fchande by de menfchen te Ver-wachten hadden. Maer wijl Willems dochter, aen Haroldin \'t verbinden getrout, de welk als een beveftiging van dieborghfchap, air e geftorven was, zoo zijn zy met minder be-lecftheyt ontmoet, en hebben geen andere antwoort mec^gebracht, als tc vooren. Alles begon zich alrê tot een open-bare oodogh te laten aenzien. Harold ruft een vloot toc,neemt zoldaten acn, ftclt langs de ftranden , op bcquameplaetfen, bezctdngcn, en bercyt alles wat noodigh fcheen,om \'t gewelt der Normannen tegen te ftaen. Het eerfte on-weer der oorlogh is nochtans gcfproten buyten aller mce-ning van Tofto, Harolds eyge broeder. Deze, een hoogh-moedigh en wreedt man zijndc, heeft een tijt lang met aen-zien geheerfcht over de Nordanhumbren j maer als hy metwreedtheyt tegen zijn minder, met hooghmocdt tegen denVorft,en methaet tegen zijn broeders woede,zoois hy, vanEduard de Confefteur verbannen zijndc, in Vrankrijk ge-weken, en begon nu door aenftoken van Boudewijn, Graefvan Vlaenderen, cn door\'t aenraden van Willem de Noor-man, gelijk waerfchijnlijk fchijnt (want Tofto en Willemhadden twee dochters van Boudewijn van Vlaendcren tenhoulijk) zijn broeder, die hy tc vooren doodlijk haette,metopenbare oorlogh aen tc randen. Hy voer van

Vlaenderenmet een vloot van tfeftigh roof-fchepen, beroofde het ey-landt Wicht, befchadighdc dc zee-ftrant van Kentmaerdoor de aenkomft van de Koninglijke vloot verfchrikt zijn-de, heeft hy, zeyl-gemaekt hebbende, zich in verder deelenvan Engelandt begeven, en is in \'t landt van Linkoln alroovende tc lande geraekt, alwaer hy van Edwijn en Mor-kar in een flagh ontfangen, en verdreven zijnde, zich naSchotlandt begeven heeft, om van daer den oorlogh te ver-nicuwen.Door deze tweevoudige verwachting van oorlogh,hier uyt Schotlandt, en daer uyt Normandyen, waren allergemoederen in twijffel, des te meêr, om dat op Paefch een Een ßaert\' ftaert-fter, weynigh min oft meêr als zeven dagen lang ge- ß^r, fchenen heeft, dc welke der menfchen beanxte gemoede-ren ( als in beroerde tijden gefchiet) tot ongelukkige voor-beramingen gewent heeft. Doch Harold befchoudc metwakkere oogen alle deelen des Rijx, cn verzorghdc dc zuy-der-ftrandt met bezettingen. Van Schotlandt cn Tofto bc- * Malcol- vreefdc hy zich \'t minft,om dat * Mil-Columbus,der Schot-ten Koning, met inwendige quälen bekommert was. On-dertuflchen denkt Willem in zijn hart geduurigh om En-gelandt , overweeght de zaek dikwijls met zijn hooft-lie-den, de welke hy wakker, en vol van begcerige hoop be-vint: maer niets fcheen bekommerlijker als dc wijs om geittot zoo groot een oorlogh te verkrijgen. Want als hy in degemeene vergadering der Staten van Notmandyen van on-derftandt van geldt voor-ftelde. Zoo heeft men geanrwoort,dat dc fchattcn in dc voorige oorlogh tegen dc Franfenzoo befnoeyt waren, dat zoo \'er een nieuwe oorlogh opftond,zy naeulijx het hare zouden konnen befchermen; datmen eer behoorde\'t zijne tc befchermen, als het vreemdein te nemen j dat die oorlogh, fchoon zy rechtvaerdigh,nochtans min nootzaeklijk, en inzonderheydtVolgeVaers fchccn.En zy konden door gcnigc reden tot geit te bcfchaf-fen gebracht worden, hoewel Willem * Fitz-Osbert, een * Osbcrtsman ten hooghftcn acn-genaem by den Hertogh en by het w».volk, \'t zelve met alle gewelt acndrecf, cn om dc andere tebewegen, veerdgh fchcpcn op zijn koftcn tot dezen oor-logh beloofde. Dc Hertogh gaet, \'t gene hy in de gemeenevergadering niet verkrijgen kon, op een andere wijs aen;hy ontbied elk van dc rijkften in \'t byzonder by hcm,fpreckthaer vriendlijk acn, cn begeert van haer dat zy een wcy-nigskcn tot dezen oorlogh geven j zy , als of men nu denVorft om ftrijdt moeft helpen , beloven mildelijk, cn de be-loften terftont op dc rekening geftelt zijndc, zoo heeft menmet der haeft, buyten aller ineening, een grooten hoopgcldts verzamelt. Dit volbracht zijnde, zoo

eyfchthyvanzijn nabuurige Vorften hulp cn byftant, tc weten van deGraven van Anjou , Poiftou, Lombardyen, cn Bononien,aen dc welke hy erf-gronden in Engelandt belooft. Ookgaet hy tot Philips, Koning van Vrankrijk, cn belooft aenden zeiven, zoo hy hem flechts hulp, dat hy aen hem voorEngelandt, als een ontfange gift, den eedt van getrou-wighcydt doen zoude. Maer wijl \'t geenzins tot dienft derFranfen fcheen, dat dc nabuurige Noorman, die alrê wey-nigh na den Frans-man luyftcrde.mct de toe-komft van En-gelandt zoud verrijkt worden, (want het vermogen der na-buuren is den Vorften altijdt verdacht)zoo was \'t \'er zoo veraf, dat hy hem hulp bewees, dat hy hem ook af-fchrikte vanEngelant in te vallen. Maer hy kon geenzins van zijn voor-nemen af-gebracht worden , maer was nu te wakkerder cntc mocdiger,gefterkt zijnde met het aenzien van de Room-fche Paus Alexander, ( want die heeft toen eerft begonnenmacht over de Vorften te gebruyken) dewelke, zijn zaekvoor goedt kennende, hem een gewijde vaen, tot een voor-teken der overwinning, en des Rijx, gezonden had, en incien ban gedaen, al die zich tegen hem opftelden. Hy heeftdan zoo groot een hoop vergadert als hy kon, en een tal-rijke vloot, by\'t ftcdcken van S.Valerie, (\'twelklcghtaen de mont van de rivier dc Soom) by-ccn-gebracht, al-waer hy wat langer vertoevende, de goede windt verwachtcjom welken te verkrijgen, hy S. Valerie, befchermer van dieplaets , met belöftcn vermocyde, cn met gefchenken over-ladc. Harold, die met dc zijnen zijn aen-komft nu lang tevergeeffch verwacht had, heeft befloten zijn heyr te fchcy-den, zijn vloot op te leggen, en de ftrandt tc verlaten, cenf*deels gedwongen door gebrek van koorn, anderdeels, omdat hem dc Graef van Vlaenderen gefchreven had,dat Wil-lem van dit jaer niets beginnen zoud: dien hy hchtlijck ge-loöfde,mits hy meende, dat de vaert door de tijdt des jaersgefloten was, om dat dc even-nacht (dat is, de tijdt als dachen nacht even lang zijn ) voorhanden was. Terwijl hy dieoverdacht, zoo wierdr hy, door noodtzaeklijkheyt van eennieuwe oorlogh, op \'t onverzienft gedwongen zijn heyr teweder-roepen. Want Harold by-genaemtde Harde, cnHarfages, Koning van Noorwegen, ( de welke in de noor-derdeelen van Britannien gezec-rooft, cn dc eylanden Or-eades alrê t\'ondergebracht had) van Tofto tot de hoopvan \'t Engelfche Rijk geroepen zijnde, is met omtrent vijf-hondert roof-fchepen in de Tine gekomen, alwaer Toftohem zijn vloot ook by-gevoeght heeft. Als deze het landteen tijdt lang berooft hadden * zoo hebben zy, haer an-kers lichtende, langs de ftrandt van York varende, en opden Humber gevoert

zijnde, met alle uyt-zinnigheyt vanden oorlogh over al begonnen te woeden, om welke tc be-dwingen de Graven Edwin en Mocarus een met der haeftverzamelde hoop krijghs-volx uytvocren, doch die heb-ben den aenval der Noorwegiers niet gedragen, maer, opde vlucht gedreven zijnde,hebben zich vele met de Gravengeberght, cn vele, in de rivier Oufa zich begevende , zijnverdronken. Voorts bereyden zich dc Noorwegiers deftadt York tc belegeren, welke haer terftont, gijzelcrs tenweêr-zijden geftelt zijnde , over-gclcvert is. Na weynigedagen Harold,zijn troepen van alle kanten by-een-gebrachthebbende, trekt na York, en van daer tegen de Noorwe-gers, dewelke haer leger geflagen hebbende, op een zeervrye plaets ftil lagen j want van achteren hadden zy denOceaen, ter linker^hant de Humber-vloet, waer in haervloot lagh, enter rechtcr-hanten van vooren, waren zy ee-nigzins met de rivier Derventio befchcrmt. Nochtans isHarold moedighlijk op de zelvc aen-gevallen, eerft heeft mus. men



? ? fi -Frr ? 66 BRITANNIEN. r men aen de *.bmgh, vvaer door de rivier Dervcntio c\'zaem- zoud ontrekken;daer-en-boven,dat men met geenige troc-deS^eh geVoeght wordt, dapperlijk gevochten, op welke brug men pen tegen zijn gewifle kon gefterkt worden ; dat Godt hemTorl^. zeght, dat een Noorweger het p\'ntfche heyr der Engelfen over zijn gcbroke trou-belofte zoude ftraffen ; enciatdcneen tijdt lang tegengeftaen heeft, tot dat hy , met een pijl Noormannen niets meêr vervaert maken zoud, als dat hydoorfchoten , neder viel : daer na ftrced men een tijdt lang een nieu leger acnnam, waer door zy op \'t nieus zouden bc-met gelijke dapperheyt en avontuur in de legerplaetfen zei- ftreden worden. Hier toe beloofde hy voor zich, dat zoo hyve. Nochtans zijn de Noorwegers eyndlijk verdeelt, en m hem het avontuur van die ftrijdt beval,hy nocht in dc plicht\'t midden is Harold , de Koning van Noorwegen zelf, en van een goeden broeder, nocht van een goedt vcldthccrgc-Tofto met het meefte deel des heyrs gedoot. Den overwin- brekkigh zoud zijn , als die op de gewifte van een goedt ge-net Harold is een zeer groote buyt toegevallcn.en verkreeg moedt fteunende,oft de vyanden lichtlijker verflaen,oft zijneen groote hoop gouts en zilvers, en die machtige vloot,be- leven voor \'t vaderlandt geluklijk uyt-ftorten zoude. Dezehalven twintigh fcheepkens, die hy aen Paulus, Graef der dingen heeft de Koning met geen goede ooren acn-gc-Orkaden, en aen Olau, des dooden Harolds zoon, vergun- hoort, als welke met zijn fchande gevoeght fcheenen -, wantde, om de gequetften wegh tc voeren,na dat zy cerft gezwo- gelijk hy de uytkomften van den oorlogh met een effenren hadden, noyt iet tegen Engelandt, voort aen, aen te gemoedt, zoo kon hy de fmact van vrees-achtigheyt geen-rechten. DcZe zege heeft Harolds moedt vergroot,dic zich zins verdragen. Hy heeft derhalven op der Normannen lofnuachtc den Noorwegers tot fchrik te zullen zijn, wijlhy gefmaclt, en geacht, dat het oft zijn waerdigheyt, oft zijnvan de zijnen begon gehaet te worden , om dat hy den buyt voorige dapperheydt te na ging, zoo hy nu, daer hy gelijkacn de zoldaten niet uytdeelde. Nochtans was hy heel be- a!s tot het laetfte gevaer gekomen was, even als vertfaeghtzigh in \'t fchikken van \'t gemeene beft, het welk in deze zijn voet te rugh trok, cn zich zelf een eeuwige fchand-vlckwijk ellendighlijk verfcheurt lagh. Ondertuflchen heeft opwreef Zoo maekt Godt die, welke hy

voor-genomenWillem de Noorman , bequaem weder verkregen hebben- heeft te verdelgen, eerft racd- en rede-loos. Terwijl dit ge-de , in \'t eynd van September zijn fchepen geloft, en is met fchach, zond Willem, om met een Godtvruchtige gene-een zachte koelte voort-varende, met al zijn fchCpcn te Pc- genheydt voor \'t Chriftlijk gemeen te zorgen , en zich vanvenfey in Zutfex aen-gekomen, en dc bloote ftrant ingeno- \'t Chriftlijk bloedt te onthouden, een monnik tot midde-mcn hebbende, heeft, om den zijnen de hoop van vluchten laer, de welke aen Harold deze voorwaerde voorftelde, datte benemen, de fchepen in brandt gcfteken,en na dathy al- hy oft geheeli|k uyt het Rijk wijken zoude,oft weten, dathydaer een fterkte gemaekt had, om dén zijnen tot een ver- voortaen onder den Noorman met leen-recht heerfchte,trek te dienen,zoo is hy naer Haftings getrokken,alwaér hy oft dat hy in een byzondere kamp met Willem zoude vech-noch een andere vefting op-geworpen, en met volk bezet ten , oft dat hy zich ten minften ftellen zoud, van wegenheeft. En nu verfprcyde hy de oorzaken van den oorlogh, \'t Engelfche Rijk, voor den riecht-ftoel van den Roomfchennaemlijk, dat hy quam om de doot van zijn bloedtvcrwant Paus, Doch hy, als zijns zelfs onmachtigh zijnde, heeftAlfred te wrceken, den welken Godwijn, Harolds vader, te geenige Voorwaerde acn-genomen , en de gantfche bètwi-gelijk met zeer veel Noormannen gedoot had ; om die on- fting van de zaek voor de Godlijke vierfchaer beroepen, engerechtigheden van Harold te vervolgen, die cenfdeels Ro- geantwoort, dat hy hem des anderen daeghs, zijnde de xi vbert, Aertz-biftchop van Cantelburgh, in ballingfchap ge- van Oâtober, gelegentheydt zoud geven om te vechten,zonden, anderdeels het Rijk van Engelandt, aen hem op- midts door een licht-geloovige dwalmg zich wijs gemaektgedragen, met vertreding van de verbintenis zijn eedts in- had, dat hem die dagh gclukkigh zoude zijn, als zijnde zijngenomen had 3 doch heeft den zijnen by openbare plakka- geboorts-dagh. De volgende nacht hebben de Engelfenten verboden, dat zy de Engelfchen niét vyandighlijk zou- met ongebonde welluft, üempen, en roepen, en de Noor-den berooven. Deze dingen zijn Harold zeer haeftlijk door mannen met aendachtige gebeden voor de behoudenis des\'t gerucht ter ooren gekomen,de welke achtc met alle raedt heyrs, en de overwinning door-gebracht. Met herbeginvoor te komen,dat hy met de eerfte

gelegenheydt den Nor- van den dach maekte men ten weêrzijden de ftagh-oude ,man ontfangen mocht, over al zent hy boden, de zijne bid- Harold ftelde in de voor-tocht de Keuters ( den welken vandende, dat zy hem getrou blijven zouden, alle zijn troepen oudts de Voor-fpits van \'t heyr toekomt ) met helbaerden,trekt hy van alle kanten byeen, cn fpoet zich met groote de tweede troep heeft hy zelf met zijn broeder, beftaendedaghreyzen naer Londen, alwaer een gezant vanWillem by uyt midlandtfche Engelfen cn Londenaers,gevoert.De eer-hem komt, de welke, als hy met vele woorden het Rijk we- fte flagh-orde der Noormannen voerde Rogier van Mont-dereyfchte, zoo fcheelden\'t weynigh , of Harold had in gomery , en Willem Fitz-osberne, de zelve beftond uytgrammen moede den gezandt eenigh geweldt aen-gedaen. Anjoufche, Perticenfifche, Ccnomanfchc , en BietoenfcheWant het was zwaer den overwinner hooghmoedt, en goe- ruyters, de welke meeft voor Eergent de Bretoen oorlogh-de hope te ontrekken. Voorts zond hy de zijne tot Willem, den^ Het middelfte, het welke uyt Poitouers en Duvtfendie hem ongewoonlijk zouden dreygen, zoo hy niet met beftond, heerfchten Galfrid Martell, en de Duytfche zol-den eerften zich weder na Normandyen begaf Deze heeft dact. De laetfte troep bcfloot de hooft-man zelve, met deWillem hchtlijk met antwoort, en poote beleeftheyt we- gantfche macht der Noormannen, en de bloem van zijnderom gezonden. Ondertuflchen hield Harold te Londen Adel. En dé troepen der fchutters waren over al ingc-monftering, cn bevond zijn zaken, door de voorgaende mengt. De Noormannen een * wel-gefchikt geroep op- * Het ge-oorlogh tegen dc Nooren,zeer verzwakt,nochtans heeft hy geheven hebbende, floegen dc trompetten, voerden haereen groot heyr vergadert uyt dc Edelen en andere, die de volk aen, cn fchooten ten eerften haer pijlen uyt als eenliefde des vaderlandts > om \'t gemeene gevaer te verdrijven , hagel-buy, welke wijs van vechten den Engelfen, \'gelijk zyberoepen had. Hy leyde alreê zijn heyr, zonder dat zijn hun nieu, ook verfchriklijk was ,• want zy vielen zoo dicht,moeder vertoefde, in Zutfex , en heeft zich naeulijx zeven dat zy in\'t midden van hare troepen den vyandt fchec-duyzent fchreden van de leger-plaets des Noormans, met nen tc hebben. Daer na zijn zy met een fncllen aenvalcenonbefchtoomdemoedt, terncder-gcflagcnopeen vlak den eerften hoop der Engelfen op-gedrongen j en

deze,velt. Waer heen de Noorman zijn heyr terftont insgelijx welke met een vaft gemoedt bcflotejfrliaddcn, de plaets,gevoert heeft. Eerft heeft men van weêr-zijden heymlijk die zy ingenomen hadden,liever met hare lichamen te dek-verfpieders uytgezonden, en die van de Engelfen waren, ken, als tc wijken, hebben, alle haer beft doende, den vyanthebben alles,\'t zy door onkunde der waerheyt,\'t zy door luft kloeklijk met groote neêr-laegh af-geweert : doch zy vie-tot liegen,der Noormannen menighte,toerufting en tucht, len op een nieus aen, en wierd de flagh-orden ter weêr-zij-boven geloof aen-gcbracht: zoo dat Gytus Harolds jonger den met een groor gedruyfch ingedrongen. Nu had menbroeder, door oorloghs-daden zeer vermaert, achtende,dat al een tijdt lang voet by voet, als of man tegen man geko-men om een Koning-rijk, niet in een flrijdt behoorde tc men was, gevochten : en de Engelfen dicht gefloten zijnde,vechten, den Koning vermaent,dat de uytkomften van den als t\'zamen-hangcnde, ftonden den aenval uyt; zoo dat^zy,oorlogh twijffelachtigh zijn, dat de overwinningen dikwij- alreê vele wonden gekregen hebbende, geweken zouden1er by avontuur, als door dapperheydt verkregen wierden, hebben, had Willem , niet meêr de plicht van een hooft-en dat een rijpe verweering,het grootfte deel van de krijghs- man, als van een zoldaet bedienende, \'t zelve door zijncere was : en heeft hem geraden, dat zoo hy Willem flechts aenzienlijkheydt niet belet. Dies hing de ftrijdt tuffchcnzijn trou van\'t Rijk gegeven had, dat hy \'t hem heymlijk beyden , cn de Noormanfche ruyters wierden met der .haeft



? B R I &quot;T A haeft aen-gevoert, en de Engelfen van boven door geweltvan pijlen als over-ftulpt, nochtans wierd de troep niet ge^fcheurt. Want Harold, voerende het ampt van een onver-faeght veldt-heer, quam den zijnen over al te hulp; Willemdeed aen de andere zijd nict min, de welke alshy, cen ofttwee paerden onder hem verlooren hebbende, door waredapperhcyt nict winnen kon, zich tot lift gekeert heeft, denzijnen bevelende den af-tocht tc blazen, cn , doch haer or-dre houdende, te wijken. Dc Engelfen, meenende dat zyhaer op de vlucht begaven, en dat hun dc overwinning tenbeften was, ontfluyten haer ftagh-ordre, cn dringen denvyandt zonder ft;hik in, als of zy de Zege nu zeker cn gewishadden; daer zy, haer troepen wederom op \'t onvoorzienftomkcerende, haer vanen in \'t geheel cn onverzeert acnvoc-ren,en de verftroyde Engelfen aenvallende en omringende,met groote hoopen verftoegen , zeer vele doodende terwijlzy in beraedt ftonden om te vluchten, oft om tc ftrijden, envele een verheve plaets innemende, en aldaer t\'zamcn-rot-tende, hebben elkander door onderlinge vermaning acn-gemocdight, cn met fchijnbare moedt lang tcgcngeftaen,als of zy een plaets vooreen loflijkc doodt verkooren had-den ; tot dat Harold met een pijl door zijn hooft gefcho-ten zijnde; te gelijk met zijn broeder Gythus en Leofwinter neder gevallen is. Toen zijn Edwin cnMorkarus, metweynige , die \'t ontquamen, voor Godt geweken, voor detijdt geweken, als men op dien dagh van 7 uren tot denavondt-ftont geduurlijk gevochten had. In deze ftrijdt zijnvan dc Noormannen omtrent 6000 , doch van de Engel-fen wel meer gebleven. De overwinner Willem heeft volblijtfchap,door cCn beftemde bid-dagh, Godt al dc eere ge-geven , cn zijn tent in \'t midden onder dc verilagenc geftelthebbende , den nacht overgebracht, \'s Anderen daeghsals hy dc zijnen begraven, en acn de Engelfen \'t zelfde toe-gelaten had, zo is hy zelf na Haftings gekeert, om aldaerte beraedt-flagen van wegen\'t vervolgen der overwinning,en om zijn vermocyde zoldaten zoo lang tc vermaken.Doch zo haeft het gerucht van deze neêr-lacgh, door ver-baefde boden,te Londen, en in andere fteden van Engelandgebracht was, zoo wierdt het gantfche landt verflagen , enals ter neder gevelt. Des Konings moeder Githa, heeftzich zo wijflijk tot fchreyen overgegeven, dat zy zich gecn-ftns trooften liet, en heeft met ootmoedigh bidden dc lijkenhaerer zonen van den overwinner verkregen, en in \'t kloo-fter van Walthaim begraven. Edwin zond de

Koninglijkezufter Algith verder m \'t Rijk, de Grooten van\'t landt ver-macnden nochtans het volk, dat zy den moedt nict zoudenverloren geven, en beraedtfloegen van \'t gemeene beft. DcAertz-biftchop van York, de burgers van Londen , endeJBctefcarks. krijghs-luyden tc water (die men Bo-ccfcaplej- noemde)achteden, dat men Eadgar tot Koning kiezen, en den oor-logh tegen Willem vernieuwen zoudc; Edwin en Morkarushielden heymlijk raedt om het Rijk voor haer in te nemen,maer den Biftchoppen, Prelaten, en anderen, die door denblixem van den Roomfchen ban verfchrikt waren, fchccnhet beft te zijn, dat men zich overgaf, cn het verwildert ge-moedt van den overwinner door geen twijffelachtige oor-logh terghdc; dat men Godt nict cn behoorde tegen te ftre-ven , die Engelandt nu, dc zonden zulx vereyflchende, denNoorman als in dc handen gegeven had. Willem ondertuf-fchen Haftings met bezetting voorziende,heeft voor-geno-men,mct een fchaedlijkc troep na Londen tc trekken,maerop dat hy zijn fchrik te wijder uytftrckken , cn alles vanachteren verzekert maken mocht, zo heeft hy,zijn troepenverdeelt hebbende, een deel van Kent, Sutfex, Suthrey, cn\'tland van Suthanton,en Berchcrey doorloopen, dorpen cngebouM-enin brandt gefteken, roveryen geplccght, tc Wal-inif^ford over dc Teems getrokken, en alles met fchrik ver-vult. Nochtans waren de Grooten onzeker wat zy beftuy-ten zouden, cn konden daer toe niet gebracht werden , datzy,haer gevcynftheden ter neder Icggendc,met een gemee-ne zin en hert het gemeene beft voorzagen. Want op datzy, van dc kerklijke vervloekingen, en ftraften van denRoomfchen Paus (waer door hy alrê, niet alleen op de ge-moederen der menfchcn, maer op de Koning-rijken zijnmacht pleeghde) zich mochten bevryen, zoo zijn Vele , alsde zaken nu niet alleen vermindert, maer gantfch verlorenwaren,zo volftandigh gebleven in \'t gevoelen van zich overte geven, dat zy, voor haer behoudenis zorgende, zich / / E N. heymlijk uyt de ftadt begaven. En Alfred, Aertsbiftchopvan York,Woftan,Biflchop van Worchefter,cn andere Pre-latcn,zijn te gelijk met Eadgar Ethcling,Edwin cn Morcarden vcrwinnendcn Noorman, vele cn groote dingen belo-vende , by Berkhamfted tegen gegaen, en gijzelers gegevenzijndc, zich in zijn trou Cn heerfchappy gegeven. Voortsfpoedc hy zich na Londen,alwaer hy met groote blijtfchap,cn vele gcluk-wenfchingcn ontfangen zijndc, als Koningbegroet wierdt, bereydc alles tot tocrufting van zijn Kroo-ning , welke hy op Kers-dagh beftemt had, en

leydc al zijnhert en gedachten tc koftcn, om zijn Rijk vaft tc ftellen. Nu was dc loop van dc Saxfche heerfchappy in Britan-nien volcyndight, de welke in zes hondert cn zeven jarenbepaelt was, cn is in \'t Rijk van Engelandt een uytnemcndeomkcering gefchiedt, dc welke zommige geweten hebbenop dc vuyle gebreken der overheden , en deovcr-geloovigeachtclooshcyt der Prelaten j fommigc op dien ftacrt-ftcr, cnop dc kracht der ftcrren; anderen op Godt, die door zijnverborge,doch nimmer onrechtvaerdige oordeelen, dc Ko-ning-rijken verdeelt. Doch andere, die op nader oorzakengezien hebben, vcrcyfchten voorzichtighcydt^inKoningEduward, om dat hy,terwijl hy onder de fchoonefchijnvan Godts-dienftige zuy vcrheydt.dc zorgh van kinderen tetelen verwierp , het Rijk aen de cer-gierighfte menfchen tcverfcheurcn voorwierp. HOe ongcmécn cn wreedt dczeoverwinninggewceftis, donderen de fchrijvers onder de Monnikken meevollen monde uyt, en daer is niet aen te twijftclen, ofindezeovcrwinning, gelijk als iii andere, is dc onvroom-heyt wakkerlijk ontfprongen. Dc verwinnet Willem heeft,als tot een zege-teken van deze overwinning, dc wettender Engelfen meeft vernietigende, de gewoonten van Nor-mandyen ingevoert, cn bevolen de gefchillcnin \'t Franfchte beflechten: de Engelfen uyt haer vaderlijke erf-dcelcnuytftuytendc, heeft de landen en hoeven acn zijn zoldaten .verdeelt, zo nochtans, dat hy de rechte heerfchappy acnzich behield,en den dienft door leen-recht acn zich cn zijnnakorners verbond, dat is, dat zy \'t alle te leen hielden, endat \'cr, behalven de-Koning,geen ware Heeren waren,maereêr Iccn-hceren cn bezitters. Ook bercyde hy zich een ze-gel, op wiens eene zijde ftond : Hoe Normamiorum Gmlielmum mfce patronum» \'t Zegel Dat is : &quot;^an Willem Kent door dit zegel vry gewis, ^^ Conqne^ Dat Willem Noormans fchuts-heer is. En op d\'andere zijde : Hoe Anglis figno Regem fat e ar is eundem.Dat is: De zelfde zy hier door bekant,Als Koning van het Engels landt. Ia hy heeft ook (als Guil. Malmcsburicnfis verhaelt) hetverftant van Carfar na-gcvolght, dc welke de Duytfchen inhet grootfte bofch van Ardennen verborgen, en van daermet dikwijligc uytvallen zijn heyr quellende, niet door zijnRomeynen, maer door de Franfche bontgenoten verdre-ven heeft: op dat, terwijl die vreemdelingen clkandcrcnvernielden, hy zelf zonder bloedt verwinnen mocht; alzooheeft, zegh ik , de zelfde Willem tegen de Engelfen gehan-delt. Want tegen zommige,die na de eerfte ftrijdt van dienongelukkigen menfch, na

Deenmarcken cn lerlandt ge-vlucht,en in \'t derde jaer met een fterke vergaderde troepwedergekomen waren, heeft hy cen geboren Engelfch heyren hooft-man geftclts latende de Normannen ruften. Zicheen groote verlichring voor-ziende, wie dat ook won. Enzijn gedacht heeft hem ook nict bedrogen. Want dc En-gelfen ter wederzijden cen tijdt lang tegen clkandcrcn ge-fchermutfelt hebbende, hebben den ledigen Koning al deoverwinning toe-gebracht. En elders zeght hy: De macht De Engel-der leeken vernieright hebbende, zo heeft hy door een be- fen vm allfftendigh plakkact beveftight, dat geen Engelfche Monnik ^^^dtghe-oft klerk zoud toe-gelaten worden na eenige waerdigheydt &quot;y^-g\'-tc ftaen, hebbende cen af-fchrik van de goedthertighcydt ^van Koning Cnuto, die acn den verwonnen de gehecle ee-ren-ampten op-gedragen heeft. Waer uyt het gefchiedtis,dat,hy geftorven zijnde, dc inboorlingen, de vreemdelin-gen lichtlijk verdreven, en het oude recht aen zich getogenhebben. Als N N



? 4I B R ï T A Als hy dit gedaen had, zoo heeft hy niet noodigerge-acht, als het onweer van de Deenfche oorlogh, dewelkehem over het hooft hing, te verdrijven, en zich met geldtmft te befchafFen, waer in hy den arbeyt van Adalbert,Aertz-biflchop van Hamburg,gebruykt heeft. Want Adamvan Bremen fchdjft: Tuffchen den Zoon en de Baftart iseen geduurigen twift van wegen Engelant geweeft, fchoononze Paus , door Willems giften over-reedt, devredetuf-fchen de Koningen heeft willen beveftigen. De welke ookfchijnt beveftight geweeft te zijn, want Engelandt heeftzich van die tijdt af niets van de Deenen gevreeft. En dezelve heeft zich gantfchlijk begeven om het Rijk te be-fchermen, en \'t gemeene beft door de befte wetten te beftie-ren. Want Gervafius Tilburienfis fchrijft: Als de voortref-lijke verwinner van Engelandt, Koning Willem, de uyterftepalen des eylandts onder zijn gebiedt gebracht had, en deherten der weêr-fpannigen door fchriklijkc voor-beeldengetemt s op dat men geen vryheydt van dwaling in anderedingen zoud hebben, zo heeft hy beftoten het volk, welkhem onderworpen was, onder gefchreven rechten en wet-ten tc ftellen. Derhalven de Engelfche wetten zich voorgeftelt hebbende na haer dryerleye onderfcheyding, dat is,Merchenlage, Denelage, Weft-Sexenlagc, zoo heeft hysommige verworpen, en Zpmmigc voor goedt kennende,heeft\'er de over-zeefche wetten van Weftcn-rijk, welkekrachrighft fcheenen om den vrede des Rijx te belcher-men, by-gevoeght. Daer na, als Ingulphus, die in die tijdtgebloeyt heeft, getuyght, heeft hy alle inwooners Van En-gelandt bevolen, hem manfchap te doen, en tegen alle men-Jchen getrouheyttezweeren, hy heeft het gantlche landtbefchreven, en daer was niet een hide in gantlch Engelandt,of zy heeft zijn waerdye en bezitter geweten, en daer wasniet een meyr öft plaets, of het ftondin des Koningsrolop-getekent, en des zelfs fchatting en opkomft, en de be-zitting zelf en haer bezitter, was acn de Koninglijke ken-nis geopenbaert, na de trouw der fchatters, de welke, daertoe gekoorcn zijnde, van ieder landt dc eyge landt-ftreekbefchreven. Deze rol is genoemt de rol van Winton, enwordt van de Engelfen, om haer algemcenhcyt, mits zy allede begrijpen van \'tgantfche landt Volkomelijk vervat heeft,Dem^day by-genoemt. Dézes boex hebben wy daerom teliever gedacht, om dat wy des felfs geheugnifTc dikwijls ge-bruyken zullen, en welk bock wy, na ons behagen, Wil-lems fchat-boek, de kennis van Engelandt, de aentekenin-gen der fchattingeri van Engelandt, de gemeene handelin-gen, en de

zuyvering van Engelandt noemen. Maer dat Polydorus Virgilius fchrijft, dat deze Verwin-ner Willern eerft het oordeel van twaelf mannen ingevoertheeft, is gantfch vreemt van de waerheydt. Want het ismeer als zeker uyt de wetten van Ethelred , dat het voorvele jaren in \'t gebruyk geweeft is. Ook heeft hy geen re-den om \'t zelve het fchriklijk oordeel te noemen. Want uythet volk worden x 11 vrye en wettige mannen uyt de buurtwettelijk beroepen, deze worden met cede verplicht waer-lijk van de daedt te vonniflèn, zy hooren dc voor-fpraken,aen weêr-zijden voor de vier-fchacr fprckende, als ook degctuygeni daer na van beyde deelen de fchriften en ftukkenontfangen hebbende, zoo worden zyby-een gefloten, enzonder koft, drank, cn vuur gehouden, (\'t zy dat \'er by ge-val gevaer zy, dat iemandt van haer fterven mocht) tot darzy van de daedt onder eikanderen over-een-ftemmen, hetwelk, als zy voor den Rechter uyt-gefproken hebben, zoobrengt hy \'t vonnis van rechts wegen te voorfchijn. Wantdeze wijs hebben onze voorzichdghfte voor-ouders voordc befte geacht om de waerhcyt uyt te lokken, als ook omalle om-koopingcn te verhoeden, en alle genegenthedenaf te fluyten. ^ Maer hoe treflijk de Noormannen in krijgs-dapperheyt /r\'h iL\' n Dotties-daybookehy Gerva\'fttis Ttlbn-Yïenfis ge-noemt, UberjüMciarius, Jurey d9 De twaelfmannen. E K. geweeft ^ijn, laet andere zeggen, \'t zy my genoegh gezeydt Der Noortc hebben, dat zy, onder de ftrijdtbaerfte volkeren geftelt *«annenzijnde, fioyt door gehoorzacmheyt, maer altijdt door dewapenen zijn befchcrmt geweeft, cn de edelfte Koning-rijken in Engelandt, en Sicilien ingeftelt hebben. Waer van ^ \'de Schicht-ichrijver Siculus vryelijk bekent, dat de Sici-liers den Noormannen dank te wijten hebben, dat zy inhaer vader-landt blijven mogen, dat zy vrylijk leven, en datzy Chriftenen zijn. Haer klockheydt in den oorlogh heeftook in \'t Hcylige landt met byzondere lof gebleken. Waervan Rogcrus HoVedenus aldus fchrijft: Het ftoute Vrank- Faxjsl-djk heeft zich, der Noormannen oorlogh geproeft hebben- lus hh. 6.de, verfchuylt: het wreede Engelandt is, gevangen zijnde, Decadisonder de voet gevallen: het Rijk Apulien heeft, door haer pofiermis.lot weder gebloeyt, het ruchtbacr lerufalem, en \'t voortref-hjk Antiochien hebben zich beyde ondcrftelt. Van die djdtaf heeft Engelandt onder dc voortreflijkfte volkeren derChrifte-wereldt inzonderheyt gebloeyt, niet min in de eervan den oorlogh, als in de plicht van belceftheyt. Zo dat de De Engel-Engelfen beroepen zijn geweeft tot lijf-wachten der Con- fen te

\'Con-ftantinopolitaenfche Kcyzeren. Want loannes , de zoon fl^^itinopo-van Alexius Comcnus , gelijk onze Malmesburienfis ver- l^J^belbar-haelt, haer trouwheyt m ccren houdende. heeftze inzon- ^^^ fderheyt gemeenzaemlijk gebruykt, dc liefde dcr zelve aenzijn zoon overdragende, cn van die tijdt afzijn zy lang hei-bardiers van die Kcyzeren geweeft, genoemt zijnde, JngliniBipenniferi, Nicetd Choniata, Barangi Curopalat£, De welke Bdfangi.overal den Keyzer navolghdcn, dragende op haer fchou-deren hclbarden, die zy op-heften als de Keyzer zich uythet Raedt-huys zien liet, en wenfchten hem in\'t Engelseen lang leven, flaende haer hclbarden tegen clkandercn,om cenig gel uyt te makcn.Doch dc fmet, welke Chalcondi- Chakondi-las aen ons volk van dc gemeene huys-vrouwen op-gewre-ven heeft, heeft dc waerheyt zelve uyt-gewifcht, en de uyt-vloeyigc ydelhcyt van \'t Griekje bedwongen. Want, gelijkde zeer geleerde, en mijn zeer goede vriendt Ortclius in dezclfde zaek zeght: \'t Is niet altijdt waer,dat ieder van elk eenvertelt. Dit zijn nu de volkeren, die B ritannien ingchadthebben, van welke overigh zijn de Britannen, de Saxen oftEngelfen, en de Noormannen, doch onder een gemengt,en in \'p noorden de Schotten, waer van twee Rijken, naem-lijk Engelandt, en Schotlandt, lang verdeelt, en nu ondereen Koni nglijkc Kroon, in de machrighfte Vorft lacob, ge-lukkighlijk t\'zaem-gevocght zijn. Van dc Vlamingen, die voor vier-hondert jaren hier na ƒ» \'t Graef-toeverhuyft zijn, en in Walles, door toelaten der Konin- fihap vangen , woon-plaetfen verkregen hebben, valt hier nu niets ^^»broek.te zeggen , wy zullen \'er elders van fpreken. Maer laet ons ^^^ ^deze zaek metScneca befluyten:Hier uyt is \'t openbaer,dat Strook„.niet met al op die plaets,daer \'t voort-gebracht is, gebleven ^e« Méntis. Het vedoop des menfchlijken geflachts is geduurigh.Dacghlijx wordt in zoo groot een wereidt iet verandert.Men leght nieuwe gronden van ftedcn.Daer fpruyten nieu-we namen van volkeren, zo haeft als dc voorige vcrgacn,ofttot de by-komft van een krachriger verandert zijn. En wijlalle deze volkeren, die in Britannien gevallen zijn, uyt hetnoorden gekomen zijn, gelijk ook de anderen, dc welke omdie zelfde tijdt gantfch Europen, cn daer na ook Afien in-genomen hebben, zoo heeft Niceforus zeer waerachtclijk, Niceform»en na\'t getuygenis van de H. Schrift, gefchreven: Gelijkden menfchen van Godt dikwijls verfchrikkingen uyt denhemel op-gezonden worden, als blixcm, brandt cn flagh-regen; dikwijls van der aerde, als op-barften der aerde, cnacrdt-bevingen;

dikwijls uyt de lucht, als ftorm-winden, cnpias-regens: Zoo ook worden deze noorderfche verfchrik-kingen van Godt bewaert, op dat hyzc voor eenige ftraf,wanneer, en acn wicn \'t zijner Godlijke voorzicnigheydcgoedtdunken zal, op- zende. N N IH BRITANNIENS DEELING. Aet ons nu komen tot de deeling van Britan- de willekeuren en vryheden der Vorften befchreven. Ennien. De landen worden van de Aerdt-befchrij- wijl wy van de eerfte en tweede aert van deze deelino- door-vers , oft (pvTiKag^ na de natuur der rivieren en gaens in dit boek zullen handelen, zoo fchijnt die derdebergen, oft I^vikus na de wooningen der vol- heerfchappy tot deze plaets te behooren: welke nochtans,keren, oft »siwAwff, oft Tro^tJtKUf, dat is, verfcheydelijk na door de ongelijkheyt der voorige tijden, met zoo groot een duy- .M



? ! B R duyflernis omgotcn is^aac het vee! lichter zy \'c gene in dczczaek valfch is tc overtuygen, als de waerheyt te vinden. Onze Schicht-fchrijvers dringen voor de oudfte dcelingVan Britannien in , waer door zy \'t in Loegricn, Cafnbrtc7i,QYi Albanien, deden, dat is, om opentlijkertelpreken, inEngelandt, Walles en Schotlandt. Maer ik zoud geloven,dat zy jonger is, zoo om dat zy dric-voudigh is, wantzyfchijnt van die drie volkeren, de Engelfen, Cambren.enSchotten, de welke\'t eylandt allcrlaetft onder clkahderengedeelt hebben, gefprotcn te zijn: zoo ook om dat zodani-ge deeling nergens in voor goedt gekende fchrij vers,vóóronzen Galfred van Monmouth, blijkt. Want het fprookje,als de hekclers van onze tijdt meenen, kan niet bcftaen,zoohy niet die drie zonen Locrinus, Cambrus, en Albanadusuyt Bruto voortgebracht had, om dat \'er, als hy leefde,evenzoo veel volkeren bloeyen zouden: gelijk te vooren Brutusgefchapen had,om dat dit eylant Britannien zoud genoemtworden. En zy tvt\'ijftelen daer niet acn of hy zoud meerkinderen uyt Brutus voortgebracht hebben, zoo daer hieerverfcheyde volkeren in die tijt in Britannien geweeft waren. Maer by veel geleerden fchijnt die deeling van Britan-nien de oudfte, welke by Ptolomeus gevonden wordtin\'ttweede boek van zijn v,\'is-konftige t\'zamen-ftelling, daer hyvan de even-wijdigen handelt, in Groot cn Kleyn Britan-Maer met verlof van zoo groote mannen, indien zy Cap. 6. Groet enKleyn Bri-tannien. Het Heogeren NederBritannien B. yr- Jfca, Caer-leon ar. Vih Britanniendrtevotfdigdiß, 80. Céip. I. men. naeuwer aldaer overwegen dc reden van ruymte van denEvenaer,en \'t hun belieft het zelve met zijn Aerdt-befchrij-vingen tc vergelijken, zoo zullen zy zien, dat hy dit ons ey-landt Groot, en lerlandt Kleyn Britannien noemt. Noch-tans hebben eenige jonger ichrijvers het herwaerfte deelvan dit eylandt na \'t zuyden het Groot, en dat gins-waerfteten noorden het Kleyn genoemt : wiens inwooners certijtsin Majaten en Caledonicrs onderfcheyden waren , dat is, inveldt-lieden cn bergh-lieden,gelijk dc Schotten nu in Hech-landmen, en Larvland^mcn. Maer wijl de Romeyen dat ver ftedeel verzuymt hebben, om dat, als Appianus zeght, hethun niet nut kon zijn,nocht vruchtbaer was: de landt-paelniet vér van Edenburgh geftelt hebbende, zoo hebben zyhet herwaerfte deel, nu tot een Provincie gemaekt zijnde,toen eerft in twecn gedeelt,naemlijk in \'t Neder en \'t Hoo-ger, als uyt Dion befloten wordt : want hy noemt het her-waerfte deel van Engelandt met Walles het Hooger, hetgins-waerfte en \'t noorder deel het Neder. Het welk deverblijf-plaetfen der

legioenen zelf by Dion betuygen. Wanthy ftelt het tweede Auguftifche legioen, het welk tc Cacr-leonin Walles, en\'ttwintighfte overwinnende, \'cwelk teChefter oft te Devon gelegen heeft, in \'t hoogh Britan-nien : en het zeftc overwinnende legioen, \'t welk tc Yorkgelegen heeft, fchrijft hy, dat in neder Britannien gedientheeft. Deze deeling zoud ik achten , dat van Keyzer Seve-rus gemaekt is, om dat Hcrodianus getuyght,dat hy, na datAlbinus, die over \'t Britanfche heyr geftelt was , cn \'t Rijkingenomen had, overwonnen, en de dmgen van Britannienin fchik gebracht had , de bediening van de gantfche Pro-vincie onder twee overften in tweén gedeelt heeft. Daer na hebben de R omeynen de Provincie van Britan-nien in drie deelen befchreven, als uyt de handtfchrift vanSextus Rufus te zien is, naemlijk in \'t Grootfte Keyzcrli)kc,in \'t Eerfte Britannien, en in \'t Tweede Britannien: dewelke ik mooglijk uyt de Biflchoppen, en oude wijken be-grepen heb. De Roomfche Paus Lucius geeft by Gratia-nus te kennen, dat de kcrklijke wijken der Chriftenen, dewijken der Roomfche overigheden na-gevolght zijn, endat de Aertzbiflchoppen in die fteden gewoqnt hebben,daer eertijdts de Roomfche overften woonden. De ftedenen plaetfen, zeght hy , daer de Prelaten over hcerfchenmoeten, zijn niet in de tegenwoordige, maer lange tijt voorChriftus geboorte ingeftelt : welker overften ook de Hey-denen aen grooter bedieningen beroepen hebben. En in dezelfde fteden hebben , na Chriftus geboorte, de Apoftelen,en haer navolgers, Aerts-vaders oft Prelaten geftelt, tot wel-ke dc dienften der Biffchoppen, en de grootfte zaken moe-ten gebracht worden. En wijl Britannien certijts drie Aerts-biflchoppen gehadt heeft, te weten, die van Londen , vanYork, en van Carleon : zoo acht ik, dat het landt, \'t welkmen nu noemt Cantelbergh (want daer heen was de Bif-fchops ftoel van Londen over-gcbracht) het Eerfte Bri-tannien geftek heeft: dat Walles, welk onder den Biflchop T A N N I E N. van Carlcon geftaen heeft, het Tweede Britannien geweeftis : cn dat het landt van York , welk toen rot dc landt-pael behoorde , in die tijdt het Grootfte Keyzerlijckc Bri-tannien was. In de volgende eeuw, als dc wijs van de Roomfchc heer-fching daeghlijks verandert wierd, oft door ccrgierighcydt,op dat zy tot mccrdei: eer geraektcn , oft door verhocdmgder Keyzeren , om dc al tc groote macht der overften tc be-fnocyen, zoo hebben zv Britannien in vijven gcdcclt^naem- Brhannienlijk in t Lerfte Bmcannicn, in\'t Lweede, in\'t Grootfte in vijvenKeyzerlijke, in\'t Valentifche, en\'t Plavifch Keyzerlijke. gedeelt.Het Valcntifche fchijnt het noorder-deel

geweeft te zijnvan\'t Grootfte Keyzerlijke, het welke, van de Pióten enSchotten ingenomen zijnde , Thcodofuis, Keyzer Valensveldt-heer, wedergekregen , en tot zijner eer ValentiichBritannien, oft Valcntia genoemt heeft,\'t v/elk MarccUinus nb. z8.met deze woorden opcnclijkcr betoont: Dc weder-gekregcProvincie, welke onder dc gehoorzaemheydt der vyandengeweken was, heeft hy alzoo in haer ouden ftaet gcftck,dat zy, na zijn eygen zeggen, een wettigen heerlcher had,cn namaels, met goet-dunken van den Vorft,Valentia zoudgenoemt worden. Dat dc zoon van deze Theodofius ( dewelke tot Keyzer gekooren zijnde, Elavms Theodoflus isgenoemt geweeft, en veel in \'t Rijk verandert heeft) Flaviadaer by gevoeght,mach men vrylijk ramen, alzoo men voorde tijden van deze Flavius nergens van Flavilch Britannienleeft. Om dan dc zaek kortlijk te verklaren : Het Eerfte \'tEerßtBrit.innien is genoemt geweeft, al het zuyderlijke landt, Britanm».\'t welk van hier tuflchen de Britanfche zcc, en van daer tuf-fchcn de Tcenflch, en het Scvcrnifche meyr light. Het > TmedeTweede Britannien, k gene nu Walles genoemt wordt: het Britarmen.Flavifch Keyzerlijk heeft zich van de Teems tot de Hum- / Fi^-vißhber uyt-geftrekt : het Grootfte Keyzerlijke van de Hum-bet tot de rivier Tine, oft tot de burg van Severus: het Va- Xtyurlï^lentifch van de Tine tot de burgh van Edenbugh, \'t welk de V Fden-Schotten Gramefdtke noemen , alwaer de laetfte landt-pael tißh,van \'t Roomfche Rijk geweeft is. Hier vereyfch ik nootzaeklijk zommiger geleerden voor-zichtigheyt,die Schotlandt onder dit getal rekenen, \'t welkzommige willen , dat het Grootfte Kcyzerjijke , zommigedat \'et bet tweede Britannien geweeft is. Als of dc Romey-nen dat deel , van den hemel cenighzins tot ftrengheyt ver-vloekt zijnde, niet veracht hebben, en hier alleen die Pro-vinciën op-getelt hebben, die zy door Buigermeefterlijkeftadthoudcrs en overften bedient hebben. Want het GrootKeyzerlijke,en\'t Valendfche Britannien wierden van Bur-germeefterlijke ftadthoudcrs, dc drie anderen, het Eerfte,Tweede,cn \'t Flavifch Britannien wierdcn van overften be-dient. Zoo my iemant vraegc,wac reden ik van deze mijne dce-ling hcbbe,en tijght my aen een quade aenwijzing dcr lant-palen; die verfta met weynigh woorden, wat my tot dit ge-voelen gedreven heeft. Na dat ik waergenomen heb, dat deRomeynen die Provinciën akijt de Eerfte genoemt hebben,welke naeft aen Romen waren,als \'t Eerfte DuYtflant,\'t Eer-fte Nederlandt, \'t Eerfte Vrankrijk, \'t Eerfte Aquitanien,\'t Eerfte Pannonien, welke alle Romen nader waren,als diedc Tweede genoemt wierden^

en dat deze Eerfte van voor-treflijkcr fchrijvers Hooger; de Tweede, Nedriger zijn ge-noemt geweeft: zoo heb ik als vaft geftelt, dat het zuyder-deel van ons eylant,Romen naeft zijnde, het Eerfte Britan-nien geweeft is.En met dc zelfde reden,wijl dc Tweede Pro-vinciën, gelijk zyze noemen , verder van Romen gelegenwaren, heb ik geacht, dat Walles het Tweede Britanniengeweeft is. Infgciijx als ik gemerkt heb dat, als \'t Rijk nubegon te hellen,die Provinciën,die tegen den vyandt lagen,flechts Burgcrmeeftcrlijkc overheden hadden, gelijk by\'t bock der acntckeningen tc zien is, niet alleen in Vrank-rijk , maer ook in Afriken : en dat Valentia met het Groot-fte Keyzerlijke Britannien in dat boek voor Burgcrmeeftcr-lijkc gcfchat worden; zoo heb ik geoordcclt, dat zy naeftacndcPidcn en Schotten, enin dic plaetfen, die ik ge-noemt heb, gelegen geweeft zijn. Maer dat het FlavifchKcyzcriijck in \'t midden van al deze, en ais in \'t mergh vanEngelandt geweeft is, kan ik niet anders giffen , en des teftouter, om dat die oude fchrijver, Giraldus Cambrenfis,\'t zelfde met my gevoelt. Dit zijn de delingen van Britan-nien geweeft onder de Romeynen. T Daer
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? N NIEN. r T A ,7ö Daéf na. als de Barbaren haer van alle kanten overvielen,€n de burgerlijke oorlogh onder de Britannen daeghlijxaengroeyde, zoo heeft het, van bloedt en zoch uyt-gezo-gen zijnde, een tijdt lang gelegen zonder eenigen fchijnvan een Rijk. Doch eyndlijk is dat deel, \'t welk ten noor-den ftrekt, tot twee Koningrijken, naemlijk der Schotten,\'€n der Piden , gekomen, en is de Vijf-heerfching der Ro-meynen in dit herwaerfle deel geworden de Zeven-heer-fching der Saxen. Want zy hebben de gantfche Provincieder Romeynen, behalven Walles, \'t welk de overblijffelender Britannen ingenomen hebben, in zeven Koning-rijkenbefchreven, naemlijk Kent, Suith-Sex, Ooft-Engelandt,Weft-Sex, Northumbedant, Ooft-zex, en Merk.l)er S^xen Maer welke deze Zevcn-heerfching der Engelfe-Saxen\'Zeven-heer- geweefi is, en hoe die plaetfen in die tijdt geheeten hebben,fèhin^ kunt ghy in deze by-gevoeghde landt-befchdjvende tafel,zo \'t u luft, bezien. BRITANNIENS DEELING. Dewijl in een landt-befchrijvende tafel, om de engte, nietbequaemlijk kon af-getekent worden, wat landen oftGraeffchappen deze Koning-rijken begrepen hebben,200 hebben wy\'t liever in deze tweede tafel willen voorïlellen, als in een op-ilapeling van vele woorden, op datliet de lezer eens voor al befchouwen magh. ji j Suthfet Supx.ott den \'De Graef- »üuthfex.Zuydt - Sax [fchappen van j Suthrey, 1 ^Norfolk\' Suthfolk. Het Rijk vanjHet Graef- ^^^^^^Kent begreepjfchap van c Het Rijk vanSuJJèx,oÏK. den begreep 5 Het Rijk van Bajl-JEnge- I ne Graef- . ooft-Engel- met het eylandt fen begreep Ely. • l ! S. Het Rijk vanWefi-Sex , oftder wefter-fche Saxenbegreep DerSaxenHeptar-chie, oft-jzeven-heer-fching. \\X>e Graef-fchappen van 5 ^ v l- ir 1 t jCornmaLDenshire.Dorfet.Somerfei.Wilton.Southanton.[Bercherey, \'Lancaßer, Tork. Durham. Cumberlandt. Weßmorlandt, 5 Het Rijk van1{orthumher-lant begreep De Graef- y^^ j ^iorthumherland» Hchappen van j ^^ ^^ landen ; fH n l I ^ van Schotlanttot aen de E-denburgfchezee. 6 Het Rijk van fchappen van een deel vanHertford, Êfex. &quot;et Saxen be- gi^eep r Bedford.Buckingham^ Oxford.Stafford.Derby.Shropshire.Nottingham.Ceßer , en \'t an-dere deel vanHertford, NOchtans was Engelandt, als die Heptarchie, oft Ze- ven-heerfching bloeyde, noch alzoo niet in Graef-&quot; fchappen gedeelt, (want zo noemt menze gemeen-lijk) maer in eenige landekens met haer hiden, dewelkeik uyt een oudt ftuE dat ik van Erancifcus Täte, in de oudt^heyr van onze rechten zeer geoeftent, gekregen heb, hierby voege.

Doch zy begrijpt alleen het landt aen deze zijdevan de Humber. Myrma begrijpt 30000 * hiden. Woken-fetna 7000 hiden. Wefierna 2000 hiden. Fec-ßtna izoo hiden. JElmed-fetna 600 hiden. Lindes-farma 7000 hiden. Suth Gyrwa 600 hiden. 2(orth-Gyrrva 600 hiden. Baß-Wixna 300 hiden. Weß-Wixna 600 hiden. Spalda 600 hiden. Wigeßa s>oo hiden. Herefinna 1100 hiden. Sweordora 300 hiden. Eyfla 300 hiden. Wicca 300 hiden. Wight-gora 600 hiden. Nox-gaga 5000 hiden. Oth-gaga 2000 hiden. Htvynca 7000 hiden. Ciltern-fetna 4000 hiden. \' Hendrica jooo hiden. Vnecung-ga izoo hiden. Aroféatna 600 hiden. Fearfinga 300 hiden, Belmiga 600 hiden. Witherigga 600 hiden. Eafi-Willa 600 hiden. Weß-Willa, 600 hiden. Eaß-Engle 30000 hiden. Faß-Sexens 7000 hiden. Cant-warena ifooQ hiden. , Suth-Sexena 7000 hiden. Weß-Sexena 100000 hiden. Schoon van deze namen zommige ten éerften inzien, Qp ^äen dieze zien , bekent zijn, de andere zullen nochtans, mngenwortfchoon men daer lang en veel over denkt, niet ontdekt wor- hy Alfredden, en eyffchen, ik beken \'t, een veel fcherp-Zinniger ra-der, als ik ben. Daer na als -^Ifredus alleen heerfchte, gelijk onze voor-ouders de Duytfen, na \'t getuygnis van Tacitus, de Heer-lijkheden by dorpen en wijken verdeelden, en hondert ge-zellen uyt het gemeene volk, om de gemeene zaek te be-dienen, t\'zamen voeghden zoo heeft hy (op dat ik Ingul-fus Croulandenfis woorden gebruyke) de eerfte Engelandtin Graeffchappen Verdeelt, om dat de inwooners, nahetVoor-beeldt en onder den fchijn det Deenen,veel rooveryenpleeghden: de Graeffchappen heeft hy voorts in hondert- ften [Ghceßer.Hereford,Worchefler.Wai^vijk.Leicejter,Roteland,Northamon.Lincoln. Ete Graef- DerSaxenHeptar-chie,zeven-heer-fching. Het Rijk vanMerk be-greep fehapp en van V * Eenhulcis , 3.0 zi>m-mtge mee-nen, zs Veellandts y ais?men een flaegb«p eeff jtierhstmsnk^. Hf . anderÉi^Sce-óLcniiwils^ k



? R 1 T M. N t N B A E 7t ft\'cn, dat èijn. Hundreds, en Tienden, dat is, Tithings, doendeelen , en geboden dat alle inwooners in eenige Hundreds,oft Tithing moeft zijn. Hy heeft ook de Overften der Pro-vinciën , die te vooren Onder-heeren genoemt waren, intwee ampten gedeelt, tc weten in Rechters, nwlußiciersgenoemt, cn in Onder-graven, die men nu Vicontes noemt.Door dezer zorgh en naerftigheyt heeft kortelijk zo grobtccn vrede doór \'t gantfche landt gebloeyt 5 dat zo een rey-zer eenigh geldt op de velden oft gemeene wegen \'s avondsgelaten had, hy zoud het, \'s morgens oft over een maendtweder komende, onverzcert, en onaengcroert wederomzien. Het welk u de Gefchicht-fchrijver Malmesburienfiswijdtluftiger vcrklareh zal: Door de gelcgenthcyt der Bar-baren, naemlijk dcr Deenen, zeght hy, zijn ook de inwoo-ners zo gracgh tot roven geworden, dät niemandt vry rey-zen mocht,zondcr behulp van wapenen. Dies heeft Alvrc-dus de Hondertften , die zy Hundreds, en de Tienden, diezy Tithings heeten, ingeftelt, op dat yder Engels-man, wet-tigh flechts levende, hebben zoud en een Hundreds cn eenTithing. Dat zo iemandt van eenige mifdact befchuldightwierdtjhy terftont uyt de Hundreds en Tithing voortbracht,die borge voor hem bleven; cn die zodanigen borge nietvond, die had de ftrengheydt der wetten te vrezen. En zoiemand, fchuldigh zijnde, voor ott na de borghftelling wechvlood,zo vervielen zy alle uyt die Hundreds cn Tithing in dcboete des Konings. Door deze bedenking heeft hy \'t gehee-le land met vrede ovcr-ftort,zo dat men op de gemeene wc-gen,daer dc voet-paden in vier-wegcn gedeelt worden,gou-de arin-ringen liet op-hangcn, die dc begeerte der reyzersbelachten, terwijl \'er niemandt was, dieze wech nam. Voorts worden deze Hundreds in zommige deden desRijx Wappentaches genoemt; zo ghy na de oorzaek vraeght,ikzalze u uyt de wetten van Eduard de Confefleur verha-len : Als iemandt de vooghdye van een Wappentach ont-fing, zo vergaderden alle die ouder waren tegen hem op degezette dagh ter plaetfe, daer zy gewoon waren te vergade-ren , en als hy van \'t paerdt klom, zoo ftonden zy alle voorhem op. En hy zijn lancie op-gericht hebbende, ontfing,na de wijze van allen,het verbondt: want zy alle, zo menighals \'er gekomen waren, rackten met haer lancien aen zijnfpiets, en bevcftighden zich alzo, door \'t gerack haerer M\'a-pencn,de vrede opentlijk toe-ftaende. Want in \'t EngelfchV/orden de wapenen pcepuïl 7 genoemt, en Taccapc beve-ftigen, als ccn beveftiging der wapenen, of op dat wy \'t uyt-druklijkcr na de Engelfche tael

noemen, Wepentac is een ge-raek van wapenen. Want j^cpun betekent v/apcnen, enrac is gerack. Daer waren ook noch andere machten bo-ven de Wapentachs, die zy Dpihinjepcfapnoemden , omdat het een derdedeel van een Provincie was. En die overde zelve heerfchten, wierdcn Ö/iihinjcpepaf 7 genoemt,tot deze bracht men de zaken ^ die in dcWapentachs nietkonden befloten worden. Zo dat \'t gene in \'t Engelfch eenHundred hectc,dat noemden deze een Wapentach,cn \'t genemen in \'t Engelfch drie oft vier Hundreds noemde, dat hee-ten zy een Bpij^inje. Poch \'t gene deze een D/ii\'binj noe-men , wordt in zommige Provinciën van Engelant Lep ge-noemt , cn dat in een Dfli^inj niet kon bepaelt worden,wierdt tot een Shcype gebracht. Deze Graeffchappen (die men in \'t Latijn eygentlijkConventus oft pagi zoud noemen) heeten wy met een by-zonder woordt Shyresi van \'t Saxfche woordt Shypc, \'t welkbetekent fchiften en deden: en wierden in de eerfte dee-ling alleen xxxii getelt; want in \'t 101 ó jaer na Chriftus ge-boortc,onder \'t gebiedt van Ethelredus zijn \'er, als Malmes-burienfis verhaelt,geen meêr geweeft. Want alzo fchrijft hyin \'t leven van dien Ethelredus: De Deenen hebben in dezetijdt, als men in Engelandt xxxii wijken telde, zeftien vande zelve ingenomen.En in die tijdt waren deze Graeffchap-pen na de verfcheydenheydt der wetten gedeelt, want dewetten van Engelandt waren in driecïley onderfcheyden,naemlijk der wefterfche Saxen, die men Weft-Saxenlage, derDeenen, die men Denelage, en der Merciers, die men Mer^chenlage genoemt heeft. Tot de wet der wefterfche Saxenbehoorden negen Graeffchappen, naemlijk Kent, Suflex,Suthrey, Bercherey, Southantön, Winton, Somerfet, Dör-fer , en Denshire. Tot der Deenen wet behoorden vijftienGraeffchappen,re weten, York,Derby, Nottingham,Leice-fter, Lincoln, Northanton, Bedford, Bukkingham, Herth-foi-d, Eflcx, Midlefcx, Northfolk, Söuthfolk, Camlaridge,Huntingdon. Dc andere acht volgden de wet dct Merciers\'dczc waren Gloccftcr, Worcefter, Hereford, Warwic, Ox-ford,Ccrtcr,Shropshire,cnStaftbrd.Maerals d\'cerfteWillemdit Rijk gcfchat heeft, zo wierden\'cr xxxvt Graeffchap- da^^\'oké&quot;pcn,als Polychronicon getuyght, getelt. De gernccne han- °delingen nochtans, waer in hy die fchatting verhaelt heeft,rekenen alleen xxxiv , wantDurham , Lancafter, Nott-humberlandt , Wcftmorlandt, cn Cumberlandt wierdch indat getal niet bcgrepen,om dat deze drie laetfte toen ónderde Schotten ftonden,als zömmigc meenen, en dc andere oftvdn de fchatting vry, oft onder \'t landt Van York

begrepenwaren. Maer namaels by de rekening gevoeght zijnde, zohebben zy het getal van xxxix vervult, \'t welk wy nu hedenhebben. Waer by noch xiii in Walles komen, van welke Wallet inzes ten tijde van de Eerfte Eduward geweeft zijn, de andere Graef-heeft dc achtfte Hendrik met authoriteyt, en \'t vermogen {(^^\'^pp«»van \'t Parlament in-geftclt. gedeelt. Wappen-tacheSjTi-things,andLathes. Shyrcn. De dedirtg•van Enge-landt na deivijs derwetten. h \' In deie Graeffchappen wordt in befwaerde tijden eenKoninglijke overfte, dic men Lieutenant noemt, geftelt, opdat het gemeene beft geen fchade eri ontfange. Dezes eer-fte inftelling fchijnt van Koning Alfred gefchiedt te zijn,de welke óver dc byzondere Graeffchappen wachters desRijx geftelt heeft. Dewelke de III Hcnrik namaels her-ftelt,en Capitcynen genoemt hééft. Want hy heeft in \'t vijf-tighftc jaer^ zijns Rijx Parlament gehouden , als lohannesLondinenfls verhaelt, alwaer heylzaemlijk befloten wierdt,darmen in yder Graeffchap, op Koninglijke koften, eenCapiteyn zoud maken, de welke met hulp van de Viconteoft ondet-Graef, de wreede woeding der rovers van \'t rovenzouden afwccrcn: dies hebben vele, door vrees vcrfchriktzijnde,af-gelaten,en hetKoninglijk vermogen heeft begon- 897 Maf,nen zijn adem te verhalen. Deze deden wel Voorzichtelijk, We^m.maer of der Deenen Canut niet voorzichtclijker geharideltheeft,die in dé Mmarchy oft Eeh-heetfching een Tetrarchieoft Vier-hcerfching ingeftelt heeft, laet ik onze PöZ/V/« oft jjy heefi^burger-geleerde betwiften. Want hy, als de Aerts-diaken gebloeytHermandus getuyght, in alle dingen loos zijnde, heeft, de 1070Vbekommering des Rijx in vieren deelcridc, de Vier-vorftenbeveftight, die hy getrou in haer eedt bevondt. Want degrootfte verdceling van Weft-Sex heeft hy voor zich be-houden, gevende * Mirchia, als het tweede deel, aen eenen «Erik,hct derde,Northumbre genoemt,aen Yrtus,het vierdeaen Tutkillns, Graef van Ooft-Engelandt, het welk doorovcrvloedt van gdudt fchitterde. En dit heb ik der naerftig-heyt van Er.Thinnus tc dankcn,de welke in deze oeffeningdcr oudtheyt met de hooghftc lof gearbeydt,cn deze dingenvoor my byzonderlijk acn-getekent heeft. En alle jaren wordt uyt de mindere Edelen, inwoonersdes landts, iemandt over deze Graeffchappen geftelt, dertwelken men Ficonte,a.ls dcs Graven Stadthouder,cn in onzetael Shirijfe, dat is overfte Van \'t Graeffchap, noemt, dé wél- Shirifïè bfke ook wel een Rentc-meefter van\'t Graeffchap, oft dc the fhirc»Provincie kan genoemt worden, Wartt het is zijn plichtde gemeene gelden van zijn Provincie tc

verzamelen, deop-gdeyde boeten, oft met pant te nemen, in te halen, enin de fchat-kift te brengen: by de Rechters tegenwoor-digh zijn, en haer bevelen uytvoeren, dc twaelf mannenverzamelen, de welke in de zaken van de daedt kennis mannen.nemen, en aen.dc Rechters over dragen , (want de Rech-ters zijn by ons alleen rechters van \'t Recht, niet van dedaedt) de verwezene tot de ftraf voeren, en in kleyne ge-fchillen kennis van de zaek nemén. Ook worden in y-der Graeffchap geftelt eenige Eirenar\'chen, oft Rechtersvan vrede, na de inftelling van de derde Koning Eduward, Rechtmldie van Murdren, Felonien, overtredingen, als zy \'t noemen,en Ved andere mifdaden kenniffe nemen. Hier toe zendt j)^ ^^^^^^dc Koning jaerlijx twee van dc Rechters van Engelandt tcrs tot mein yder Graeffchap , om over dc gevangens vonnis te wij- de-iitten.zen,en de Gaola,op dat ik het woordt der Rechts-geleerdengebruyké, te bevrijden. Waer van namaels in dc handelingvan dc Vierfcharen. Wat het kcrklijk gezagh belangt; als de Roomfchc Pau- Engelandtzen de byzondere kerken aen byzondere Priefters bete- m Faro.kent,en aen de zelve de Parochiën gedeelt hadden, zo heeftHonorius Aerts-biffchop van Cantelbergh, ómtrent het6 3 6 jaer Engelandt eerft in Parochiën begonnen te deelen,als men leeft in de hiftori van Cantdbergh. V Maer



? IN D E 3? R O V I N C I Ë VAN CANTELBERGH. At van Cantelbergh met Rochefter, begrijpt hetGraeffchap van Kent zelf. Dat van Londen Ef-fex, Middelfex > en een deel van \'t Graeffchap vanHertford. Dat van Cicefter Southfex. Dat vanWinton Southamton , Surrey , en \'t eylandt Wicht j de ey-landen Gernfey en larfey, tegen over Normandyen liggen-de. Dat van Salisbury, Wilcherèy en Bercherey. Dat VanExoviens, Denshire en Cornwal. Dat van Bathons cnWellens 5 t\'zaem-gevoegt zijnde, Somerfet. Dat van Glo-Gefter Glocefter. Dat van Worcefter \'t Graeffchap vanWorcefter,en een deel van Warwijk. Dat van Heieford hetGraeffchap van Hereford, en een deel van Shropshire. Datvan Coventry en Lichfeld t\'Zaem-gekoppelt, het Graef-fchap van Strafford, Derby, en het overigh deel van War-wijk , infgelijx dat deel van Shropshire, welk zich na de ri-vier Repill ftrekt. Daer na wort dat van Lincoln, het aller-grootfte zijnde, bepaelt van zes Graeffchappen, van Lin-coln, Leicefter, Huntingdon, Bedford,Bukkingham , en\'t overige deel van Hertford. Dat van Elie begrijpt Cam-brids, en \'t eylandt Elie zelf. Dat van Norwits, Norfolkcn Suffolk. Dat van Oxford het Graeffchap van Oxford.Dat van Peterburg, Northanton en Rutland. Dat van Bri-ftol, Dorcefter. By welke achtien Bifdommen in Engelantmen voegen moet de Bifdommen van Walles oft Cam-brien, dewelke en van een eygen Aerts-bifdom berooft, enin getal zoo vermindert zijn, dat zy met haer zevenen qua-lijk vier mogen uyt maken, welke zijn dat van Meneven,welk light by de kerk van S. David, dat van Landaf, Ban-choren, en Affafen oft Elwens.i IN DE PROVINCIE VAN YORK. At van York zelf begrijpt het landt van York enINottingham. Dat van Cefter het Graeffchap Ce-fter, Richmond, en Lancafter, en begrijpt een deelvan Cumberlandt, Flint, en Denbig. Dat van Dur-ham Durham zelf, en Northumberlandt. Dat van Carlifleeen deel van Cumberlandt, en omringt het Graeffchap vanWeftmorlandt. Voeght by deze het Sodorenfche, op \'t ey-landt Mona, welk gemeenlijk Man genoemt wordt. B R ï \'T A N H ! 1 R Maer Bu heeft Engelaist twee Provinciën,en twee Aerts- haer hoeven gebouwt, oft om dat zy hun van de heêrcn dc£ bifTchoppeß, te weten die van Canrelbergh, den overften hoeven vergunt zijn, met zekere voorwaerden verbonden en CMetröfoiiuin van gantfch Engelandt j en die van York: zijn; oft, gelijk de Formulieren fpreken, vereenight, aen- X>e

BiP- onder welke x x v Biflchoppen zijn j onder Canrelbergh gehecht, en ten eeuwigen dagen ingelijft zijn : de welke na- ^hoppL XXII, onder York de drie overige. Doch welke die Bif- maels, als men de kloofteren uyt-roeyde, tot groote fchadc dommen zijn, met de Graeffchappen, die zy in hebben, der kerk, leen-goederen van leeken geworden zijn.betoont die zeer goede en eerwaerdige vader MatthïeusParker, Aerts-biftchop van Cantelbergh, voorftander dergeleertheydt, en hooghfte lief-hebber der oudtheydt, me.deze zijne woorden. r Nochtans worden in\'t boek van de CardinaelThomasWolfey, gefchrevenin\'t IJ20 jaer, by Graeffchappen ge-Onder deze heeft de Aerts-biftchop van Cantelbergde telt 9407 kerken. Van waer deze verfcheydenheyt fpruyt,eerfte plaets, van York de tweede, de Biffchop van Londen zal ik niet zeggen, oft \'t zy dat \'er in de voorige eeuw eeni-de derde, van Durham de vierde, van Winton de vijfde, ge kerken vernielt zijn, en dat \'er eenige Parochie-kapellenonder de anderen zitten die voor,die eerft gewijt zijn.Doch uyt-gelaten worden, en dat *er andere, die niet als kapellenzoo iemandt van de andere Biffchoppen des Konings Se^ zijn, onder \'t getal der Parochie-kerken gerekent worden.cretarius (oft Geheym-fchrijver) geweeft is,die eygent zich Ik heb nochtans, uyt dit boek van Wolfey, \'t getal der ker-met recht de vijfde plaets. Daer-en-boven zijn \'er in En- ken onder eiken Graeffchap gevoeght.gelandt xxv i Dekenfchappen, van welke x 111 in de groo- Daer zijn ook, onder \'t gebiedt van de achtfte Henrik,te kerken, na dat de monnikken verdreven waren, van de (\'t zy my geoorloft te verhalen) gedenk-tekenen geweeftachtfte Henrijk zijn ingeftelt geweeft. lx Aerts-diaken- van onzer voor-ouderen Godtvruchtigheydt ter eeren vanfchappen, dxliv Waerdigheden en Godt, van\'t Chriftlijk geloof, en tot voort-planting derMen telt ook onder de Biffchoppen 5)184 Parochie-ker- goede konften en wetenfchappen, en eenige Godts-huy-ken, van welke 3 845 Geaffraprieert zijn, als \'er ftaet in de zen tot onderhouding der armen , als Kloofters, oft Ab-naem-rol aen Koning lacob voor-gedragen, de welke ik dyen, en Prioryen tot het getal van ^4 j-. Van de welke, alshier onder gevoeght heb. Nu Geapproprieerde kerken wor- door toelating van Paus Clemens de 7, om des Cardinaelsden genoemt, de welke door tuffchen-komen van de Pauf- Wolfey wil, die toen twee Collegien, \'t eene te

Oxford,lijke macht, met bewilliging des Konings, en des Biftchops en \'t ander te Ipfwich begonnen had, veertigh vernietightvan die wijk, aen eenige Kloofters, Bifdommen, Collegien, wierden 5 zoo heeft omtrent het jaer van de V111 Hen-en Gaft-huyzen, die weynigh begift zijn, oft om dat zy op rik, even als een vloedt door een gebroken dijk in \'t kerk- lijk m 3 BISDOMMEN.! ?arochie < cerken. ] ] Geappro- prieerde kerken. Cantelbergh 256 140 Londen 1S9 Winton 131 In deProvin- Coventri en Lichfeld 557 zyo Sartsbury 148 10^ Bath en Wellens 388 i(5o Lincoln 577 Petroburgh 25)5 5»! Exoviens 604 239 Gloceßer 2.69 lij cie van1 Cantel-bergh. Hereford 313 166 Norwits 1121 385 Elye 141 75 Rocefler Cicefler 2fO IIX Oxford 195 88 Worceßer 241 Brißol 236 64 Meneven 308 110 Banchoren 107 Landaf 177 Afif 121 Byzonder in de Prov.Cant. 57 14 !| S0m van de Prov.van Cantel. Szj9 1 5303 in deProvin-C!e van\'fork. York 581 1 33^ Durham 135 87 . Ceßer lOI Carlifle 93 18 j 106 f 5-5)2, De geheele Som in beyde deProvinciën 3895



? B R t T A lijk gemeen van Engelandt ingevallen, de welke het meeflredeel der Geeftlijke lieden, met fchnk der weereldt, en metverzuchten van Engelandt, met de fchoonfle gebouwen tegronde neêrgevelt heeft. Want \'tgene de Paus den Car-dinael, dat heeft de Koning zich zeiven, met toe-ftaen vanParlament, toe-gelaten. Waer van de byzondere Godts-huyzen met alle haer rijkdommen, als die twee-hondertponden, oft weynigh minder jaerlijx in te komen hadden,en 37Ö in\'t getal waren, aen de Koning vergunt zijn. Enin \'t volgende jaer zijn, door de fchoone fchijn van alleover-gelooven uyt te roeyen de andere met de Collegien, N N ï M. / 7 Canfclrycn , cn Gaft-huyzen aen \'c gocdt-dunken van denKoning toc gelaten j In welke tijdt men geacht heeft,dat \'cr 60 ^ Godts-huyzen overgebleven zijn, 96 CoIIegicilbehalven die in de hooge fchoolen, 110 Gaft-huyzen,^374 Canlelrycn en vrye Kapellen, de welke meeft na een.korte tijdt vernielt, de inkomften verdeelt, en dc rijkdom-men, welke de Chriftclijke Godtsvruchdgheydt dcr Engel-fen, van dat zy eerft Chriftenen geworden waren, aen Godcgeheylight hadden, als in een oogenblik verftroyt, cn, zon-der nijdtgcljproken, ontheylight zijn. DE STATEN VAN ENGELANDT. At acngact dc dccling van óns gemeenebeft, zy beftaet uyt dc Koning,oft MonarchoftEen-heerfcher, de Edelen, Burgeren,Welgeboornen, die men Teomen noemt, enAmbachts-licden.De Koning, die onze voór-ouders Kö-ninj en Cyninj^ (in welke naem de betekening van machten wetenfchap is) en wy kortlijk King noemcn,heeft by onsdc opperfte macht, cn een louter gebiedt, en hy is nocht inde befchutdng des Rijx, nocht krijght zijn fterfelen niet vaneen ander,en kent geen hooger boven hem als Godt ^ en ge-lijk een gezeyt heeft: Alle zijn zy onder hem, en hy onderniemandt als onder Godt alleen. En heeft zeer vele gerech-hb dgheden zijner Majefteyt , (dc geleerde Rechts-gcleerdcn \' noemen ze hcylige der heyligcn, en ondeeligen, om dat zyniet gefcheyden konnen worden, het gemeen noemtze Ko-ninglijke Vmroganven, dat zijn voor-rechten) cn menzeght dat zy door de bloemen,die in de Koninglijke kroonzijn, betekent worden. Deze gebtuykt de Koning zeer ver-diendelijk, zommige door de gefchreve wet,zommige door\'t recht der gewoonte, welke de oudtheydt, door aller ftil-zwijgende wil, zonder wet voor goedt gekent heeft, dewijlzijn waek aller huyzen , zijn arbeydt aller ledigheydt, zijnnaerftigheydt aller vreughde, zijn bezigheydt allef onbe-zigheyt

beichermt. Maer deze dingen behooren tot hoo-ger plaets cn hooger ftof. De tweede naeft den Koning,is zijn ccrft-geboore zoon,de welke, gelijk hy by de Romeynen, tot navolger des Rijxbeftemt zijnde, eerft Princeps luventutis, dat is, de Vorjlder jetight, daer na, als de Vleying gladder plaets greep, Ca-JAY, NoUlis Ciefar,cïi C<efar Nohilijpmus genoemt wierd: zoow^as hy by de Engelfe-Saxen, onze voor-ouders, in haer tael\'^theling. JEtheling, dat is,Edelman,en in \'t Latijn clyto, van \'t Gnek- Ibe Komm. BraEloms Clpo. ^ fA^^ rlar ie frffliitr C w/iinr rlir p^mw i\'c p^-r. liVf TteVorßvan fche, kaJt@-, dat is, treflijk (want die eeuw is een lief heb-fter der Griekfche tael geweeft) genoemt. Waer van nochin de mont van\'t gemeen volk een rijmpje zweifr van delaeftc Eadgar, manlijke erfgenaem des Engclfchen Rijx.Ca^gap e^elinj Cnjlanöf ocaplinj. En in de oude Latijn-fche Willekeuren der Koningen leeft men zeer dikv/ijls :Bgo E. vel JE. Clyto Regis films, dat is, ik E. aft jE. Clyto desKenings zoon: Maer ik heb gemerkt dat dc naem Clyto ookaen alle kinderen des Konings gedeelt is. Na de overwin-ning der Normannen is hem,dat ik weet,geen zekere nochtandere cercn-naem geeygent, als flechts des Konings zoon,en de cerft-geboore des Konings van Engelandt, tot dat deeerfte Eduard zijn zoon Eduard met dc naem van Vorft vanWalles, cn Graef van Ccfter (dien hy namaels ook het Her-toghdom van Aquitanien vergunt heeft) tot dc vergade-ringen des Parlaments beroepen heeft : gelijk de zelfdetweede Eduard, alshy nu Koning was, zijn zoontjenE-duard , naulijx tien-jangh, met de tijtel van Graef vanCefter enFlinc, tot het Padament gebracht heeft. Maerdie Eduard rot het Rijk gekomen zijnde, heeft zijn zoon E-duard, zeer dapperlijk zich in den oorlogh dragende, totHertogh van Cornwal verkooren. Van welke tijdt menacht, dat des Konings cerft-geboore zoon Hertogh vanCornwal gebooren is.En weynigh daer na heeft hy des zelf-den Vorften van Walles tijtel met een hoogh verlier fel ver-\'^cfß eert. En is hem het Vorftendom van Walles met deze woor-fTaiUs. tJen op-gedragen, dat hy \'t houden zoud voor hem, en zijnerfgenamen Koningen van Engelant. En gelijk de beftem-le navolgers des Roomfchen Rijx, als ik terftont verhaelt heb, C^ßrs, des Gnekfchcn Deßotx, des Eranfchen Dolfins ^des Spaenfchen Infanten genoemt wierden : zoo zijn de na-Volgers des Engclfchen Rijx vöortaen Vorften van Wallesgenoemt geweeft. En heeft deze tijtel gcduurt tot op de tij-den van de VIII

Hendjk, als Walles volkomelijk acn hetRijk van Engelandt verccnight is. En nu, wijl de ccrdjdtsgedeelde Rijken van Britannien, door \'t geluk van den al-lermachdghften Koning lacob, in een fmeltcn, zoo wordtzijn eerftgeboore zoon Henrijk, \'tvermack cn liefde vanBritannien, Vorft van Groot-Britanniengenoemt; den wel-ken gantfch Britannien van herten tocwenfchc, dar Godchem, die tot de grootfte dingen gebooren is,mct de grootftedeughden cn eeuwige eer zoo vevrijke, dat hy onze hoop,der voor-ouderen daden,lof cn jaren zeer verre cn geluklijkte voren ga. OnzeEdeleti nü worden gedeelt in groöte en kleyne.De groote Edelen noemen wy Hertogen,Markgraven,Gra-ven , en Baronnen, die oft door erf-recht deze d jtelcn ge-nieten , oft met de zelfde om haer dapperheyt van den Ko-ning vereert worden. Hertogh is de eerfte tijtel van wacrdigheydt naeft den jjeri^ghlVorft. Dit was eerft een nacm van bediening, en niet vaneere. Omtrent de tijden van ^lius Verus wierden eerftHertogen genoemt, die over de landt-palen geftelt waren,en was deze ccren-trap ten tijde van Conftantinus lager alsde Graven. Na dat het Roomfche Rijk verdclght was, isdeze tijtel, als ook de iiaein van \'t ampt gebleven, cn die byons in de oude brieven, ten tijde der Saxen, in zoo grootengetale Hertogen genoemt worden, wierden in de Engclfetael alleen Ealdormen genoemt, en de zelfde dit* Hertogengenoemt waren, zijn ook Graven genoemt geweeft, gelijkWill. Malmesburienfis dien Willem, overwinner van Enge-landt , dien zy gemeenlijk alle Hertogh van Normandyertnoemen, Graef van Normandycn heet. Maer dat Hertoghzoo wel als Graef een naem van dienft geweeft is, blijkt uytdeze wijs van ccn Hertogh oft GraCf te verkiezen by Mar- PormuUculfus een ouden fchrijver. Inzonderheydt Wordt hier in dc Marculfi,Koninglijke zachtmocdigheyt volkomelijk geprezen, datonder al het volk dc goedtheydt cn wakkerheyt der perfoo-ncn vereyfcht wordt: en men begeeft niet Hchtlijk aen ie-mant de Rechterlijke waerdigheydt, \'t zy zijn dapperheydten trou al eerft beproeft fchijnen. Dewijl wy dan uw trouen nuttigheyt fchijnen verzocht te hebben, zoo hebben wyu het bewint der Graeflijkheydt, Hertoghdom, oft Raedts-heerfchap in die wijk, daer uw voorzaet de zelve gezien istot nu toe gehandelt tc hebben, bevolen te verhandelen ente beheerfchen: zoo dat ghy altijdt tot ons gebiedt een on-befmettc trouw bewaert, en alle vólkeren, daer verblijven-de , onder uw heerfching en fticdng, leven en geheerfchtmogen

worden, en ghy haer op de rechte wech na haerWeten gewoonten ftiert: de grootfte befchermer van wc--duwen en weczen fchijnt: de fchelmcryen der moordenaersen boosdoeners van u op \'tftrcngftcgeftraft werden, opdat de wel-lcVende volkeren zich ónder uw heerfchappyverheugende, in ruft mogen blijven : cn al wat van denhandel zelf ih de overleveringen van den inkonift gehooptwordt, van uw zelf jacrlijx in onze fchat-kift gebrachtwerde. Het begon een eeren-tijtcl te worden onder de .groote Ottho, omtrent het 970 jaer. Wanthy, om de ? ftrijdtbare en voorzichdge mannen naeuwer aen zich te ^verbinden, heeftze met Regalien, zoo hyze genoemt heeft,vereert: deze Regalien waren Waerdigheden oft Heer-lijk-



? i| I III I \'II iJV I Ifei pi-lp IF Ii .[k ! ?ypi\' È n. i N i n lijkhcdén, die tc leen ontfangen wierden. De waerdighe^den waren Her togen, Mar k-graven, Graven, Capiteynen,Valvaforen, Valvafinen. In Vrankrijk is het later begonneneen erf-tijtel te zijn, en niet voor dat \'et de IH Philips, Ko-ning van Vrankrijk, toe-geftaen heeft, dat zy voortaenHertogen van Britannien zouden genoemt worden, die tevooren zonder onderfchey t Hertogen en Graven genoemtwaren.Maer in Engelandt heeft men in de tijden der Noor-mannen, als de Noormanfche Koningen zelf Hertogenvan Normandyen waren,langen tijdt niemandt met die eerverfiert, tot dat de derde Eduard zijn zoon EduwardtotHertogh van Cornwal verkooren heeft, door een krans op• Namaels \\ hooft, een ring aen de vinger, en een ^ zilvere roede:iseengoHde ggiijj^ de Hertogen van Normandyen èertijdts door eenrvedemge- .^^r^^Qidt, en een overgeleverde Banier, en namaels door hetbrtiy^ge- omgorden van het zwaerdt des Hertoghdoms, en een gou-Matth. de hoep met gulde roosjesin \'t top verfiert. En de zelfdeTariswfi Koning de derde Eduward, heeftin\'tParlament zijn zo-Ja-agekore nen Lconel tot Hertogh van Clarentien, en lan tot Her-Hemgh togh van Lancafter, door het gorden van een zwaerdt, enhet ftcllen van een vilten hoedt op haer hoofden, met eenhoep van goudt en gefteenten, en een overgeleverde brief,en na die tijdt veel andere verkoren. Daer na wierden deerf-Hertogen by ons verkoren met dufdanige woorden ineen brief: Wy geven en vergunnen N. den naem, tijtel,ftaet, ftijl, plaets, wooning, voor-recht, eer, aenzien, enwaerdigheydt van Hertogh, en beveftigen hem daedlijkdoor het górden des zwaerdts, door het opzetten van dekap, en de gouden hoep op zijn hooft, en \'t overleveren vande gulde roede. De Mark-graef, dat is, zoo ghy op ^t woordt ziet,de over-fte der landt-palen, heeft de tweede eere-plaets naeft denHertogh. Deze tijtel is later tot ons gekomen, en voor detijden van de tweede Richard noyt aen iemandt op-gedra-gen. Want hy heeft Robert Vere , Graef van Oxford, zijnvermaekjtot Mark-graef van Dublin geftelt,en was een lou-tere eeren-naem, Want die te vooren over de landt-palengeftelt geweeft waren, wierden gemeenlijk Lord Marchersgenoemt, en niet Marquejfen, als wyze noemen. En zyworden van den Koning gekoren, door het gorden deszwaerdts, en door \'t opzetten van de kap van eer en waer-digheydt , en de overgeleverde brief En \'t zal ons niet ver-drieteri hier te verhalen, \'t gene in de rollen van\'t Paria-ment op-getekent gevonden wordt. Als lan van Beaufort,van de tweede

Richard, van Graef van Somerfet tot Mark-graef van Dorfet gekoren, en van de IV Henrijk van diétijtel berooft was, en de gemeente van Engelandt, in \'t Par-lament van den Koning,ootmoedelijk verzocht,dat hy hemin de verloore naem van Mark-graef herftellen zoud, zooheeft hy daer zich zelf tegen geftelt, en opentlijk gezeyt,datdit een nieuwe waerdigheydt was, by onze voor-oudersgantfch niet bekent, en dat hyze daerom geenzins begeer-de, en gantfchlijk niet hebben wilde. De Graven, die de derde plaets bezitten, fchijnen wyvan onze voor-ouders,de Duytfen,gehadt te hebben. Wantby hun waren, als Tacitus getuyght, eertijdts Graven, diealtijdt by de Vorften tot raedt en aenzien waren. Anderemeenen nochtans dat zy van de Romeynen tot ons, als ooktot de Franfen gekomen zijn. Want de Keyzers hebben, alshet Rijk nu in zijn volle groey was, begonnen een huyftijkeRaedt by zich te hebben, welke Cafaris Comitatus genoemt,en zy zelve, welker raedt zy in vrede en oorlogh gebruyk-ten, wierden Cö^^i/V^-j geheeten, waer van men dikwijls inde oude opfchriften vindt, Comiti Impp. Èn \'t is in weynigejaren zoo ingewortelt, dat de naem van Comes aen alle over-heden gegeven is, die het heylige Comitatus wikttrnmen yoft daer uyt voortquamen : en daer van heeft zy namaelsgereykt tot alle, die eenige dienft bekleeden, en wordt Co\'InTaratit\' ^^^ oft een Graef by Suidas uyt-gebeelt, o AaS äoxm, alshs adCod, Cujacius ons leert. Waer uytwy ook verftaen, dat de naemvan Comes voor de groote Conftantinus niet in \'t gebruyk isgeweeft, om eenige waerdigheydt te betekenen. Want alsdeze de wijs van\'t Roomfche gebiedt door nieuwe onder-fcheyden veranderde,en vele pooghde door weldoen te ver-binden, en met eere te over-laden, zoo heeft hy eerft de ee-rentijtel van Graef zonder bediening ingeftelt : en \'twaseen Graeflijk vermogen en voor-recht den Vorft, niet al-leen in \'t wyt-gaen, maer ook in \'t Palleys, en verborge-ner plaetfen tè verzeilen te mogen zijn by zijn maèltij-den en heymelijke redenen. Waer van men by Epipha-nius leeft : Die ook der Graven waerdigheydt van den Ko-ning verworven heeft. Eyndlijk heeft men die gene , welkemet deze weldaet vereert waren, ook andere waerdighe-den met een bediening vergunt, en in tegendeel, die in daoverheydt en bediening van \'t gemeen waren, met die eerbekleet. Hier van heeft de naem van Graef van die tijdt afeen waerdigheydt, en een over-ampt betekent, in \'t begintijdlijk zijnde,en namaels met het leven gedurende. Maerdaer na, als de Roomfche zaek tot veel Rijken verdeekwierd, zoo is ook deze

tijtel behouden, en onzè Saxenhebben, die zy in haer tael Caldojiman noemen , in \'t La-üjn Cómites ci\\ Conßies gthceïcn : En de Dcénen hebbende zelfde in haer tael Eorias, dat is, ge-eerde genoemt, alsEthelwerd getuyght, met welke naem verzacht zijnde,zy heden by ons Ear/es genoemt worden. En zijn voor-waer lang en eenvoudighlijk met deze naem genoemt jdoch eyndlijk ook met b^y-voeging van de plaets, daer zymet macht en aenzien over heerfchten. Maer het was toennoch geen erflijke waerdigheydt. Want de eerfte erf-Gra-ven in Vrankrijk waren, op dat ik dit in \'t voorby-gaen aen-tekene, de Graven van Britannien. Maer als de NoormanWillem, nu overwinner, het hooghfte gezagh in dit Rijkbediende, zoo begonnende Graven leenlijk, erflijk, enTatrimoniael te zijn, dewelke ook, als uyt het Sehat-boekvan Engelandt blijkt, zonder eenige by-voeging Gravengenoemt zijn, als Graef Hugo, Graef Alanus, Graef Ro-\' gier, &e. Daer na, als in de oude brieven te zien is, wier-den de Graven gekoren met by-voeging van de naem vande plaets, en hun toe-geeygent de derde penning van hetGraeffchap. Als by voorbeelt , de Keyzerin Machteld,dochter en erfgenaem van de eerfte Koning Henrijk , heeftmet deze woorden een Graef gekoren, als in de brief zelf ^die ik heb, blijkt: Ik Machteld, dochter van Koning Hen-rijk , en vrou der Engelfen, geef en vergun aen Gaufredvan Mandevil voor zijn dienft, en aen zijn erfgenamen, nahem erflijk, dat hy zy Graef van Eftex , en hebbe den der-den penning van \'t Graeflijk ftadthouderfchap van de wil-iekeuren,gelijk een Graef tot zijn Graeffchap in alle dingenhebben moet» En dit is de oudtfte brief van verkiezing, dieik tot noch toe gezien heb. Infgelijxheeftde II Henrijk,Koning van Engelandt, met deze woorden een Graef ge-koren : Weet dat wy Hugo Bigod gemaekt hebben Graefvan Nortfolk, te weten van den derden penning van Nor-wits en Norcfolk, gelijk eenige Graef van Engelandt zijnGraeffchap vrylijk bezit. Het welk het oude boek van hetkloofter ^^^é-Z/ö alzoo uyt-leght : Daer was gewoonlijk eenoude wijs door gantfch Engelandt ingewortelt, dat de Gra-ven den derden penning der Provinciën voor zich behiel-den, daer van zijii zy Graven genoemt. Infgelijx een anderzonder naem zeght volkomelijker : Graeffchap wordt vanGraef genoemt, oft in tegendeel. En \'t is een Graef, om dachy het derde deel van\'t geen van de willekeuren afkomt,in yder Graeffchap ontfangt; doch dat ontfangen alle Gra-ven niet, maer die, welke \'t de Koning erflijk en perfoon-lijk vergunt heeft. Waer van Polydorus Virgilius waerlijkna de wijs van

onze eeuw fchrijft: De Engelfen hebben eenwijs, dat de tijtels der Graeffchappen, door \'t goedt-dunkenvan den Vorft, vergeven worden, ook zonder bezit vanplaetfen,waer van de tijtels zelve gehaelt worden. Waetomde Koning die, welke in dat Graeffchap niet met allen had-den , uyt zijn tollen jaerlijx een fomme geldts plach te ge-ven, in de plaets der bezitting. Ii.ü ;!Ii - ; i •van üVcöf-mandjen. • t JllarkrCraef, 4. H. 4. i ! 5 De Graven, Eertijdts wierden zy verkoren zonder eenige by-ge-voeghde eere-namen , maer alleen door \'t overleveren vandebrief Onder Steven, dewelke, terwijl de burgerlijkeoorlogh brande, het Rijk ingenomen heeft, zoo hebbenook vele de tijtels van Graven ingenomen,welke de hiftorievan de kerk van Waverley Pfeudo-Comites, dat is, valfcheCraven, en Comités imaginarios, dat is, ingebeelde Gravennoemt, terwijl zy verhaelt dat de tweede Henrijk de zelveaf-geftelt heeft. Maer Koning lan heeft, zoo veel ik ge-merkt heb,daer de eerfte het gorden van\'t zwaert by gedaen.&quot;^ant Rogier van Hoveden fchrijft: Koninglan heeft, opdp dach zijner krooning,Willem Maerfchalk omgort methet zwaert van \'t Graeffchap van * Strigul, en Gaufred, dezoon van Fecer,methet zwaert van\'t Graeffchap van Eftex, de wel* Eorlas, he-den Earles.P. Pnheusin de ge-denk^waer-dighedenvm Cam-ponten* Het om-gorden deszu^aerdts. * Eldersvan Pen-kocki.



? B R I T A de welke, fchoon zy te vooren Graven genoemt waren, cnde bediening haerer Graeffchappen gehat hadden, zo wa-ren zy nochtans niet omgort met het zwaerdt van \'t Graef-fchap : En zy hebben dien dagh gcdicnt aen de tafel desKonings, met dc zwaerden omgort zijnde. In de volgendeeeuw is\'er by gekomen het opzetten van den hoedt, metde goude hoep,- de welke nu in een geftraelde oft getaktekroon verandert wordt, en een eer-kleedt. Welke drie din-gen , naemlijk het zwaerdt met de gordel, dc hoedt metdc kroon, cn het eercn-klcedt, heden van byzondere Gra-ven gedragen worden voor hem, die tot Graef gekorenzal worden, en hy wordt tuffchcn twee Graven, infgelijxnaet ecrcn-klccden aengedaen zijnde, tot den Koning, opden troon zittende, in-gebrachtin een opper-rok , alwaerhy op zijn knyen liggende, terwijl hem de brieven van ver-kiezing voor-gelezen worden , hem de rok van den Vorft,op deze woorden: Dezen T. verheffen, verkiezen, vcree-ren, maken, en ftellen wy tot Graef van S. En geven, ver-gunnen , en bekleeden hem door het gorden des zwaerdtsdaedlijk met de naem , tijtel, ftaet, ftijl, eer, aenzien, enwaerdigheydt van Graef van S i aen-gedaen wordt, hetzwaerdt aen den hals gehangen, en de hoedt met dc kroonop-geftelt, en brieven van verkiezing, na dat zy hem voor-gelezen zijn, overgelevert. Maer dit behoort niet tot onswit. En\'t gene ingegrocyt is, naemlijk dat die Graef ver-koren zal worden, zoo hy tc vooren geen Baron geweeftis, eerft tot Baron verheven worde, is nieu en onlangs op-gekomen , en gebruykt van de tijden van de VIII Hen-rijk. Doch onder dc Graven warende aller-cerlijkfte, dicTals\'nraef. Pals-Gravcn genoemt geweeft zijn, want gelijk Pa/s eenP.Pitham. gemeene naem was van alle dic in \'t Palcys des Koningseenigen dienft bekleede, zoo was Pals-graef een tijtel vanwaerdigheydt, aen dien gegeven, die te vooren in \'t Palleyswas, met eenige Koninglijke macht om in zijn landt te oor-deel en. ricontes. Na de Graven zo volgen in orde de onder-Graven, oftGraef]ijke Stadthouders, wy noemenze Vicounts. Dit is eenoude naem van bediening, maer een nieuwe van waerdig-heyt,en ten tijde van dc VI Henrijk cerft by ons gehoort.Baronnen. Onder de groote Edelen hebben de naefte plaets de Ba-ronnen ; en fchoon my niet onbewuft i^, wat dc geleerdenby Cicero van de betekening dezes naems fchrijvcn, zooomhels ik nochtans liever de mening van Ifidorus, endenouden Letter-wijzen ,dc welke willen, dat Baronnen ge-huurde krijghs-knechten zijn. Want dit fchijnt die zeerbekende plaets by Hirtus , van de Alexandrijnfche oor-logh , te overtuygen. De welke aldus luydt: Men loopt byccn om Caffius te

befchermen: want altijdt was hy gewoonBaronnen, en veel ander bcroepene met pijlen by zich tchebben,waer van de andere af-gcfhedcn worden. Hier vanverfchilt ook niet de oude Latijnfch-Duytfchc aenteke-ning,welke Baron vertaelt door a^^, dat is,een man. Overal wordt ook in de wetten van de Longobarden Baron vooreen man gebruykt. Doch de oorfpronklijkhcden dezesnaems, die zommige gcfmeedt hebben, bchaegen my zeerweynigh. Het uyt-fchuymfel dcr Franfen trekken dc Ba-ronnen uyt haer tael, als Par-hommes, dat is, mannen vaneven groote waerdigheyt. De Engelfe Rechts-geleerdcn,alsRobora belli, dat is , dc fterkte der oorlogh: zommige Duyt-fen als Bannen-heyrs, dat is, Vaendrighs : Ifidorus als Bajpfif,dat is, Deftige. Alciatus van de Betonen , een oudt volkin Spanjen, de welke hy verhaelt, dat eertijdts gehuurdezoldaten geweeft zijn. Maer die uyt dc Duytfche tael isbeter, waer door Bar vry en zijn eygen meefter betekent.Op wat tijdt deze naem in dit eylandt gekomen is, hebik noch niet bevonden. De Britannen kennen\'t niet voor\'tharc, en het blijkt nergens in de wetten der EngelfcheSaxen, ook ftaet het niet in de Saxifche aentekcningenvanAlfric, onder de woorden der waerdigheden, alwaerLordes. Heer vertaelt wordt Laford , \'twelk wy in Lord verkorthebben. En by de Deenen wierden de Vry-hceren, als de-ze Baronnen heden zijn, Thani genoemt, gelijk zy ooknoch heden (na \'t getuygnis van Andreas Vellejus) genoemtworden. In Burgondien is nochtans het gebruyk dezesnaems zeer oudt, want Gregorius Turoneniis fchrijft: DeBaronnen van Burgondien, zoo Biffchoppen als andereluyden, &c. By ons wordt het eerfte gewach van Barongemaekt in het gedeelte der wetten van Canutus, Koning JnParergis.Ztet Gol-daßus N N 7$ der Engelfen en Deenen, zo veel ik gemerkt heb. Waer inmen nochtans, na dc verfcheydenheydt der voor-beelden,fironis, Baronis, cn Thani leeft. Maer dat hy Baronnen ge-mccnt heeft,is zeker uyt de wetten van Willem dc Conque-fteur, waer in die van Canutus in\'t Noormanfch overge-dragen worden onder den naem van Baron: ziet daer dccygenftc woorden: Dc dingen des heyrs zijn zoo gema-tight, dat zy verdraeghlijk zijn. Des Graven als \'t betaemt,welke zijn 8 paerden, vier gezadelt > cn vier niet gczadelt,vier helmen en vier pantfers, acht lancen en zo veel fchil-dcn , vier zwaerden , cn vicr-hondcrt Maucen goudts. Endes Konings Viron oft Baron, die naeft hem is, vier paer-den, twee geizadclt, en twee zonder zadels, twee zwaerden,vier lancen en zo veel fchildcn, ccn helm en een pantfer, en50 Mauccn goudts. Ook wierden in de eerfte tijden der Noormannen dc VeelTba-Valvaforen enThanen in

waerdigheydt naeft de Graven wn inEn-\'cn Baronnen geacht : en de groote Valvazoren (zo wy ^f^^^^ndthaer, die van de Leeningen fchrijven,geloven) zijn de zelf- \' de geweeft , als nu de Baronnen zijn. Zo dat Baron uyt die ^^^^^namen fchijnt gefprotcn te zijn, die de tijdt allenx betercn zachter gemaekt heeft. Maer zy waren toen noch vangeen hooge ecre: want in die tijden hadden zommige Gra-ven haer Baronnen onder zich, cn my gedenkt dat ik gele-zen heb in de oude inzcïttingcn dcr Franfen, dat \'er tien Ba-ronnen waren onder ccn Graef, en zoo veel Capitcynen ofthooft-licden onder een Baron. Ook is \'t zeker dat \'cr oudebrieven zijn, waer in de Graven, na de inval der Noorman-nen , fchreven: Allen mijnen Baronnen , zo Franfen als En-gelfen welvaren, &c. Ook wierden treflijke burgers Ba-ronnen genoemt, want de burgers van Warwijk wordenin \'t Scbat-boek van Engelandt Baronnen geheeten, infge-lijx hebben de burgers van Londen, en de inwooners dervijf havenen de zelfde naem genoten. Weynige jaren daerna zijn, even gelijk als eertijdts de Raedts-heercn te Ro-men uyt dc rijke lieden gekooren wierdcn, infgciijx alzo byons voor Baronnen gehouden geweeft , die een gantfcheBaronny door haer landen hadden, oft xiiï krijghs Feoden,en een derde deel van een krijghs Feode, yder Feode, als eenoudt boek getuyght, gerekent op xx ponden, dewelkemaken 400 marken. Want dat was de wacrdc van een ge-heele Baronny, en die landen en inkomften na deze waer-dc gehat hebben, plegen tot de Parlamenten toe-gelaten teworden. En het Ichccn een waerdigheyt met een vryheyt CourtB^tc zijn, het welk de hoven der Baronnen, als menze noemt, rem»cenighzins getuygen. En de menighte der Baronnen zelfbetuyght, dat zy zodanige Heeren geweeft zijn, die in haerheerfchappy recht mochten fpreken , hoedanige by dcDuytfen Frce-heirs genoemt worden, doch inzondcrheyt,als zy haer kafteelen hadden. Want dan paften zy op deuyt-beelding van dien zeer vermacrden Rcchts-gclcerdcnBaldus,welkc dien Baron uytbeelt, al, die een louter cn ver-mengt gebiedt in eenigh kaftecl gehat heeft, by vergun-ning van den Vorft. En al, gelijk zommige willen, die Ba-ronyen hadden , fchijnen zich deze eer toe-geeygent tehebben: en als zommige geleerden in ons Recht dunkt, zowaren Br.ton cn Baronny, Graef en Graeffchap, Hertogh Matth» ^cn Hertoghdom, even als Koning en Koning-rijk, gelijk alsecn-acrrig:n. Voorwaer de derde Henrijk heeft in die eeuwhondert en vijftigh Baronnyen in Engelandt getelt. Enhier van is \'t dat in de brieven en Gcfchichten van die tijdt,byna alle Edelen Baronnen genoemt worden, en zy wastoen gewiflijk een volkome naem

van eer,en onder de naemvan \'t Baronfchap van Engelandt wierden al de hooghftc V Baron^Staten des Rijx,tc weten, de Hertogen,Mark-Graven, Gra- fihap vanven, en Baronnen cenighzins begrepen, maer zy is tot de Engelandf,hooghftc eer gekomen,na dat de 111 Koning Henrijk uytzo groot een mcnighte, welke oproerigh en onruftigh ge-weeft is, zommige van de befte door Koninglijke brieventot de vergaderingen der Parlamenten beroepen heeft.Want hy (ik fpreek uyt een genocgh ouden fchrijver) heeftna groote ontroeringen en afgrijflelijke qucllingen , tuf-fchcn den Koning zelf, Simon van Montfort, cn andere Ba-ronnen ontftaen en geftolt,geftelt en gcordincerr, dat al dieGraven en Baronnen des Rijx van Engelandt, acn welke deKoning zelf gewaerdight heeft bullen van aenncming tereyken, wederom tot zijn Parlament zouden komen , engeen andere: \'tzy miflTchien de Heer Koning andere van die X bullen N. E



? 75 B R I T A Somcm to bullen wilde uytdeelen. Maer \'t gêne hy weynigh voor zijnParlament, doodt begonnen heeft, heeft de eerfte Eduard, en zijn na-volgers ftantvaftlijk onderhouden. Daer van wierden diedleen Baronnen des Rijx geacht, die de Koningen alleendoor zodanige brieven van Summetien, als zy \'t noemen, totde vergaderingen beroepen hadden , tot dat de tweedeRichard,lan van Beauchamp van Holt tot Baron van Kider&quot;minßer, door een vry-brief gegeven den x Odober, in hetX I jaer des Rijx, verkooren heeft. Nu hebben de Konin-gen van die tijt af door vry-brieven,oft veel eer door eeren-brieven, en het aendoen van een eeren-rok deze eer dik-wijls op-gedragen. En heden zijn die wijs van een Barondoor een vry-brief te kiezen, en die door brieven van Sum-motie noch in gebruyk, in de welke zy niet met de naemvan Baron, maer van Chevalier begroet worden. En die zoverkoren zijn, worden genoemt Baronnen des Parlaments,Baronnen des Rijx, en eeren-Baronnen, tot onderfcheytvan die noch na de oude wijs der Baronnen gemeenlijkBaronnen genoemt worden, gelijk die vanBurford, vanWalton, en die Baronnen geweeft zijn van die Pals-gravenvan Chefter en Penbroek, die leen-Baronnen, en Baron-nen door Teneur waren. DezePadaments Baronnen genoten niet alleen de bloo-te naem, als die van Vrankrijk en Duytfchlandt, maer zyzijn alle geboren Pairen, Heeren, Machtige, en Raedts-heeren ^ en worden van den Koning beroepen, met dezewoorden: Om te handelen van hooge dingen des Rijx, envan de zelve raedt te geven. En zy hebben haer vryhedenen voor-rechten, te weten, dat zy niet als by vonnis der Pai-ren in mifdaedt geftelt werden, dat zy niet tot ecdt-zwee-ren gedrongen werden, maer het genoegh zy , dat zy ophaer eere betuygen, dat zy onder de twaelf mannen,om vande daedt te onderzoeken, niet geroepen werden, dat zy die3revibuSySufflicavit,Capa5,Bßbinis niet onderworpen wer-den , en veel andere dingen, die ik den Rechts-geleerdenlate, by welke deze en andere dingen te verhandelen zijn. Behalven deze zijn ook de twee Aerts-biftchoppen, enalle de Biflchoppen van Engelandt ook Baronnen des Rijx,oft des Parlaments, gelijk, by \'t gedenken onzer groot-va-ders, ook deze van de Kloofter-overften. &quot;Glafcon. S. Auguftijn van Cantelbergh.S. PieteirvanWeftmunfter.S. Alban. S. Edmond van Bury.S. Pieter van Burgo.De Abt van^ S. lan van

Colcefter.Eveshaim.Winehelcomb.Grönland.Belli oftReding.Abindon. rWalthaim des H. Kruys.I Shropshire.Cirencefter.S. Pieter van Glocefter.Bardeney. .S.BenedidusdeHulmo. ^^A^fvan^Thornei. Ramfei.Hyde. Malmesbury.S. Marie van York.Selbei. Coventry. De Ordre van S. lan te lerufalem, die ge-De Prior van^ meenlijk wilde gehouden zijn voorMee-j fter der loannitifche krijghs-lieden, en de( eerfte Baron van Engelandt. Aen welke (op dat ik nu ook van de Biflchoppen fpreke)het van rechts en gewoontes wegen toe-gekomen heeft inalle Parlamenten, ik fpreek uyt de gemeene handelingen,als Pairen desRijx,met de andere Pairen perfoonlijk tegen- De Biffchoppe» E N. woordigh te zijn, te raden, te handelen, te fchikken, in tcftellen, te beftuyten ten opzicht der Baronnyen, die zy vanden Koning inhadden. Want dc eerfte Koning Willemheeft (\'twelk de Gecftlijkhcyt van die djdtbeklaeghde,maer dc navolgers hebben\'t voor de grootfte eer gehou-den ) de Bifdommen cnAbdyen, welke de Baronnyen inhadden, tot ccn loutere en geduurige aclmoes, en zoo veelvan alle wereldtlijke dienft bevrijt waren, onder krijghs-dienft geftelt, ieder Bifdom en Abdy na zijn eyge wil op derol ftellendc, hoe veel zoldaten hy wilde, dat zy hem enzijn navolgers ten tijde van oorlogh elk zouden opbren-gen. En van die tijdt afhebben de Geeftlijkeperfoonenalle vryheden met dc andere Baronnen des Rijx genoten,behalven dat zy van Pairen niet gcoordeclt worden. Wantdewijl \'t hun, na de regels dcr Kerke, niet geoorloft was,by bloedt-zakcn tcgenwóordigh te zijn, zoo worden zyin de zelfde zaken aen de gezwoore xii mannen , 200veel acngact het oordeelen van de daedt, gelaten. Maerof dit van ccn verzochte recht zy, laet ik de Rechts-geleer-den oordeelen. De Vavaforen oft Valvaforcn, hebben eertijdts de naefteplaets aen de Baronnen gehadt, dewelke de Rechts-geleer-den trekken van de Valdueren. Deze waerdigheyt fchijntvan dc Franfen tot ons gekomen te zijn. Want als zy hethooghfte gezagh in Italien hadden,zoo hebben zy die Val-vaforcn genoemt,die van een Hertogh, Graef, Mark-graef,? oft Capiteyn het gemeen volk, cn een deel van \'t gemeenvolk ontfangen hadden : en hebbcn,als dc Rcchts-geleerdeButelcrius zeght, het recht van dc hooghfte dwang, maerniet van markten en koopmanfchap gehadt. Deze waer-digheyt is by ons zeer ongemeen geweeft, en zoo ^cr eenigegeweeft is, zy is ecfdjdts allenx vcrgacn. Want in Chaucc-rius tijdt is zy niet groot

geweeft, wijl hy van zijn Brankeliriioft treflijkcn boer zeght; A Sherijfe had de heene, and a contour Wa4 no xvherejóch a worthy VavaföUr, De kleyne Edel-lieden zijn dc Ridderen , Wapen-dra-gers, en die gemeenlijk Genereufen cn Gentlemen genoemtworden. De Ridders, die by de Engelfche Rechts-gcleerdcn ookMilites in \'t Lan jn genoemt worden , hebben byna by alleVolkeren haer naem van de paerden gekregen, want l5y dcItalianen worden zy Cavallieri, by de Franfen Chevalicr,by de Duytfen Ridder de Cambro-Britannen Margoghvan \'t rijden genoemt. By dc Engelfen alleen worden zyKnightes geheeten, met ccn woordt, door welk de oude taelder Engelfen, als ook der Duytfchen zonder onderfcheyt,en een dienaer, en een jongeling betekent. Hier van leeftmen in de oude Euangelicn, in dc Engelfche tael, voorChriftus leerlingen LeorhungKnychts, en elders vooreenonderdaen Incnyht, en onze oude Rechts-gelcerdc Brado-nus gedenkt van Radcnyhtes,èat is,Ruytcr»dicnaers,de wel-ke haer landen met die voorwaerde bezaten , dat zy denHeere te paerdt dienden, waer van ik geacht heb, dat in \'tkort, gelijk wy ons der kortheyt bevlijtigen, Knights by onsgebleven is. Maer waer van zy by de onzen in de wetten en alle fchrif-ten , na de Noormanfche overwinning, in \'t Latijn Militesgenoemt zijn , zie ik naeulijx. Nochtans is my niet onbe-wuft, dat, het Roomfche Rijk vervallende, de naem vanMilites tot die geen overgedragen is , dc welke, omtrent dezijde van den Vorft verkeercnde, dc grootfte ampten in hetgezelfchap van den Vorft bedienden. Maer zo ik iet in dezeZaek zie, zoo zijn die gene by ons eerft alzo genoemt ge-weeft , die eenige vergunde hoeven oft leeningen gehadthebben , om dat zy Zouden oorlogen. Want die lecningenzijn Militaria, dat is, oorlooghfchcgcnoemtgcweeft,en dieelders Feudatarii, dat is, leen-lieden geheeten wierdcn, diewierden hier Milites, oft krijghs-licden genoemt, als dekrijgs-liedcn van den Koning, van den Aerts-biflTchop vanCantelbergh, van Graef Rogier, van Graef Hugo, &c. Omdat zy daer op dc hoeven van hun ontflngen, op dat zy voorhun krijgen zouden, cn hun trou en manfchap bewijzen ^daer dc andere, die voor zoldyc dienden, zoldaten en dic-naers genoemt wierden. Voorts zijn deze, \'t zy menzeknjgs-knechtcn, \'t zy menze Ridders noemen wil, by onsvierderley, doch de ecrlijkfte worden geacht, die van deOrdre van S. loris larti^i oft van de kouflTe-bandt^ de twee-de N N Matth,Farn. Vkvafmn.

Sigemfts, KleynsEdelen. Ridders oft krijghs- knechten. iVdêrofft deKnightsint LatijnMilitesnoemt Läi



? A N —? ~ ? ^ \'J j de de Bannèretten, dè derde de Bahei.cn dc vierde die in on- voeging van veel Ceremonien,de welke nu meeft veroudert2etaelftechtsi^«/^^/j,m t Latijn B^u/usaurati, oft Mi/ius zijn, gemaekt tc worden. Maer in onze tilden die om Hzonder eenige by-voeging genoemt worden. Van de Rid- ze orden van den Koning te ontfangen beroepen worden &quot;ders van S. lans zullen wy op zijn plaets fpreken, als wy tot (ik zal ook deze zaek niet ten naeuften vervolgen ) gaenWmdfoor gekomen zijn. Van de andere ^zullen wy nu een daeghs te vooren, als zy Ridder gemaekt worden, aen-Re-weymgh verhalen. daen in een afgraeu Eremijts kleedt, met een Monnix-kan De Banneretten, die by anderen valfchlijk Baronet ten ge- een linnen mutsken,en laerzen,raet aendacht na de Godtfnoemt zijn, hebben haren naem van de Banier; want hun dienft, op dat zy haer krijgh als met Godt, inzonderhevdtwas, om haer dapperheydt in den oorlogh, een vier-kante als zy na de krijgh gaen zullen, beginnen: zy avont-malenBanier vergunt, even als de Baronnen, te gebruykcn, waer tezamen, en ieder wordt bedient van twee wapen-dragersvan zy ook by zommigen i^t waerheydt Baender-Ridders en een volgh-jongen. Na de maeltijdt begeven zy zich irtgenoemt worden en by de Duytfen Banner-hetres. Dezer haer flaep-kamer , alwaer ieder een beddeken bei evt wordtoudtheydt kan ik met verder als tot de tijden van dc derde met roode deckens en gordijnen , daer acn de wapenen vanEduward, als de Engelfen in oorloghfche lof overvloey- hacrgeflacht gehangen, en ccn baed-vat met linnen over-den, verhalen : zoo dat ik gelooven moet, dat deze eeren- dekt daer neven, waer in, na dat zy zich Gode bevolen heb-tijtel toen eerft tot loon van oorloghfche dapperheydt be- ben, Zy zich af-wa/fchen, op dat zy vermaent werdendacht, tot dat die tijdt iet zekerer daer van leeren zal. In de voortaen van een reyn hert en gemoedt te zijn \'s Anderen^ gemeene handehngen van die tijdt wordt gcwagh gemaekt daeghs worden zv wel vroegh , door \'t geluvt van zans-ge-onder de krijghs-tijtelen van tot de Ba- reetfbhappen, op-gcwekt,èn doen de zelfde kleederen aen 23- nieren, de welke dc zelfde fchijnen, en van mannen tot de Dan gaen de Conftapel van Engelandt, de Maerfchalk enwapenen. En ik heb dc brief van de derde Eduward gele- andere, die de Koning daer toe geftelt heeft, bv haer \' enZen, waer in hy lan Couplandt tot de ftaet van Baneret

ver- roepenze elk in orde by zijn naem uyt, en ftellen haer\'denheven heeft,om dat hy de tweede David,Koning der Schot- eedt voor, namelijk, dat zy Godt voor alle dingen dienenten, in de flagh by Durham gevangen had : Willende den de kerk befchermen, den Koning eeren, zijn gcrechtiahe^zelfden lan, die David de Bruys gevangen, en ons ten dank den voorftaen, weduwen, maeghden, en weczen befcher-vcrloft heeft, om de verdienften van zijn vromigheydt en men, en alle onrecht, Zoo veel zy konnen, verdrijven. Alsdapperheydt zoodanigh vergelden, op dat andere uyt dit zyaldirmetaenrakendesEuangeliuinsbe2worenhebben.voor-beeldt opnemen, ons in toekomende tijden getrouw- Zoo worden zv door des Konings zangers en voorgaendelijk te gehoorzamen, -zoo hebben wy den zelfden lan in dc Herauten, na dc A/etten gcleyt, en van dc zelve wederom\' ftaet van Banneret geftelt; cn om h em in de zelfde ftaet tc inde flaepkamers gebracht, alwaer zy , de Eremijts kleede-handthaven, zoo hebben wy voor onsen onze erfgenamen ren uyt-trckkende,een küjghs-rok geheel van 2ijde,cnmetden zelfden lan vergunt vijf hondert ponden voor hem cn Mars roode glans fchijnende,en een witten hoedt met wittezijn erfgenamen jaerlijx te ontfangen, &c. \'t Is om \'t gehcu- vederen over een linnen muts aen doen, en witte hand-gen waèrdigh, dat ik hier uyt Eroffard de wijs bytekene, fchoenen, met een bandeken van de krijghs-rok t zamen-waer op lan Chandos, een man in zijn tijdt bloeyende in binden. Klimmen op paerden met een zitfel van zwart en\'c lof van den oorlogh,Banneret gemaekt is. Als nu Edward, wit gefpikkelde lederen zadels, en met een kruys op haer \'Vorft van Walles, het avontuur van den oorlogh zoud be- voor-hooft gehecht voorzien. Voor elk draeght zijn volgh-proeven voor Koning Pieter van Caftilien , tegen Henrijk jongen te paerdt, een zwaerdt met een vcrgult geveft, waerden Baftardt en de Franfen,zoo is lan Chandos by den Vorft aen gulde fpooren hangen, en acn beyde zijden rijden degekomen, en heeft hem zijn Banier toe-gevouwen in han- wapen-dragers. M et deze ftaetfy gaet men met klinkendeden gegeven , en alzoo acn-gefproken: Mijn Heer , dit is Trompetten na \'t Koninglijke hof, alwaer, als zy van tweemijn Banier, het believe u dat ghyzc ontvout, op dat ikze oude krijghs-knechten in des Konings tegenwoordigheytheden uyt-voere. Want mijn inkomften, dic ik heb, zijn geleyt worden; zoo geeft de

volgh-jongen den knjghs-rokdoor Godts genade daer toe groot genocgh. Maer de Vorft, met het af-hangende zwaerdt aen des Konings kamerling,en Koning Pieter van Caftilien, die daer by ftond, hebben die geeft het met alle cerbicdigheydt aen den Koning, diede Banier in handen genomen, én hem ontfouwen,met de- den krijghs-man over dwers daer mee om-gort, en beveeltze woorden weder gegeven: Heer lan, het zy u tot geluk twee oude Ridders hem de fpooren aen te doen, de welke\' en voorfpoedt, en het moet u tot eer gedyen,- handelt raa\'n- eertijdts gewoon waren des krijghs-mans, die Ridder ge-lijk, en toont wat een man dat ghy zijt. Hy, dc Banier ont- maekt wierd, knyen met gcluk-wenfching tc kuHen. Enfamrcn hebbende, heeft zich vrolijk tot de zijnen begeven , als fy nu Ridders gemaakt waren , zoo plachtéii zy eertijdtsde Banier vcrheftende, Spits-broeders, zeyde hy,zie daer de gericbten op desKonings tafel cc dragcn,en daer na aten (tItiv rl-jpi-«nnfdiahliiJr. voor zy alIc t\'zamcn, acn de zclfdc zijdc vaii de tafel aen zitten«* van zijn voorou Badt-Rid- ders. 5i / wen uyt de bloem van aen Aaei, aic iiuuii --------v ____________ ke trap ontfangen hadden, uyt-gekoren te worden, op der oordeelden beoT-i^-m .T!™&quot;\'\' T&quot; . aie zy Koningen en Koninginnen hulding, Bruylofen, ook zom- met de wapenen Son tTn \'\' \'&quot;»delen. ? tijdtsi haer zonen Vorften van Walles oft Hertogen ver- tus met zim ^omH, \' t welk ons Cornelnis Taci- ^ , oftmecdekriighs.riemom-gortw.erden, n.tby- de wapent ££ genocgh biedt de uyterfte kanten van\'t vaendel aft. _ , •• , ...... ^ r in \'t lang een vierkante Banier worde. ren aen-gedaen, met een blaeuwe krijgbs-rok, welke dc V d Krij^hs-lieden oft Ridderen Ba/nei, is my, daer verw Van de gunftige lupiter is,bekleedt,en met een knoop 1 pnde tot noch toe niet ouders ontmoet, als datzy in van witte zijde, gemaekt na de vorm Van een kruys, niet van lezen ^^^^^^ ^^ ^^^^ Franfen, cn dat de vierde een kovel op de linkcr-fchouder, Maer hier van, \'t welk ik gebruyK g ^^^^ Engelandt, op dien dagh, als hy ge- niet voorgenomen heb byzonderlijk te verhalen, fchijnt ? uvhr\'ziindef zes-en-veertigh wapen-dragers, die de dit meêr als genocgh. de nacht gewaekt,en de Badt-ftoof gebruykt had- Nu van die knjghs-^heden, dic flechts, zonder eenige by- voorgaen ^^^^^^^^ ^ ^^^^ „e rok, tot de enkels voeging, Knights genoemt worden, en fchoon zy in orde Knigkt, den, Kicia . ^ ^^^^^^^ mouwen, cn met

een Mweverta de laetfte zijn, zy zijn nochtans in inftelling dc ccrftc cn af hangende ^^^^^ ^ ^^^^^^ ^^ ^^ linker-fchouder oudtftc. Want gelijk de Romeynen, een gctabbert volk , gevoert, gei ^ zijden bandt, en met afhangende dic in den manlijken ouderdom traden, met een manlijke met een duDO jn Je voorige eeu- en zuyvere tabbert befchonkcn hebben : zoo hebben ook rafels . ^^^^ ^gjij ^ jgj ai? noch geen Ridderlij- de Duytfen, onze voor-ouders, haer jongelingen, die zy — uyt dc óiociii ^ _______Jat-, /-}/»r 1— •• • II. B R N Ë N, Banneret&quot;\'ten. 2. Deel.Fftt. I f, cn uc v &quot; \' £------------—j----y----------o----------4 c ---{5 — mijn Banier, cn de uwe, zoo ghy daer moédighlijk, als voor zy alle t\'zamen, acn de zelfde zijdc van de d\'uwc, voor vecht. Indclatertijdcnwierdenzy, dietot de yder onder den op-gehangen Schilt deze eer verheven zouden worden, oft voor de flagh, om ders. Te Vefperen gaen zy na de kapel, offeren naer zwaer- haer moedt op te wekken , oft na den flagh, om haer dap- den aldaer op \'t outaer, en loflénze weder door een crecreve nerheydt te vereeren, dragende een lang vaendel Pennon fomme geldts. Als zy wederkeeren, zoo vermaent hae?des genoemt, waer in haer wapenen gefchildert worden, tuf- Konings opper-kok, met het toonen van zijn mes, dat zv fchen twee oude Ridders, Trompetters, ^n Herauten voor haer als vrome en getrouwe krijghs-knechten houden , dat 1 ___J &quot;ïT »f-ï rr r\\ ffKnnina likeStadtnouder iivnacraniHfi-sIrlrinrJiiJi-j» r_______ \' r_______ l^^AAf^n in7<- fTi ^andfsj\'



? 77T \'???f. ! iKff k h i: 7S BRITANNIEN. genoegli oordeelde. En dan verfiert in de vergadering zelf danige wij zen van fpreken gebruykte men in die eeuw voor i oft iemandt der Vorften, oft de Vader, oft een na-bloedt- het Ridder ftaen. En toen zijn tot het fieraedt, behalven vriendt den jongeling met fchildt en fpiets. Dit is by hun het zwaerdt en de gordel, ook de gulde fpooren gekomen, ? de Tabbert, dit de eerfte eer der jeught: te vooren fchijnen waer van zy noch heden by ons in \'t Latijn Equites, en Mt- r zy een deel des huys, maer nu van \'t gemeen. lites aurati, dat is, gulde Ridders genoemt worden. Daer is ^ En wijl zy dufdanige krijghs-jongelingen in haer tael, als ookby-gevoeghthetrechtvan\'tzegel,wanteêrzy meteen ^ wy in de onze ,genoemt hebben, zoo acht ik dat krijghs-rok om-gort waren, was\'t hun niet geoorloft, als ik men hier van de oorfprong en des naems en der inftelling uyt het Abandonenfifch boek befluyt, een zegel te gebruy- 1 halen moet. Dit is de eerfte en de eenvoudighfte wijs van ken. Welke befchrijving ( zeght hy) Richard, Graef van Hf^ krijghs-knechten te maken, en deze hebben de Lombar- Cefter , met het zegel van zijn moeder Ermentrud befloten I h I den, de Franken, de onzen, die alle uyt de Duytfen gefpro- heeft te tekenen,wijl (want hy was noch met de krijghs-rok ?\' ® ten zijn, eertijdts gebruykt. Paulus Diaconus getuyght,dat niet om-gort) alle brieven , van hem beftiert, onder zijns cap.22. by de Longobarden een gewoonte is,dat des Konings zoon moeders zegel befloten wierden. In de volgende eeuw wier-met de vader niet eet,voor dat hy eerft van een uytheemfch den de krijghs-lieden { als befloten wordt) na de fchattingKoning de wapenen ontfange.De jaer-boeken der Franfen gemaekt, want die een groote krijghs-leening, dat is (machI verhalen, dat de Koningen der Franfen hare zonen en an- men de oude brieven gelooven j é^So akkeren landts had- * j^y aacig.I deren de wapenen gefchonken, en met het zwaerdt om- den, hebben de fierfelen der krijghs-orde, als van haer ey- ren 800. gort hebben, en na\'t getuygnis van Malmesburienfis, heeft gen rechts wegen, geeyfcht. Ia onder de derde Henrik zijnonze Alfred zijn neef .^thelftan , een jongeHng van groo- eenighfins gedwongen geweeft krijghs-lieden te worden ,terhoop,kri)ghs-knechtgemaekt, methetfchenkenvan zoo menigh als\'er vijftien ponden jaerlijx van zijn landeneen fchaerlake krijghs-rok , van een krijghs-riem vol ge- in te komen had. Zoodathetnuveeleêr een tijtel van laft,fteenten, van een Saxifch zwaerdt met een gulde fcheê. als van

eer fcheen. In \'t i z 5 ^ jaer is \'er een Koninglijk bevel De kkyfieNamaels als de Godtsdienft de gemoederen der menfchen en gebodt uyt-gegaen, en door \'t gantfche Rijk uyt-geroe- htflory vanzoo ingenomen had, dat zy niets achteden wel oft geluk- pen, dat al die * xv ponden aen landen, en daer over had-lijk gedaen te zijn , dat van de geeftlijke mannen niet voort den, zouden, met de wapenen verfiert zijnde, met de on-gekomen was,hebben onze voorouders van hun het zwaert, derwijzing en oeffening begiftight worden, op dat Enge- *, ^^ ^weynigh voor de inkomft der Noormannen, ontfangen. landt, als Italien, in de krijgh gefterkt wierd : en die niet j^SX-\'t Welk Ingulfus, die toen geleeft heeft, met deze woorden wilden, oft die de eer van de Ridderlijke ftaet niet onder-te kennen geeft : Die der wettige krijgh toe gewijdt zoud houden kon, die mocht het met geldt af koopen. Waer vanworden,moeft den voorigen avondt aen den Biftchop,Abt, in de handtveften des Rijx zoo dikwijls voor komt: VoorMonnik, oft Priefter,leerwezen van zijn zonden hebbende, de achtbaerheydt der Militie A. vm /. H. c^e. En dus-zijn biecht docn,en vry-gefproken zijnde, en begeerigh tot danige aenbiedingen van de bezweerers: R. van S.Laurensbidden, in de kerk vernachten, zullende des morgens de heeft een gantfche leening, en istot zijn volle jaren, enGodts-dienft hooren, het zwaerdt op den outaer offeren, noch geen krijghs-man geworden, derhalven in erbat-en de Pnefter na\'t Euangelium het gezegende zwaert met mmg. Tot hier toe, en verder niet,\'tzy my mijn aenmer-zijn zegen aen den hals van den krijghs-man hangen,en de king bedrieght, waren in de Formulen van ons recht,alwaerkrijghs-man, het Sacrament gecommumceert hebbende, twaelf mannen, oft bezweerers genoemt worden, by welkeop nieuw als een wettigh krijghs-man verblijven, \'t Is ook het bewijs van de daedt gefchiede, die gene krijghs-liedenonder deNoormannen met terftont vernietight,want ïoan- genoemt, die een gantfche leening hadden, en die genenes Salisburienfis fchrijft m Polycratico : Die gemeene ge- krijghs-lieden met het zwaert om-gort,die van den Konino-woonte is ingewortelt,dat op de zelfde dagh,als iemant met, met de krijghs-rok om-gort waren. Op welke tijdt de Ko-de krijghs-gordel vereert wordt, hy feeftlijk na de kerk ga, ning, als hy krijghs-lieden maken zoude, heerlijk op zijnen het zwaerdt op den outaer geleght en geoffert, als een troon zat, als de zelfde Matthäus Paris getuyght, met eenhooge belijdenis gedaen hebbende, zich zelf verbinde tot verguit kleedt

van \'t koftlijkfte Baudekin, en met een gou-gehoorzaemheytdes outaers en des zwaerdts,dat is,aen zijn de kroontjen gekroont, en fchonk yder krijghs-man voor• Heer geduLirige dienft van zip plicht belooft. En P 2ijn Harnas-geweyde 100 fchellmgen. En niet alleen deBlefenfis : Heden ontfangen de nieuwe ingen haer zwaer- Koning, maer ook de Graven maekten in die tijdt krijghs-den van toutaer,op datzy zich belijden kinderen der Kerk mannen. Want de zelfde fchrijver verhaelt, hoedeGraefte zijn, en het zwaerd ter eeren der Priefterfchap, tot be- van Glocefter zijn broeder Willem door een uyt-seroepefcherming der armen , tot wraek der mifdaden, en tot be- Tornoy-fpel, en Simon van Montfort,Graefvan Leicefter,vrying des vaderlandts ontfangen te hebben : voorts is de Willem van Clara met de krijghs-rok om-gort heeft. Gelijkzaek tot het tegendeel gekomen,want van die tijdt af,dat zy in Vrankrijk, als uyt de inhout der brieven van de A deldommet de krijghs-gordel vereert worden, zoo ftaen zy terftont blijkt,die zoodanige brieven van Adel verkregen had, ver-op tegen de Gefalfde des Heeren , en woeden in \'t erfdeel mocht van yder krijghs-man oftRidder met de krijghs-gor- des Gekruyften.En dit,naemlijk dat zy met het zwaert wil- del vereert te worden,van wien hy wilde. Maer van die tijde den om-gort worden, fchijnt buyten twijffbl van de krijghs- afisniemandt van ons tot krijghs-man gemaektgeweeft,als leer der Romeynen afgekomen te zijn, om dat, gelijk zy, van den Koning zelf, oft van des Konings eerft-geboorealeerzy door de krijghs-eedt aen\'tbloote zwaert verbon- zoon, eerft volmacht van zijn Vader da?r toe verkregen den waren, het voor een ondaetachteden met de vyanden hebbende, oft van des Konings Stadthouder, oft Overfte in te vechten: zoo hebben ook de onze gemeent, dat het hun \'t leger, en dat oft om daden kloeklijk uyt-gerecht, oft uyc niet wettehjk geoorloft was te krijgen,eer zy door deze Ce- te rechten,oft om voorzichtigheyt en wijsheyt in den Raed. remony der wettige krijgh toe-gewijrwaren,gelijkwy lezen En dat is voorwaer vän onze Koningen zeer voorzichtelijk dat de RoodeWillem,Koning van Engelant,van den Aerts- ingeftelt, als zy nu geen leeningen meêr hadden, om te ver- biflTchop Lanfrancus krijghs-man gemaekt is. Maer deze fchenken. Gewiflijk daer is niets krachtiger om dappere gewoonte is allenx tot een ongewoonte geworden , na dat mannen op te wekken, oft om de befte en wel verdienfte, de Noormannen, als Ingulfus verhaelt, de zelve befpot, en die van treflijke af komften rijk zijn,aen zich te

verbinden,af-gefchaft hebben,en in een Vergadering, totWeftmunfter als haer met deZe eeren.tijtel der krijghs-mannen (welke te gehouden in \'t 11 oz jaer, ingeftelt is, dat de Abten geen vooren maer een naem van eerlijke bediening was) milde-krijghs-lieden zullen maken : \'t welk zommige nochtans lijken goedtwillighlijk te vereeren. De welke als zy vanuyt leggenrdat de Abten de hoeven der Kerke door krijghs- een Vorft aen een beraden en wel verdienden man op-^e- leen met zullen te bezitten geven, dragen wierd, zoo wierd zy gewis in plaets van een groSte Daer na plachten de Koningen haer zonen te zenden belooning en weldaedt, en onder de eeren-wapen?n ge- tot de nabuurige Vorften, op datzy vaa hun de Ridderlijke houden. Wantdiealzoo krijghs-mannen gemaekt, heb- waerdigheyt ontfingen: zoo is onze tweede Henrik gezon- ben geacht dat hier in het loon der dapperheydt, het lof den aen David, Koning der Schotten, en Malcolumbus, van haer huys, het geheugen van haer geflacht, en de eer Koning der Schotten, tot onzen tweeden Henrik, en onze van haer naem gelegen was. Zoo dat onze Rechts-geleer- eerfte Eduard tot den Koning van Caftilien, op dat zy van den gefchreven hebben , dat krijghs-man een naem van hundekrijghsoftmanlijkewapenenontfingen, want200- waerdigheydt is, en Baron niet. Want eertijdts wierd een



? m B R ï T A een Baron, 200 liy van deze Ridderlijke orde niet was, al-leen met zijn voornaem en naem, zonder eenige by-voe-ging.als van Heer (\'t welk ook den krijghs-mannen voegh-de) gefchreven. En de naem van krijghs-man fcheen ccneerlijke by-voeging, wijl Koningen, H ercogcn, Markgra-ven, Graven, en Baronnen deze wacrdigheydt te gelijk metde naem begeert hebben, \'t Luft my hier in tc voegen, hetgene Mattharus Elorilegus gefchreven heeft van \'t makender Ridderen , ten tijde van de eerfte Koning Eduard. DcKoning, omzijnreysinSchodanttc vervorderen, heeftdoor gantfch Engelant openbaerlijk laten uytroepen, dat aldie gehouden wasRidder tc worden door vadcdijkc erving,en dat hy genoegh had om de krijgh te volgen, zich op hetï ^06. Eeeft van Pinxteren zoud voegen by Wcftmunfter,dat iederhet Ridderlijk fieraedt, behalven het ry-tuygh, verguntzoud worden uyt de Koninglijke Garderobbe, Als \'cr der-halven drie-hondert jongelingen , kinderen van Graven,Baronnen, en Ridderen, by-ecn quamen , zoo deelde menovervloedighlijkuyt purpuren , fijne linnc klcedcren , metgoudt door-wrocbte rokken,na dat ieder betaemdc. En omdat hetKoninglijk Pallcys, fchoon ruym genoegh, tot zulkeen hoop der toe-lopers, nochtans te eng geweeft is, zooheeft men by de nieuwe kerk te Londen, door afgehouwctakken van vrucht-boomen, cn neder-gcvallc muuren , Pa-villiocncn en tenten op-gericht, waer in de nieuwelingenzich elk met vergulde kleederen verfieren zoudc^ook waek-ten de voorzeyde nieuwelingen dien zelfden nacht in dekcrk,zoo veel als die plaets bergen kon. Maer dc Vorft vanWalles heeft,door \'t gebodt van den Koning zijn vader,metde grootfte nieuwelingen zijn wacht gedaen in de kerk vanWcftmunftcr. En daer is zulk een klank van Trompettenen Eluytcn, en opheffing dcr ftemmen, van die door bly-fchap riepen, ontftaen, dat men het vreugden-gezang vande vergadering niet kon hooren van \'t een Koor tot het an-der. En des morgens heeft de Koning zijn zoon in zijn Pal-lcys met de krijghs-rok om-gort, en hem het Hertoghdomvan Aquitanien gegeven. De Vorft dan, Ridder gemaektzijnde, is vertrokken in de kerk van Wcftmunfter, om zijnmcê-gczcllen met de krijgs-ecr infgelijx te vereeren. Voortsis daer voor\'t groot outaer zulk een gedrang van volk ge-weeft , dat \'er twee Ridderen fturven, en zeer vele bezwce-mcn,ook daer ieder ten minften drie knjghs-knechtcn meegebracht had, om haer te geleydcn en tc befchermen. Ende Vorft kon door de dringende hoop niet anders, maerheeft op het groot outaer, dc menighte gefcheyden heb-bende cioor twee ftrijdtbare paerden , zijn

mede-gezellenom-gort,Doch in onze tijden wort,die de Ridderlijke waer-digheydt ontfangt, op zijn knycn liggende, van den Vorftmet een bloot zv/aert zachtlijk op zijn fchouders geflagen ,en met deze woorden aengefproken in \'t Frans: Sois che-va-lier au norn de Bieu, dat \'\\%,Zy Ridder in Godts naem. En daerrï2i, Avancez. Chevalier,dax. is,Staet op Ridder. Wat voorts totdeze orde behoort,hoe treflijk, hecdijk,en wat een fchoonevergelding van heerlijkheyt voor dc hooghfte gemoederen,en voor die begeerigh na eer zijn, deze Ridderlijke orde byonze voor-ouders is geacht geweeft, hoe zorghvuldighlijkzy haer trouw en waerheyt gehouden hebben, v^ ijl\'t ge-noegh was, als zy iet als getrouwe Ridders,oft op haer Rid-derlijke trou beloofden, hoe vreemt zy van vuyl gewin wa-ren i ook wat een treflijke vergelding met die krijghs-lee-ningen gemeenlijk betekent wierd, wijfzclf dc Vorft, desKonings eerft-gebore zoon,met deze eer verfiert wierd,laetBer Ridde- anderen fchrijven. Gelijk ook dat, als zy zoo mifdaen had-ren afzet- den , dat zy met de doodt moeften geft raft worden, zy alsdan van haer wapenen en fieraden berooft, van de kdjghs-rok ontgort, van het zwaerdt ontbloot wierden, haerfpoo-ren met ccn bijl af-gehouwen , haer handt-fchoenen wechgenomen, cn dc fchilt van haer afkomft omgekeert. Evenals in \'t vernederen van de krijghs-lieden dcrhemclfche N N t E N. 79 krijgh, de kerklijkc vcrfierfelcn, het bock, de belcer,en dier*gelijke dingen wcchgenomcn worden. Lact die ook onderzoeken,oft die Ridderen van zommf*ge wel Knights Bacchallers genoemt, cn als middelbare vcr-koore nieuwelingen tuflchen deze en dc wapen-dragers ge-weeft zijn. Want in dc handtveftcn leeft men: Tipmtna Mi-Utum, Baccalanreorum, ^ Valectorum Comitis Gloceßria. Endaer van zijn \'er zommige, die willen dat zy Bacchallers, alsBas-chevaliers , hoewel andere haer van het Franfche Battailler, dat ftrijden betekent, aftrekken. Lactzy ook overwegen , of deze Riddedijke waerdigheden ,diceertijdts, als zy ongemeen waren, zoo heerlijk,en als vergel-dingen der dapperheyt voorgeftelt waren, niet verflechten,als zy overvloediger zijn, en als acn yders ecr-zucht openliggen. Het welk Äimilius Probus in diergelijke zaek eer-tijdts by de Romeynen beklacght had. Naeft acn deze krijghs-mannen en Ridders zijn geweeftdc Wapen-dragers, dic ook Schild-dragers, cn mannen ter Vï^apen-wapcn, hy dc Goix.cn Schilpor, vanhctfchild-dragen, alseerdjdts by de Romeynen ^\'«//mVgenoemt zijn , dewelkehaer naem oft van dc fchilden haers gcflachts, die zy totvcrficring van haer Adel dragen, oft om dat zy den Vor-ften, cn die groote Edellieden ter wapen

dienden, gekre-gen hebben. Want eertijdts had elke Ridder twee van dezetot zijn dienft, de welke zijn helm en fchildt droegen,en alsgeduurige mede-gezellen by hem waren, om dat zy van denRidder, haren Heer, eenige landen in Schiltagye bezaten ,gelijk dc Ridder zelf van den Koning in krijghs-leening.Nu dezer verfchil is vijfderley, want die ik genoemt heb,zijn nu niet meer in \'t gebruyk. De voornacmfte Wapen-dragers worden heden die geacht, die voor des Vorften lijfverkoren zijn , ten tweeden dc oudtfte zoonen der Ridde-ren.en infgelijx haer oudtfte zoonen by vervolg. In dc der-de plaets worden gerekent de oudtfte kinderen van de jon-ger zoonen , dcr Baronnen en andere van hooger orde; cnals\'er eerftgeboore manlijke kinderen uytftcrvcn, zoo ftcrftmet hun de tijtel tc gelijk uyt. De vierde in orde zijn, diedc Koning zelf met de tijtel de wapenen fchcnkt,oft tot wa-pen-dragers maekt, haer hals met een keten van een dub-bele S. S. oft ccn zilverc gc-cflendc keten, cn met witte cnverzilverde fpooren verfiercndc , waer van zy heden in dewefterfche deelen des Rijx Whitefpurres genoemt worden,tot onderfcheyt van de krijghs-mannen oft guldcRiddcrcn,die goude fpooren plachten te dragen^en deze tijtel vocghtalleen den cerft-gcboorncn der zelve, hi de vijfde plaetsworden als Wapen-dragers die gehouden,de welke in de ge-meene zaek eenigh hoogh ampt bedienden, oft den Vorftin eenige eerlijke ftaet bedienen.Maer deze naem van Wa-pen-drager , de welke ecrcijdts maer een ampt-naem ge-weeft is, is onder de tijtels van waerdigheyt, Zoo veel ik ge-merkt heb, onder \'t gebiedt van de tweede Richard eerft in-gcflopen. De Gentlemens Zijn zonder onderfcheyt oft Edelen , die Gentie-van doorluchdge voor-ouders gefprooten,oft die door haer men.dapperheydt oft rijkdom, uyt het gemeene volk verhevenzijn. Burgcrs,oft Burgcflen zijn,die,elk in zijn ftadt,dc ge- Bmgm,incene ampten bedienen, cU in dc vergadenngen van onzeParlamenten door verkiezing haer plaets hebben. Het gemeene volk, oft Te omen zijn, die zommige welge- Yeomen \'^oornen,inome\\NetHomines legales, dat is, wettige man- hydenSa^nen genoemt, cn van haer landen, die zy met zeer goedt xen ge-recht bezitten, jaerlijx ten minften veerdgh fchellingen in nicn, datte komen hebben. En Ambachts-licden zijn, die door loon haer arbeytvcr-huuren, als die zittende wcrk-licden, handt-wcrks-lieden,timmer-liedcn, &rc. De welke by de Romeynen Capite cen-ß, en Proletarii, dat is, aen \'t hooft gefchattc,en kindcr-tcc-lers wenoemt wierden. O ENGELANDT S VIERSCHAREN. At de Vierfcharen , Floven , cn Richthuyzen niet heel oude en uyt Vrankrijk

geleende naem Varlamcnt van Engelandt acngact, zy zijn by ons in dnën genoemt wordt. Onze voor-ouders, dc Engelfe-Saxen, \' onderfcheyden, want zommige\'zijn Gecftlij- hebben\'tWittenaje-mott, dat is, vcrgadcnng dcr Wijzen , MmT^ ondcrlchcydcn, want zommige zijn Liccltlij- ncoDcn t wittenaje-mott, dat is, vergadering ucr mkc, zommige Wecreldtlijke, cn een gemengt, en je-p^dnij-p, dat is, den Raedt, (picilj7noS, (van \'t*t welk het grootfte en het wijdduftighfte zijilde, met een fche woordt Synodus) dat is, dc groote vergadering: 4 __\\T7____J^Mli__________ rt-iTki-^-*/^n TT/TI^ , 1 • 1 &quot;T» _ _ /V^J f TTOt-* ;Griek-: de La-tijn-



? ^o BRITANNIEN. tijnfehc fchrijvers van die en de navolgende tijdt i Commune tight de dwalingen van de gemeene Bank. Hier zijn Rech-ConciliumyCuriam dtijßmam,Commune?laciium, Curiam Ma- ters, bèh^lven den Koning zelve, als hy \'er wil tegenwoor-gnam, Mägnatum Conventum,Prafenmm Regis, Pmlatorum, digh Eijn, de Hooft-Iufticier van Engelant, en vier oft meerProcerumquecoüeciorumXommune tetm regni Concilium, &c. andere, nae \'t den Koning goedt dunkt. genoemt. En gelijk de gantfche Raedt van ^tolien,by Li- De gemeene Bank heeft zijn naem, om dat \'er de gemee- De gemeenevius Panetolium genoemt wordt, zoo zal het ook zeer wel ne Willekeuren,onder de onderdanen na óns Recht/t welk Ba-^,Vmanglum mogen heeten. Want het beftaet uyt de Ko- zy \'t gemeen noemen, verhandelt worden. Hier in richtenning, de Klerchye, de groote Edelen, de Ridderen, en ver- de Hoof-richter van dé gemeene Bank, en vier oft ikoore Burgerenoft, op dat ik het klaerer zegge na de flijl Hulp-jufbciereniAmpt-lieden zijn\'er,de bewaerer der 1van \'t Raedt-huys, uyt de Koning, de Geeftlijke pi Wee- ven, drie Protonotarijeh, en veel lage dienaers.reldijke Heeren,en uyt de Gemeente, dewelke het lichaem Hét Scaccarium heeft zijn naem gekregen van een tafel, Scdica-van gantfch Engelant vertoonen. Want het wordt op géén aén welke zy aen zaten. Want zoo fchrijft Gervalius Til- rium.gezette tijden gehouden, maer van den Koning na zijn burienïis,die geleeft heeft in \'t 1160 jaer: Scaccarium is eengoedtdunken beroepen , zoo dikwijls als men van hooge en vier-kante tafel, welke in de lengde van tien voeten, en vijfdringende Zaken, om het gemeene beft voor fchade te be- in de breedte, den ömzitters voor gezét wordt; over al heeftvrijden, moet raedt-ftaen, en alleen na des zelfs goedtdun- het een rant als van vier vingeren br eedt, op het Scaccariuni.ken gefcheyden. En het heeft de hooghfte en een gehey- wordtgeftelt een krans, gekoft in\'t uytgaen van Paefch,lighde macht in \'t ftellen , beveftigen, verouden, en \'t ver- niet allerley, maer zwart, en met roeden af gefcheyden,klaren der wetten, de verbanne in haer geheel te herftellen, elke roede van elkander ftaende de ruymte van een voet,dezwaerfte gefchillentuffchenbyzondereperfoonentebe- oft een uyt-geftrekte palm. En weynigh daer na : Menflechten, en, om eens en al te zeggen, in alle dingen, die de zeght, dat dit Raedt-huys begonnen heeft na \'t innemenbehoudenis van

de gemeene zaek, oft ook yder in \'t byzon- van \'t Koning-rijk, gefchiedt door Koning Willem , haerder, raken mogen. wijs nochtans gekomen zijnde van \'t over-zeefch Scacca- Naeft aen dit Raedt-huys is in de eerfte tijden,na de aeiï- rium. Hier in worden alle zaken gehoort, die tot den Fis-komft der Noormannen,en een weynigh te vooren,geweeft kael behooren. En daer zijn Rechters, de Heer Treforiecde Raedt van den Koning zelf, de welke in \'t Koninglijke van Engelandt, de Can celier van \'t Scaccarium, de Hooft-Hof oft Palleys gehouden wierd, en den Koning over al, Baron, en drie oft vier andere Baronnen. Als Dienaersdaer hy heen ging^verzelde. Want in \'t Koninglijke hof was zijn \'er, dé Dienaers van \'t geheugen dés Konings, de Die-een plaets voor de Cancelier en de fchrijvers, die op des naer van \'t geheugen des Treforiers, de Klerk van de Pipe jKonings fchriften en zegel paften, ook voor de Richters; de Controlleur van dé Pipe, vijf Verhoorers van de oudödie zoo wel de gefchillen,of\'t gene menWillekeuren noemt, herkomften, de Tegénftellers van de Uytlanders, de Klerkdie tot de Koninglijke kroon behooren, als der onderdanen van de Extraden, de Klerk van de Willekeurert, de Mar-onder eikanderen verhandelden. Dezé wiérden elk voor fchalk,de Klerk der Summonitien,de gedéputeerdeKamer-een deel des Koninglijken huysgezins gehouden, en ont- lingen. Twee Aftiftenten in \'t ampt van des Konings ge-fingen van den Koning koft en kleederen. Waer van zyby heugen, twee A fliftenten instampt van des Treforiers ge-Gotzelin, in \'t leven van S. Eduward, Palatii Caufidici,d^ii isj heugen , twee Aftiftenten van de Pipe, vier Klerken in véf-Voorff raken van \'t Palleys, en by loannes Sarisburieniis Cw fcheydé aräpten,&c. In \'t andere deel van \'t Scaccarium , hetD Mi\'e dat is,genoemt worden. Maer behalven welk\'t Vertrek genoemt wordt,zijn deZe aitiptlieden: twee\'Jtl4ill bov^&quot; \' Kamerlingen , de Onder- Treforier, de Klerk van de Tal- >van Enge. te bedienen, de welke de luftitie van Engelandt, de eerfte lien, de Klerk van de Pelle, vier Tellers, twee Voegers vanlandt. Iuftitie,de ïufticier van Engeland,en de Hooft-Iufticier van de Tallien, twee gedeputeerde Kamerlingen,de Klerk voorEngelandt genoemt is, die over dufdanige fchriften met een de Tallien, de Bewaerer van de Treforye, vier gewöonlijkejaerlijkfche inkomft van duyzent Mark geftelt was: De Ko- Boden , twee Schrijvers, &c. Hier toe behooren ook deningwenfcht

den Aerts-biflGhoppen,Biffchoppen,Abten, ampt-lieden der Tienden en*Eerftelingen. Want als de^ Prioren, Graven, Baronnen , Vicontes, Hout-vefters, en macht desPaus vernieright was,eh by de wet befloten wierd,alle andere getrouwen des Rijx van Engelandt, zaligheydt. dat deTienden enEerftelingen der kerklijke inkomften aenDewijl wy voor onze behoudenis, en der geruftheydt van den Koning betaelt zouden worden,zoo zijn deze ingeft^lt.\\ gantfche Rijk,en om allen en een yder van ons Rijk recht Behalven deze drie Koninglijke Richt-huyzen,heeft de Dereyze»^te verleenen, onzen wel-Iieven en getrouwen Philips Ballit 11 Henrik, om alle uytftellen wech te nemen, en de moey - delußtae-tot Hooft-Iufticier van Engelandt, zoo lang \'t ons believen ten en onkoften der onderdanen te verlichten , uyt deze en ren,zal, geftelt hebben; zoo bevelen wy u op de trou, waer door andereRichters jaerlijx eenige in de byzondere Graeffchap-ghy aen ons gehouden zijt,vaftlijk gebiedende,dat ghy hem pen des Rijx gezonden, de welke rey zende lufticieren, enïn alles,wat tot het ampt van \'t voorzeyde lufticierfchap, en gemeenlijk luflices in Eyre genoemt zijn. Deze vonniffen zatot de behoudenis van onZe vrede,en ons Rijk behoort,zoo wel van de Wiflekeuren der kroon,als van de gemeene Wil-lang hy in zijn voornoemde ampt blijven zal, volkomen ge- lekeuren binnen de Graeffchappen , daer zy aen gezondenhoorzaem zijt. By getuygnis van de Koning, &€. waren. Wartt die Kóning, als Matthäus Pariftenfis zeght, Maer als onder \'t gebiedt van de derde Henrijk befloten heeft, door raedt van zijn Zoon en de Biftchoppen, lufticie-was, datdegemeene willekeuren der onderdanen het Ko- ren geftelt in zes deelen van\'t Koning-rijk,in yder deel drie,ninglijke Raedt-huys niet zouden Volgen , maer in een Ze- de welke zworen, dat zy aen yder zijn recht ongequetft zou-kere plaets gehouden worden, zoo zijn weynigh daer na de den houden.Maer dezé inftelling is eyndlijk onder de derdeCancelryen,en \'t Raedt-huys van de willekeuren der Kroon Koning Eduward verdweenen j nochtans is Zy, door det\'zamen met het Scaccarium van \'t Koninglijke hof vervoert, macht der Parlamenten, namaels eenighzins wederom op-en op zich zeifin zekere plaetfen geftelt, als zommige, ik gekomen.Want de Graeffchappen in eenigé(\'t welk zy om-weet niet hoe waer, verhalen. gangen noemen) gcdeelt zijnde,zoo gaen twee van des Ko- Dit van deze cn andere Vierfcharert, die

hier uyt gefpro- nings lufticieren tweemael \'s jaers om in haer omgangen,ten zijn, als tot een voor-reden gezeyt zijnde, zoo zal ik \'er om over de gevangens vonnis tc wijzcn,cn de Gaolen,zoo wynu by voegen , hoe zy zich hebben. En wijl zommige van \'t noemen, cn dc Prifonnen tc bevrijden, oft te ontledigen,\'t Recht zijn, als de Koninglijke Bank, de gemeene Bank, Waer van zy in \'t Latijn van onze Rcchts-gelecrden lußi-het Scaccarium, de Afftßn,de Sterrc-kamer, het Raedt-huys ciarii GaoU deltherand^ genoemt worden. Als ook om deder Warden, cn van de Admiraliteyt: zommige der Billijk- Recognitien der Aßifen non ^edejfeißna, cn van eenige anderehcyt,als der Cancclrycn,hct Raedt-huys der vcrzock-fchrif- in de zelfde te nemen; waer van zy lufticieren der Affifen,ten, oft der Requefteii,devergadcringen Op de grenzen van &g. om de bétuyghdegefchillcn in de drie gemelde voor-Walles , en in \'t noorder-dcel. .Hoor van elk cen weynigh naemfte Richt-huvzen des Konings tuflchen de dingersop zijn orde, \'t gene ik van andere verftaen heb. door haer Paren (als de wijs is) te bevorderen ; waer van zy - ^ De Koninglijke Bank is zoo genoemt, om dat dc Ko- lußiciarii de Ntfiprius, oft van \'t zy eerft, welke naem geko-i le Bank. zdwc gewoon zijn daer in voor te zitten, zy verhan- men is van de brieven aen dc onder-Graven gezonden , die dclt de Willekcurcn der Kroon, cn vele andere dingen, dc deze twee woorden begrijpen,gemeenlijk genoemt worden,welke den Koning en \'t gemeene beft aen gaen j en vernie- De Sterre-kamer, oft liever het Hof van de Konino-lijke Raedt méérbne- > &quot;1.1



? B R I T A Raedt is, waer in de hals-zaken, lijf-ftraffen, fcheldingen,bedriegeryen, quade lift, het wechloopen , &c. verhandeltWorden. Deze is, zoo wy de oudtheydt aen zien, de oudt-fte, zoowy op de waerdigheydt zien, de eerlijkfte. Wantvan daer beriepen zich de onderdanen tot den Koning, ende Öudthcydt ft:hijnt het te können betuygen , dat het eenKoninglijke ingeftelde Raedt geweeft is. Want de Rich-ters zijn de aller-cerlijkfte en gezienfte mannen, als Racdts-heeren des Konings\'zijnde. En het heeft de naem van Ster-re-kamer gekregen, nadat deze Raedt geftelt is geweeftin een kamer van Weftmunfter, met fterren verfiert, hetwelk nu onlangs gefchiedt is. Want men leeft in de gemee-ne handelingen van de III Eduward: Cetmfeilen la Chamhredes Eßoielles,pres de la Receipte alWeflminßer.yiact die voor-zichtighfte Vorft, de V11 Henrik heeft dc macht van dezelve met Parlamentfche aenzienlijkheydt zoo verrijkt cnbeveftight , dat zommige valfchlijk meenen,.dat hy hetcerft ingeftelt heeft. Hier zijn Richters de Heer Canceliervan Engelandt, de Heer Treforier van Engelandt, dc HeerPrefident van de Koninglijke Raedt,de Heer Bcwaerer Van\'t byzondere zegel, en alle de Raedts-lieden vanStaet, zooGeeftlijke als Wereldtlijke; en van de Baronnen des Parla-ments die, die de Vorft daer by roept; de twee Hooft-ju-fticieren der banken, oft in haer af-wezen twee andere lu-fticieren.En als Ampt-lieden zijner de Klerk van de Raedt,de Klerk van dc Brieven, en Proces van de Raedt indeStèrre-kamer. En hier worden de zaken niet door de Pa-ren na onze gemeene wet, maer na dc wijs van \'t Burgerlijkrecht geflieht. Het Raedt-huys der Warden en bevrijdingen, hetwelkzijn naem heeft van de weezen, welker zaken het handelt,heeft de VIII Henrik cerft ingeftelt : daer in de voorigetijden hare zaken in de Cancelry en \'t Scaccarium verhoortwierden. Want door een oude inzetting,uyt Normandyenovergebracht, en niet van de III Henrik, (als zommigefchrijvcn) als iemandt geftorven was, die zijn bezittingenvan de Koning op zijn hooft door krijghs-dienft bezat, zoozijn zoo wel de erfgenaem als het erfdeel en inkomft in demacht en befcherming des Konings, tot dat hy volkomeneen-en-twintigh jaren oudt is, en dan wordt het hem dooreen fchrift van den Koning weder herftelt. Hier in oordeeltde Generale Meefter. En onder hem zijn de Ovcrziencrder bevrijdingen,de Generale Attornaet, de Generale Ont-fanger, de Verhoorer, de Klerk der

bevrijdingen, de Klerkvan \'t Hof, veertigh Lcen-hecren, en de Brief^drager. In de volgende tijden zijn\'er noch twee andere Racdt-huyzen opgekomen, naemlijk van de dwalingen te verbe-teren , van welke \'t eerfte is om de dwalingen in \'t Raedt-huys van \'t Scaccarium, het andere om de dwalingen in \'tRaedt-huys van des Konings Bank begaen te verbeteren.Diens Richters zijn de Cancellier en Treforier van Enge-landt , tot haer andere Konings Richters nemende, die zywillen. En dezes Richters zijn dc hifticieren van de gemee-ne Bank, en de Baronnen van \'t Scaccarium. Het Hof van de Admiraliteyt verhandek de zee-zaken.Hier in worden getelt de Admirael van Engelandt, dcStadthouder oft Lieutenant, en de Richter, twee Schrij-vers, dc Dienaer van \'t Hof, de Vicc-Admiralen van Enge-landt. Lact ons nu tot de Raedt-huyzen van de Billijkhcytkomen. De Cancelry heeft zijn naem gekregen van den Lance-lier, welke naem, na\'t getuygnis vanVopifcus, onder deoude Kevzers niet van zeer groote waerde geweeft is. Maernu is \'t de grootfte eer,cn zijn de Cancelicrs verheven tot dehooghftc top der getabbarde waerdigheydt. Welker naemCafftodorus van de traliën (in \'t Latijn Camelli) trekt, omdat zy in een heymlijk vertrek, met een hek van traliën be-floten, de zaken getoetft hebben. Ziet, zeght hy met watnaem c^hy benoemt wordt, het kan niet verborgen blijven,w-t^hybi&quot;&quot;^&quot;\'^^^^^^\'^&quot; gehandelt hebt; want ghy hebtdooiiuchtigc poorten , ope floten, gevenftcrde deuren.Waer uyt klaerlijk blijkt, dat de Cancelier binnen de tra-liën, cn Van alle kanten zichtbaer gezeten heeft, zoo dat hydaer van fchijnt de naem gekregen te hebben. Maer om dathet ziin plicht was, mits hy als de mont, het oogh, cn \'t oorvan den Vorft was, de fchriftcn en befluyten, tegen \'t recht,oft \'t gemeene beft begaen, met dwerfche lijnen tralijs-\\ujste betrekken, \'t welk zy niet oneygentlijk Cancellare , dat is. Ik St tne- hjtKi\'ST\' S\'cavrc.-chambre. Het Raed- huis derWarden. Het Bof•van de Ad-mraliteyt. De Cancel-ry. N N Betrdlien genoemt hebben, zoo meenen zommige dat deCancelicrs van deze Canccllatie haer naem gekregen heb-ben, en in \'t nieuwe Glojfirium leeft men: Een Cancelier isdic het ampt heeft om de fchriftcn, antwoorden,cn bevelendes Keyzers in te zien, het qualijk gcfchreve tcCancclle-rcn, en het wel gcfchreve tc tekenen. Ook is \'t niet waerdatPolydorus Virgilius verhaelt, dat Willem dc Conquc-fteur een vergadering

van fchrijvcrs ingeftelt heeft, dic deVorftelijkc brieven zouden fchrijvcn,en dat hy de meeftervan die vergadering Cancelier genoemt heeft, dewijl hetopenbaer en bekent is, dat \'cr Canccliersin Engelandt ge-weeft zijn voor dc overwinning dcr Noormannen. Hoegrootheden dc waerdigheydt cn acnzienlijkheyt des Can-celicrs is, is bekender, als dat ik het behoef te verklaren:hoe groot zy eertijdts geweeft is, zal ik met een woordt ofttwee uyt ccngenoegh oude fchrijver hier byvoegen : Dewaerdigheydt van den Cancelier van Engelandt is, dat hy ^&quot;^ertde tweede naeft den Konink gehouden wordt, dathy metde eene zijde van \'s Konings zegel, \'t welk ook tot zijn hoe-de behoort, zijn eygen bevelen tekene, dat des KoningsKapel in zijn befchikking cn bezorging is, dat hy de ledige de Hmk.Aerts-bifdommen , Bifdommcn, Abdyen, en Baronnyen,vallende in dc handt des Konings, zelf ontfange cn beware,dat hy by alle Koninglijke racdt-flagen zy, cn ook ongeroe-pen daer by kome, dat alles met de handt van zijn Koning-lijke Klerk, die\'t zegel draeght, gerekent, cn alles doorraedt van de Cancelier gefchikt wcrde. Infgelijx dat dic on~der hem ftaen, cn door Godts genade in haer leven wel ge-dient hebben, zoo hy wil, niet ftcrvC als Aerts-biflchop oftBiflchop zijnde; daer van is \'t dat de Cancelry niet te koopis. De form van ccn Cancelier te ftellen (ook luft my dit Gmlt,aen te tekenen) was onder\'t gebiedt van de tweede Hen-rijk, met het groot zegel van Engelandt aen de hals van deverkore Cancelier te hangen.Maer inde tijt van de VI Hen-rijk was het dufdanigh, gelijk ik \'t uyt de Handtveften aen-tekenen zal: Als de Cancelier van Engelandt geftorven is,zoo worden de drie groote zegels des Konings, te weteneen van goudt, en de andere twee van zilver, de welke in debewaring des Cancelicrs geweeft zijn, terftont na zijn doocin een houte geflote kift geleght, cn met dc zegels van deGrooten, die\'crby geweeft zijn, verzegek zijnde, indeTrefory gebracht. Van daer worden zy tot de Koning ge-bracht, die de zelve aen den toekomftigcn Cancelier, trcr*dende tot de laft van \'t ampt van \'t Cancelierfchap uyt tevoeren,na dat hy den eedt ontfangen heeft, dat hy \'t wel cngetrouwelijk bedienen zal, eerft het groot zegel van zilver,daer na het goude, en het andere ziJvere in handen geeft indc tegenwoordigheydt van een groote hoop Edelen, die dezelve ontfangende, weder in de kift light, cn,mct zijn zegelvcrzegck,na zijn huys brenghr, cn in de

tegenwoordigheytvan eenige Edelen de ope brieven cn bullen des Koningsdoet verzegelen. Als de Cancelier ontlaft wordt, zoo geefthyinde tegenwoordigheydt der Grooten die drie zegels,cerft het groote gulde zegel, daer na het groote zilvere, enhet andere kleyne,den Koning in zijn handen. Heden wortden Cancelier nochtans flechts een zegel gegeven, ookwordt nergens van deze drie zegels gewach gemaekt,als on-der \'t gebiedt van de VI Hcnrik. Dit ampt des Cancelicrsis door verloop van tijden veel aenziens en wacrdigheydtsdoor de bevelen der Paiiamcntcn acn gekomen, meeflnadat de Voor-fpraken met een ftrenge wijs zoo hingen na defpits-zinnigheyt van \'t Recht, en ftrikken van woorden ftcl-den , dat het nootzaeklijk fcheen het Raedt-huys van Bil-lijkheydt in te ftellen, hetwelk den Cancelier bevolen was,dc welke na \'t billijk cn \'t goed zoud oordeelen, cn \'t hoogh-ftc Recht,\'t wclkde hooghftc galgh pleegh te fchijnen,ma-tigen. Fn hier zit als overfte de Heer Cancelier van Enge-landt, en by hem zitten twaelf Meefter-Cancelieren, vanwelke dc eerfte is de Papicr-bcwaerer , oftdebewaerer derRollen van dat zelfde Hof, en daer van de Meefter der Rol-len genoemt wordt. En tot dit Hof behooren vcelampt-lic-den&quot; van welke zommige inzonderheydt des Konings zegelbedienen, te weten, dc Klerk van de Kroon, dc;Klcrk vande Hanapier, de Verzegeler, de Dienaer van \'t Wafch, deControlleur, de Hanapier, vier-en-twintigh Lopers, deKlerk van de Brieven van onder ftraf: andere zijn inzondcr-heyt over de klachten aldaer voorgcftelt, als de Protonota-ris, zes Klerken, oft Attornaten van \'t Hof, de Regiftrier. Aldaer N. 8i



? m ? li-J i r T A N N E N. ï B R Sa Akker zijn ook drie Klerken van de kleyne Bage, de ï^lerkvan de Aenbiedingen,de Klerk tot de Faculteyten,de Klerktotdeonderzoekingvande ope Brieven ., de Klerk v^)or deVerzendingen, &c.ITet Hof Daer is uyt de byzondere Raedt des Konings noch eender Ri^ue- ander Raedts-huys ontftaen, genoemt het Hof der Ver-^oek-fchriften , oft der Requeften, van de Verzoek-fchrif-ten alzoo geheeten , de welke de zaken verhoort, gelijk inCancelry onder de byzonderen , maer die eerft den Vorft,oft zijn byzonderen Raedt, en ook elders voor-gedragenzijn. Hier in zijn eenige Meefters der Requeften , en eenKlerk oft Regiftrier, en twee oft drie Attornaten. Voortszullen wy van die Raden in de Mark-Graeffchappen vanWalles, en het noorder-deel met Godts gunft op zijn plaetsfpreken. De Geeft\' De Geeftelijke Raedt-huyzen zijn voorneemlijk, hetlijke Raed- Syn^dus, \'t welk de vergadering der Clergy genoemt, en ai-hnyun, tijdt met het Pariament te gelijk gehouden wort: en deProvinciale vergaderingen, in beyde de Provinciën. Ziet de Hierna worden de Hoven van de Aerts-biflchop vanoudtheydt Cantelbergh getelt, naemlijk het Hof van de Boogen, waerover als Richter is de Deken van de Boogen , alzoo ge- h gen \'t Hof van\'verhooring. Het Hofvan voor-recht. Het Hof \'i i&quot;f I\',> H I M: van *Kerkl noemt van S. Marien kerk te Londen, wiens heylige toornHet Hof verfiert is met boogh-werk, deze fchrijft wederom op de•vmdeBoQ\' beroepingen van ieder een in de Provincie van Cantel-bergh. Hierin zijn zeftien oft meer voor-fpraken na desAerts-biffchops goedtdunken , alle Dodoren der wet-ten, twee Schrijvers, en tien Tael-lieden. Het Hof van verhooring is, welk alle de klachten, zaken,cn beroepingen der onderzaten ontfangt. Het Hof van Voor-recht is , waer in de Commiflaris vandc erf-gocdcren van die geen uyterfte wil gemaekt heeft,oft die by Teftament op-gedragen zijn, recht fpreekt.Het Hof der Faculteyten is, waer in een Overfte gefteltder&quot;fa7Hl- wordt,diedc begeerten onderzoekt van die gene, diever-teyten. zachting begecren van het zomtijts al te ftrafte cn ftrengerecht, cn een Regiftrier, dic dc vergunde verzachtingen infchrift ftelt. Het Hof Het Hof der Byzonderen, \'t welk behoort tot zommigeder byxon- Parochiën, in zommige Bifdommen van des Biflchops ge-deren, rechdghcydt afgefcheyden zijnde, en den Aerts-biflchopvan Cantelbergh eygen, en andere niet zeer vermaerde gaik willighlijk voorby. Ook fchijn ik niet zeer voorzichte-iijk my in deze dingen vermengt te hebben, maer Guicciar-din heeft, in\'t befchrijven van Nedcrlandt, my met zijnvoorbeelt voorgegaen. Hier had ik befloten iet in te

voegen, inzonderheydt\'t gene tot dc oudtheydt vocght van de hooge Overhedenvan Engelandt, als van den Cancelier ( waer van terftont i V I \'. ^. ?iM il iffi ^ i&quot; . -, : gefproken is ) den Treforier, den Pr^Efidcnt des Raedts, deBewacrer van \'t byzondere zegel, den grooten Kamerling,dc Conftapel, Maerfchalk, Sencfchael van de KoninglijkeHcrbergh, &c. Maer wijl ik verftaen heb, dat andere ditbetrachten, zoo vêr is\'t\'er af, dat ik hun\'t zelfde zoud on-trekken , dat ik ook al \'t gene ik in dit deel aen-gemerktheb, hun willigh ben meê te deelen. Hier op verwacht nu licht iemandt, dat ik hier by voege wat teke»onder de befcherming van welk teken oft zwecf-fterons BritannienBritannien zy. Ik zal \'t ook waerlijk doen ( want ik ben cnderwof-ook in die geleerde dwalingen geocfFent ) om den nieus-giengen tc voldoen j hoewel degiflïngen der Stcrre-kijkersin deze zaek zoo verfcheyde zijn, dat de verfcheydenheydtzelfde gantfche zaek fchijnt te verzwakken, en de waer-heyt uyt te fluyten. De oude Dichter M. Manilius geeftmet dit veers tc kennen, dat het onder den Steen-bok oftCapncornus geftelt is : Ghy Steen-hok heerfcht al rvat de neder-gaende zonBez,tetf nahuuriq-h nu aen ihetis Pekel-bron. o Ptolomasus, Albumazar, en Cardanus ftellen \'t onder denRam, loannes de Muris onder Saturnus, de broeder Snuf-felaer, Efquidus , en Henricus Silen onder de Maen , omdat het, zeggen zy , onder de zevende cUmaet oft He-mels-wijk zyi Rogier van Hereford , Thomas RavennasTael\'licvcr, en Hifpalenfis onder de Vifl^en. En eyndlijkSchonerus en Pitatus,op dat \'er gecnige t\'zamcn-ftemniingzy, en wy met geen beter reden hebben \'t den Tweelingenonderworpen. Nu,dat wel gelukken en gedyen moet, (gelijk dc Ouden,eer zy iet deden , plachten tc zeggen ) Zal ik met Godts ge-Icyde, dc Provinciën oft Graeffchappen acnvaerdcn, inwelke ik elk op \'t waerfte, klaerfte cn kortfte, als mooghlijkis, zal verklaren , welke dc oude inwooners geweeft zijn,waer van haer naem gefproten is, welk haer grenzen zijn,met wat goedtheyt het begaeftis, welke van ouder gedach-tenis en vermaerde plaetfen het heeft, en wie in elk na \'t ge-biedt der Noormannen oft Hertogen oft Graven geweeftzijn. In dit vervolgh dcr Graven,op dat ik opendijk bclijdedoor wien ik hierin gevordert heb, beken ik hier willighen met recht, dat Thomas Talbot, dic naerftighfte Griflierin de Brief-kamer, en zeer wijs in onze oudthcdcn , my eengroot licht voor-gedragen heeft. Ik zal dan beginnen van \'t uyterfte Weften, dat is vanCornwal, en van daer de overige landen , elk op zijn ordedoorzien. Hier in Strabo, Ptoloma:us,cn de oudtfte Aerdt-befchrijvers navolgende, die van de wefterfche

landen, alsvan de eerfte na het eerfte zuyden, haer befchrijvingen al-tijdt beginnen. ?? ^ i D A N M O- i
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? N. N N O D A M E 84 Britannen, die in deze wijk gewoont hebben, het Tin uyt cukis rchrijft, waren zy beleefder tegen de vreemdelingen:) de fteen-achdge aerde gegraven, en in zommige na-by-ge- zo waren zy kloek, dapper, en lang genoegh van gettalte, lege eylanden, met het aflopen van de vloedt,op wagens ge- grof van leden, en die in \'t worftelen (op dat ik die manlijke voert; en dat de koop-heden het van daer met fchepen in ftrijden van den bal te kaetfen verzwijge) zoo uytmimtend, Vrankrijk overgebracht, en daer na in dertigh dagen met dat zy die eer met recht aen andere volkeren, en door konft paerden aen de Bronnen van den Eridan, oft naer de ftadt en vaftigheyt der krachten ontnemen.DeDichter Michael, Narbon, als tot een koop-ftadt gevoert hebben. Ook geeft na dathy met klinkende veerzen m haer lof overvloediger .ffithicus, wie hy ook geweeft zy, dieonw^aerdighlijk de getuyghtheeft,datzyin Arthurs veldt-flagen de eerfte aen- naem van Hieronymus vertaler draeght, het zelve te ken- vallen uyt-geftaen hebben, zo befluyt hy moedighlijk:nen , en zeght, dat hy op deze Metael-werken regels geftelt Wat fchrikt om ? z,o wy vafl op onze voetenßaen,heeft. De Engelfche-Saxen worden geacht het zelve t\'ee- V Zy ons \'t hedrogh verwint, niet zal ons óver gaen.nemael verzuymt, oft der Arabiers, ott Sarafjjnen arbeyt ge- Hier van is \'t, dat mooghlijk het gerucht loopt, dat eer- bruykt te hebben. Want de verlate mynen noemen de in- tijdts de Reufen in dit landtfchap gewoont hebben. Want wooners Att all Sar afin, dat is, der Sarafijnen overblijffels. de Dichter Hauvillanus,die voor vier-hondert jaren geleeft Na den inval der Noormannen hebben de Graven van heeft, als hy zommige Bntanfche Reufen befchreef, heeft Cornwal grooten rijkdom hier uyt-gehaelt, inzonderheydt dus van Britannien gefpeelt : Den Reuzen(Irekt dit landt, doch weynigen, tot woon,Ben wilder dieren vacht haer ruggen tot verfchoonVan kleederen verdek?yhet bloedt haer daeghlijx drinken,Ben uyt-geholde blok, haer beker om te fchinken.Een hol haer huys en aert, haer bed een doornen trots,Be roofverfehaft haer f^ijs, haer eet-zaelis een rots.Het f haken kroont haer lufl, gewelt haer heerfchappyen,Haerfchou-fpel rijfl uyt moort, haer moedt uyt razeryen.Beflrijdt befchaft haer doot, het dooren-hofch haer grafBit ongediert gedyt het Bergh-landt tot een firaf,Boch Eng\'lands weft-eynd meêr, maerfchriklijk boven al,Ben vèrflen grenzen van het zuy der CormmaLOf nu deze gedronge vaftigheyt der DanmonCn, de wcl- Richard , des III Koning Henrix broeder. En \'t is geenwonder, wijImen toen ter tijdt

het Tin van nergens elderskreegh , want de invallen der Mooren hadden de my-nen van Spanjen geftopt j en in Duytslandt waren de Tin-aderen , die alleen in Meyflfen en Bohemen zijn, noch nietbekent j en de zelve niet geopent voor het i Z40 jaer naChriftus geboorte. Want toen, als een fchrijver van dieeeuw getuyght, is in Duytslandt het Tin gevonden dooreen man van Cornwall, uyt zijn vader-landt verdreven, totgroot nadeel van Graef Richard van Cornwall. Namaelsheeft men van Edmond, Graef Richards zoon, een verze-gelde brief verkregen, en is van den zei ven vryheyt vergunt,cn Metael-wetten geftelt, welke hy met zijn zegel bevc- ftight heeft, en men heeft tol op het Tin geftelt, welk acn kc uyt de matighcydt van \'t vochtigh en warm voortgeko- de Graven bctaelt wierdt. menis,aendevoedigeweftcwindtengelegenheytderwe- Deze vryheden, voor-rechten en wetten, heeft de 111 reldt tc wijten zy, gelijk wy zien dat in Duytslandt dc Bata- Koning Edward daer na beveftight cn vemieerdert , dc viers^ in Vrankrijk de Aquitanen cn Ruthenen, die de uy- gantfche gemeente der Metael-w erkers, als een lichaem in terfte ten weften zijn,allerftcrkft zijn,- of wel cêr aen cenigh vier deelen oft landtfchappen befchreven, de welke men na byzonder opzicht van hemel en aerde, ftaet ons hier niet de plaetfen , Eoymore, Blak-more, Trewarnaile, en Penwith naeukcurighlijk te onderzoeken. noemt. Hy heeft over allen een Guardiaen oft Overfte ge- Nu zullen wy de voor-bergen, fteden, cn rivieren , vanftelt,de welke zo na dc billijkheyt, als na dc wet recht fprak, welke dc Ouden verhaelt hebben (want dit is voorneemlijken over yder deel heeft hy haer Voor-overftcn gezet,de wel- onze voornemen) vervolgen: van de uyterfte voor-berf hke alle maenden, yder in zijn landtfchap, dc twiftcn von- zelfs acn-vangcnde, eerft dc zuydcr, en daer na den noordernifte, welke vonniflèn, na het Tin, Stannaria, oft Tin-rech- ftrandt,en eyndlijk den af-loop van de rivier Tamar,de wel-ten genoemt worden,van dewelke zomtijdts acn den Over- kc dit landt van Dcnshier affcheyt, doorzien. De uyterfteften zelf beroepen wordt. En op dat de tollen, den Graven voor-bergh, welke aen de Verginifche zee light, cn alleenvan Cornwall, die men na de oude inftelling voor yder duy- met xvii tijden op de ronde vlakte der aerde van de geluk-zent ponden Tin 40 Schellingen betaelt.nict heymlijk ont- kigc,oft liever Afodfchc eylanden bepaelt wordt,wordt vanvoert en gefloken wierdcn, zoo is het door een wet verbo- PtolomcXus Bolerium genoemt , van Diodorus Beierium,den, dat al het Tin, dat vergadert wordt, tot ccn van de

vier miflxhien van het Bntanfche woordt Peil, weik Vêrfl bete-beftemde fteden moet gebracht worden, al waer het tw^ee- kent, of het wordt ook van Ptolom.^us Antiveflaiim gc-mael \'s jaers gewogen,aen-getekcnt,en vertok wordt ,en&quot;\'t is noemt,van de Britanncn Pemhwguaed, dat is, de Voor-berghzonder de grootfte boete niemandt geoodoft het zelfde ^uan bloedt, maer alleen van de Barden oft Dichters: docheerder te ver koopen oft verderen. En niet alleen wordt \'er van de Britanfche Gefchicht-fchrijvers Penn>ith, dat is, dedit Tin gevonden, maer Goudt en Zilver en Diamanten, Voor-bergh aen de linker-zyde, van de Saxen Penpijj-ftreopt;.van de natuur zelve gehoekt en geflepen, welker zommige Want Steort betekent by haer een in dc zee gelegen landt,de groote van een Ekel even-naren, en de oofterfche alleen en hier van wordt heden die gantfche Hondrtd, Penwith ge-in zwart- cn hard-heydt wijken. Het Eringium wordt \'cr noemt, by dc by-wooners in haer tael Penvonlas , dat is, hetlangs den oever doorgaens in overvlocdt gevonden. Ook eynde des landts,en in de zelfde zin by de Engelfen The landsis het zo vruchtbaer in vruchten, hoewel niet zonder groo- end, om dat het ten weften het uyterfte van het gantfcheten arbeyt der bouw-heden, dat het niet alleen zich zelf ge- eylandt is. En zo deze voox-hcïgh Helenum genoemt is ge-nocght, maer ook een grooten hoop koorns jaedijx aen weeft, gelijk Volatcrranus cn de nieuwe fchrijvers verhalen,Spanjcn vedeent. Een groote winft ontftaet \'er ook uyt dic zo is het niet van Hclenus Priams zoon, maer van Pen Elmviskens, die zyP/fW^a noemen, dewelke als met groote voortgekomen, \'twelk by dc Britanncn een Ellcnboo^h,zwermen, de ftrandt van ïulius tot November omnngende, gelijk Ancon bv dc Gneken betekent. En wijl de gekromdegevangen,ontgonnen,gezouten,gerookt, gcpekclt,geperft, ftranden van dc Gneken genoemt wierdcn,\'twelken met groote menighte naer Vrankrijk, ltalicn,en Spanjen Plinius van \'t Italiaenfch Ancona getuyght, zo is \'t geen-gevoert worden, by welke het de aengenaemfte waren zijn, zins ongefchikt dat deze gebooge ftrandt van dc Britanncnen Eumados genoemt worden. Waer over dc Cornwalfchc in den zelfden zin Pen Elin, cn daer van het Latijnfch Hele-Dichter Michacl,in zijn rijdt de voorneemfte der Rijmers, num genoemt zy. Maer van Antiveftaum placht ik dikwijlstegen Henrik van Abrincen, des derden Koning Henrix tc twijfFelen,of\'t na een Griekfchc bron fmaekte. Want alsAcrts-dichtèr, om dat hy de Cornwallers, als de laetfte der ik zagh dat het by de Grieken gemeen was, de

plaetfen temcnfchen,befpot had,voor dit zijn vaderlandt ook fpotten- benoemen na dc namen van die plaetfen die \'cr tegen overde gezongen heeft: gelegen waren, niet alleen zelfs in Grieken , alwaer zyNiet noodigh dat tk tel de rijkdom van ons landt, Rhium, en Antirrhtum hebben, maer ook in d\'inham vanWaer door \'t den armen doet een rijken onderjlant. Arabien, alwaer zy Bacchium en Antibacchium; en in lilv-In Vifch en Tin mach haer geen landt-ftreek eve-naren. ricn, oft nu Slavonicn, Antibarrium, om dat het recht tegenNochtans is Cornwall met gelukkiger in landt, als in over Italicns Barrium gelegen is, zoo heb ik naerftlijk door-mannen , welke gehjk zy zelfs m die oude tijden m alle be- zocht of\'er eenige plaets , met de naem van Veftam vereert,lecftheydt op-gebracht zijn i (want door de gewoonte der tegen ons Antiveft^m over lagh 5 maer niets zodanigh vin-koop-lieden,die daer om Tm na toe varen, als Diodorus Si- dende, heb ik my tot de Britanfche tael begeven, cn noch-tans



? COR N tans kan ik my hier niet uyt redden. Voorts geloven de in-wooners , dat deze voor-bergh zich vér na \'t weften geftrektheeft,en de Schippers beveftigen \'t uyt dc uyt-getoge puyn-hoopen. De bywooncrs verzekeren, \'ik weet niet met watbeuzelingen, dat het landt, aldaer met de zee ovcr-ftolpt,LioneJJe genoemt geweeft zy. In de uyterfte klippen van dezen voor-bergh, als zy doord\'af-vlocycnde eb ontbloot worden, verlchijncn aderen vanzuyver loot cn koper, cn de inwooners verhalen dat \'er eer-tijdts een back geftaen heeft, waer van men den varendelieden, door een aen-gefteken vuur, teken gaf. Buytcntwijftel tot een baek van Spanjen; gelijk Orofius verhaelt,dat \'cr in \'t Brigantifch Galhfficn een vuur-baek, onder deweynigh gedenkwaerdige werken, op-gericht is, tot deback van Britannien, dat is, tot dienft van die gene, die uytBritannien naer Spanjen voeren, (zo ik hem flechts wel vat)oft tegen over de back van Britannien , want geen andereplaets van dit eylandt ftrekt zich naer Spanjen. Nu light \'ereen dorpken op, Saint Buriens, eertijdts Eglis Buriens, dat is,Burienm oii Ber ianas kerk genoemt, en aen Buriena, eengeeftlijke lerfche vrouWigeheylight, (want dit volk heeft delerfche heyligen cn haer inwooners,zoo voor haer bcfcher-mcrs gehouden , dat het haer byna alle fteden toc-gewijtheeft.) Deze plaets,zo men zeght, heeft Koning Athelftanhet recht van ccn Vry-plaets vergunt, als hy overwinner uytde Syllenife eylanden hier acn-landc. H et is zeker, dat hyhier een kerk gebout heeft, en dat, onder Willem de Con-cjuefteur, hier ccn Collegie van Kanunniken geweeft is, endat de by-gelcgc landeryen haer toe-behoorden. Dicht hierby, in een plaets, die men Bifeaiv weune noemt, ziet men 19fteenen in \'t rondt geftelt, yder i z voeten van elkander afftaende, en in \'t middel-punt verheft zich ccn veel grooterals al de andere. Dit is, als men waerfchijnlijk giften kan,een zege-teken van de Romeynen, onder de laetfte Key-zers , oft van de Saxfche Athelftan geweeft, als hy dc Dan-monen onder zijn macht gebracht had. Van hier af ten zuyden ontfangt dc allenx omgelegeftrandt, een maen-gelijke inham, Motmts bay genoemt; al-waer men zeght,dat de zee het landt,tc greetigh befpoclen-de, ovcr-ftolpt heeft. Hier aen light Moufe-hole, in \'t Bri-tanfch Vort luis,du is, de eylandts haven, voor welk Henrijkvan T/a/,dic met de waerdigheyt van Baron gebloeyt heeft,en Heer van Alwerton en Tiwernel in dit Graeffchap ge-weeft is , van den eerften Edward het recht van een koop-ftadt en markt verkregen heeft. Acn dezen inham light ookhet koop-ftedeken PenfansA^x. \\s,het Savelen hooft,\\\\ aer vanniet vêr is, de bekende ftcen

Main-Amber, dewelke fchoonzy van uytncmcnde grootheydt is,zoo kan menze nochtansmet een vingerken bewegen,maer een groot getal van men-fchen zullenzé niet van haer plaets verfchuyvcn; cnAi\'er-kiu,d2X. is,de markt van lupiter,om datmen daer op ccn don-derdagh markt-dagh hout, zijnde een qualijk te betrouwenReede. En in dezelve hoek de bergh van S. Michael, dieden inham den naem gegeven heeft,eertijdts Dmfil, als in \'tbock van Landaf ftaet, by de inwooners Careg Cowfe, dat is,degrtjzeßeen-rots, in \'t Saxfch (üycbel-j\'rop, dat is, Michtelsplaets, gelijk Laurentius Noëlus, een man van groote ge-lcertheydt , en die onzer voor-ouderen Saxfche tael, doorongewoonte verftorvcn, cn door vergeet begraven, dc eer-fte in onze eeuw weder op-gewekt heeft. Deze flecn-rotsis hoogh en fcherp genocgh, cn, alsdc zcc vloeyt, van\'twater om-fpoclt, en als zy ebt, aen \'t landt gevoeght. Waervan Graef lan van Oxford, op dc aert der plaets fteunen-de , dezelve voor weynigh jaren tot een zetel der oorloghtegen den vierden Koning Edward verkoren, en kloekhjk,doch ongelukkighlijk befchermt heeft. Want zijn zolda-ten, van de Koningfcheverzocht zijnde, hebben zich ter-ftont over-gegcven. Want op de fpits van den bergh zelf,binnen het bolwerk, was een kapel, aen den Aerts-EngelMichael gewijdt, daer Willem Graef van Cornwall en Mor-ton , dewelke door des eerften Willems mildigheyt veel erf-gronden in deze wijk bezeten heeft, voor een Monnik ofttwee ccn Cel gebout heeft, dewelke verhalen, dat S. Mi-chicl op dien bergh verfcheenen is; het welk deltalianentot haer Garganus, en de Franfen tot haer bergh van S. Mi-chiel in Normandyen om ftrijt trekken. Aen den voet vandezen bergh zijn by onzer voorvaderen gedenken,wijl mendaerTin uyt groef/pietfen,bijlen,en kopcre zwaerdê,in lin- U nen gewikkelt, gevonden^ gelijkmen over lang in \\ Zwartewaldt van Duytslant, cn noch onlangs in Walles uyt-gegra-ven heeft. Want het blijkt uyt dcr ouden gcdenk-tckenendat de Grieken, Gimbren, en Britannen koperc wapenengebruykt hebben, hoewcl dc wonden van \'t koper minfchaedlijk zijn,als in het welk (als Macrobius uyt Ariftotelcsverhaelt) ccn genezende kracht zy. Maer die eeuw wasniet,even als de onze,tot der menfchen verderfverftandigh.Op de onderworpe fteen-klippen, als ookdoorgaens langsdeze ftrandt neftclt de Pjrrhocorax, een roodt-gebckte cngevocte Raefniet acn dc^Alpen byzonder zijnde, als Pliniusgemecnt heeft. Den welken de inwooners vernomen heb-ben , dat ccn brandt-ftichtige cn dief-achtige vogel is: wanthy werpt dikwijls heymlijk het vuur in de huyzen, en zoekten verberght heymlijk dc penningen. In deze

plaets wort het landtfchap meeft t\'zamengctrok-ken, gelijk als in een engte tuffchcn twee zeen : want vanhier tot de hooger oftSevernfche zee liggen naeulijx viermijlen tuffchcn beyden. En ccn weynigh boven den berghopent zich een genocgh brcede Inham , naer den berghMountsbay genoemt,alwaer een zeer zekere en vrye ree voorde fchepen is, wanneer het uyt den zuyden ftormt, zes ofczeven vademen, in het midden der eb, diep. Meer ten oo-ften rijft Godolcan,een heuvel, vruchtbaer in Tin-aderen envermaert, (nu Godolphingenoemt) nochtans is het veel ver-maerderdoor zijn Heeren van dezelve toe-naem, dewelkede oudtheydt des ,gcflachts door haer deughden ge-even-naert hebben. En de naem is in de Cornwalfche tael vanmtte Arent gemaekt. En dit gcflacht heeft eertijdts eenwitte dubbelen Arent, tuflchen drie infgciijx witte Leliënuyt-geftrekt,in een roodt fchild, in haer wapenen gebruykt. En terftont naer her zuyden van de bergh van S.Michiel,vertoont zich een half cylandt, acn welx ingang men Heil-Jlon ziet, in dc landt-tacl Hellas, om het valfch aen-gefpoel-dc water, een vermaerde ftadt door het voor-recht van Tintc tekenen, waer by, door de vele t\'zameii-lopendc wateren,een meyr ontftact van twee duyzent fchreden in de langte,Loopocle genoemt, door een kleync tuflc:hen\'lopende bankvan de zee af-gefchcyden , dewelke als zy door het geweltder w.itercn door-gebroken wordt, zoo hoortmen vêr doorde gantfche buurt ccn groot gebas der wateren. En nietvér van daer zietmcfi een krijghs-beheyning (Earth ge-noemt) uyt by-cen-gcbrachtc ftecnen zonder leem oft kalkzeer groot in\'t rondt gebout, hoedanige ook andere hieren daer gemoeten, in den Deenfchcn oorlogh, als wy ge-loven, gefticht, cn dezelve is niet ongelijk die veftingen derBritannen, welke Tacitus ruvge en ongefchikte fteen-ho-pen noemt. En bet halve eylandt zelve, we|k groot, cn meedorpen genoegh voorzien 15, wort A/eneg genoemt, buytentwijftel dat A/enna,welk lornandes uyt Cörnelius (of\'et Ta-citus,de fchrijver dcriaer-bocken zy.wcet ik nict)befchrijft,en in zommige voor-beelden Memma genoemt wort. Wanthet is (zeght hy) in het uyterfte deel van Britannien over-vlocdigh in Mctael,vol van kruyt,en vruchtbarcr in die din-gen , welke meer het vee als dc menfchen voeden. Dat hynochtans zeght,dat het overvloedigh in veel Metael is, zo ishet nu zoo gebrekkigh daer in, dat het eertijdts uyt-geputfchijnt. Dit wordt heden van de Schippers ge- noemt, van Ptolomarus Danmoniorvm Promonto-Rivm en OcRiT^vM, van iEthicus in zijn wonderbaer-lijke Aerdt befchrijving O c r a n v m , cn by de bergenvan dc vvcft-zec getelt. Of het van Ocra zy, het welk,

alsSextus Pompejus getuyght, een fteylen bergh betekent,durf ik niet beveftigen.: nochtans hebben ö^r^^ onder deAlpen, Ocriculum, en Interocrea, van de fteyle gelegenheydthaer naem getrokken. Maer wijl öf^r in\'t Britanfch eenfpits betekent, wat zoud het zijn, zoo ik achtc, dat dezevoor-bergh zo genoemt zy, om dat zy gefpitft zy,cn even alseen kegel cyndight ? De ftrandt van dit Meneg te rugh kee-rende , zoo gemoet zy een met wel vele en hoekige ver-trekken gehavende Inwijk, ontfangende het rivierken Vale,waer acn mcêr binnenwaerts dc oude ftadt Voluba, by Pto-lomjeus gedacht, gebloeyt heeft: maer is nu eertijdts ofcvervallen, oft heeft haer naem verboren, welke nochtansin dc haven van Volemouthok Falemouth nu noch overigh is.Deze haven is even zoo edel als Italiaens Brundufium zelve,ruym genocgh voor veel fchepen i want in haer gekromdeInwijken konnen hondert fchepen zo van elkander liggen, Aa dat W A



? A IST M O N i Ë N. \'(dat ffièn uyt de top van geenige maften in een^h ander wal, die daer eertijdts zijn hof gehat heert. MaeSr hêt licht zien kan. En is zeer verzekert voor alle winden, en rond- van VzeUa, wordt inzonderheydt verduyftert door twee fte- om met hooge Kay-dijken omringt. In \'t inkon^en ver- den, Leskerd ten ooften, op een hooge heuvel gelegen, cn heft zich een fteyle cn hooge ftcen-rots, van dc inwoo- door een oudt kaftecl en vrye markt vermaert, en Bodman Bcrs Crage gcnoaiit. De mondt is ten weerzijden, tot be- ten noorden, qualijk twee mijlen Van elkander, Bmfrenna, fcherming der plaets en fchrik der vyanden , met kaftcclcn mis ik niet, in\'t Britanfch, en in oudèbricTen^ voorzien , acn decs zijd ten ooften met het kaftecl van Dit tufTchen twee berghskens, niet zeór gezont vangclc- S. Maudit^^-m d\'ander zijd ten weften Pendmas,\\an de VIII genheyt, liggende, van \'t ooften na \'t weften uyt-geftrekt, is Henrijk gebout. Waer van de oude Dichter aldus gezon- een zeer vermaerde markt, vol burgcry, mtt huyzen ge- gen heeft: noegh gebout, cn zeer vermaert door het voor-recht van Het Pendinas bejlaet de topfen van \'tgeberght j het Tin te tekenen. Maer certijdts door dc Biftchoplijke En met zijn Schuts-gtdruyi den donder bootji tn terght^ waerdigheydt vermaerder. Want omtrent het 5J05 jaer, als. Waer Maudit tegen aen, met krakende Kartouwen in dit landtfchap dc kerklijke zaek gantfch ter neder lagh, Haer blixems dreygt,om Vaelmuyds haven vry te houwen, zoo heeft dc oude Edward na \'t befluyt van Paus Tormofus^ En dc haven zelf, wordt van Ptolomseus Cenionis ofiium hier de BiflTchoplijkc ftocl geftelt, en den Biffchop van Cri- genoemt, zonder twijffel van het Britanfch G^z^f«, welk dien,in deze wijk,dc drie dorpen, C»«//«!^, en een deur oft ingang betcykent, cn dat getuyght het by- tam vergunt, op dat hy van daer het volk van Cornwall gelegen ftcdeken Tregenie, dat is, zoo ghy \'t vcrtaelt, het jaerlijx zoud bezoeken,om haer doolingen te onderzoeken^ ftedeken acn de mondt. Aen de binnenfie Inwijken van want te vooren wcderftonden zy der waerheydt zoo. veel Zy deze haven liggen eenige fteden. Dc vermaerde koop-ftadt konden , en waren der Apoftolifche beftuyten ongehoor- Peryn Wo\\s.^ex.Bronefcome, Biflfchop van Oxford, zaem. Maer daer na , als de vreeflijke Deenfche oorlogh in\'t iz88 jaer een Collegiale Kerk, diezcG/^/^^V^ noemen, ontbrande , is de Biflohoplijke waerdigheydt na Germans en twaelf Proeveniers

geftelt heeft: Arwenak, een wooning vervoert geweeft. Hier by light Leskerde, welk eertijdts ge- van het oude cn vermaerde geflacht der Killegrews: Truro, weeft is dc Kerk van S. Guerir, dat is, zo men \'t uyt het Bri- in \'t Cornwaftch Truru, na de drie ftraten genoemt, cn met tans vcrtaelt, van den H. alwacr, als Afferius fchrijft, de twee rivierkens als omringt, vermaert door een Mayer, als Koning Alfred, in zijn gebedt ter aerde liggende, van een Zy hem noemen, en eenige voor-rechten in den Tin han- ziekte genezen is. En als Neotus,ecn man van uytncrnendê del, cn Grampound het verft van dc haven gelegen: waer by ^ hcyligheyt en gelcertheydt, namaels in dezelve kerk begra- acn de zee dc landcry van RofeUnd light, zoo genoemt, als yen wierdt,zoo heeft zy door eens anders licht zoo gefchcc- zommige willen, als Rozen-gacrdt, oft als anderen, om dat nen, dat zy daer van Neotejlow, dat is, \'lieothsplaets, nu S. het hcyde is. Want dit betekent in \'t Britanfch Ros. Waer Neoths, eri dc Geeftlijke mannen, die Godt daer dienden^ vunRoJJta in Schotlandt, cn Cambria dc naem gekregen k. Neoths Klerken genoemt wietdcn, en genoegh rijke in^ hebben, als welke wijken dor en droogh genoegh zijn,maer komften gehat hebben, als in \'t boek van Willem de Con- deze is door de naerftighcyt det bou-luydcn genoechlijker que/leur te zien is. Hier by, als ik verftaen heb, in de Paro- en vruchtbacrer. Na dit Roflia bevangt dc zee terftont de chic van worden,in de voornoemde plaets Pennant, wijkende landen met een ruymer Inham , die zy Truear- dat is, \'t Hooft vm het dal, gezien twee aerd-hoopen, waer dratth-bay noemen, dat is, zoo men \'t vcrtaelt, de Inham der yan \'t eene boven op als een Prcekftoel uvt-(^cholt wordt. uyt-geholt het ander , Other hälfeßone genoemt, met byna uytgacndêBarbarifche merk-tekens, nu dit opfchrift heeft: ßadt.aen \'t Savel. Naeulijx twee mijlen van hier, daer de rivier Pawey in dczee loopt, light dc ftadt Fowy, in \'t Britanfch Foath, acn deKay-dijk geftrekt, in dc voorige eeuw door fchceps-ftrijdenzeer vermaert, het welk haer gemeene wapenen getuy-gen, de welke uyt de wapens van vijf havens t\'zaem-gezctworden. Aen de haven heeft het ten weêr-zijden bolwer-ken , van den vierden Koning Edward daer geftelt. Die nakorten tijdt op die Fatveners zeer vergrämt, om dat zy, deFranfcheoorloghgefuft, den Franfch en oever beroofden,haer alle fchepen en vaertuygh benomen heeft. Hier tegenover acn d\'andere kant light Hall, met een

fchoone wandel-wegh in \'t af-gaen van cen heuvel,zijnde een vermaert huysvan Willem Mohun, Ridder van ouden en doorluchdgenAdcfdewclke van de Mohuns, Graven van Somerfett, cn deCourtneis, Graven van Devon, gefproten is. Meer inwaerts aen dc zelve rivier light Vfella van Ptolo^msEus, welke naem, niet gants verloren zijnde, heden Leftu\'thiellgenoemt wordt, zijn naem van de gelegcnhcydt ver-kregen hebbende, want het hceft een hoogen heuVel, waerop het oude kaftecl Leßormin light , begrepen maer nulight het in een dal over-gevoert. En Fc/^?!?/betekent in\'tBritanfch hoogh en verhevcn,wacr van Vrankrijx Vxellodu-num de naem heeft, om dat het op cen bergh gelegen, eneen alzins fteyle ftadt was. Dit wordt in de Britanfche Ge-fchichten Pen-Vchelcoit,d2X. is,een verheven bergh in\'/ bofchgenoemt, welk zommige willen, dat Bxon is. Maer de ge-legcnhcyt by PtolpmcEus, cn dc overige naem getuygen, datdit het oude Vxella is. In onze tijdt is het een kleyn ftcde-ken, en weynigh bevolkt, om dac dc riviere Fawey, welke Die mijns oordeels zo gelezen moeten wordciij Döniert :Rogavit Pro Anima, dat is, Doniert heeft gebe^den voorde ziel, \'t zy men wildetwijffclcn , dat die ftippen by oude tijden met het op-lopen van de zee tot acn de ftadt na Doniert,oveth\\\\}ï(e\\s zijn van dc letter E, en Zo lezen, Do- placht te zwellen, cn om fchepen te voeren bcquaem was, niert evogavit, dat is, Doniert heeft uyt-gedeelt, als ofhy dat nu door het zant uyt de Tin-myncn zo geftopten kolk landt aen de Geeftlijken voorde ziel uyt-gcdcelthad.Macr heeft (waer van alle havens van dit landtfchap gevaer van ik kan niet anders oordeelen, dan dat Doniert die Vorft van verftoppen lopen) dat zy tot de kleynfte fchuytjens naeulijx Cornwall geweeft is, die de jacr-boeken Dungertk noemen, genoegh zy. Nochtans is het dc voorncemftc ftadt van en fchrijven in *t 872 jaer verdronken te zijn. gantfche Graeffchap, alwacr de onder-Graef (die onzebur- Hier naby rijft een hoop van genoegh groote fteenen, ger-wet noemt) alle maenden dc gefchillen vonnift, cn de waer by een rots light, van de natuur zo na dc gclijknis van Overfte der Metael-werkers zijn gevangenis heeft : Het een Kaesgevormt, dat zy fchijnt als cen Kaes geperft tc geniet ook het voor-recht van het Tin te tekenen, door worden,wacr van zyfFW^f^-f^^&quot;^ genoemt wort. Indcby- gunft, zoo zy zelve zeggen, van Edmund, Graef van Corn- gelege vlakte ziet men ook zeer vele, eenighzins yierkante, fteenen, ï)



? L ö c R A N fteenen, van welke zich zeven oft acht op een eVen-wijdetuftchcn-ruymte verheften. De nabuuren noemenze Hur-lers,dooi een Godtvruchtige doohng overreedt,dat de men-fchen in fteenen verandert geweeft zijn,om dat zy den Son-dagh met kaetfen ontheyligt hadden. Andere willen dat heteen opgericht zegeteken is ter gedachtnis van eenige flagh,en zommige geloveujdat zy daer tot een lantfcheyding zijn,wijl zy by die , welke van de iandt-fcheydingen gefchrevenhebben , gelezen hebben, dat men fteenen van weerzijdenby-een-vergadert, en totScheyel-ftéenenop-gericht heeft. Aen dezen oever opent zich de rivier Loo een wech na deen bedeelt aen de mont tviHèe ftedekens met haren zee naem,de welke met een fteene brugh aen een gehecht zijn;het weftelijke, welk hooger is,bloeyt meeft, maer \'t ooftlijkeheeft de tijdt zijn bloeflTem ontrokken , fchoon \'t het voor-recht van Mayer en burgers heeft. Van hier af gemoet nietsgedenkwaerdighs, tot dat men aen het oefter-rijke rivier-ken Liver komt, welk het vlexken S. Germans befpoelt, al-waer in hetDeenfche onweer de Vréésden Biflthoplij kenftoel over-gevoert heeft, alwaer de huyskens aen S. Germa-nus Anüftodorenfis gewijdt zijn, de welke in Engelandt deweder op-rijzende Pelagiaenfche kettery uyt-geroeyt heeft.Waer in, als weynigh Biflchoppen gezeten hadden, heeftLevinus, Praelaet van Cridien, dewelke by den DeenfchenCanutus zeer veel vermocht, door middel van \'t Koninglij-ke aenzien verkregen, dat zy aen zijn ftoel zoud gevoeghtworden. Na welke tijdt een Biflchop over dit landt, enÖenshire geweeft is, die nu te Exon zit, en dit dorpken vanS. Germatns tot een ftoel van zijn Sujfragaen geftelt heeft.Doch heden zijn \'t niet als viflchers hutten, dewelke rijke-lijk genoegh in de zee, en omliggende rivieren viflfchen.Weynigh mijlen van hier, aen de zelve riviere, wordt denaem van het kafteel Trematon, door half vervalle veften,befchcrmt, al waer, als in het boek Bomesdaj ftaet, Willem,Graef van Morton, zijn kafteel eh markt gehadt heeft, en ishet hooft der Baronny, Graveti, en Hertogen van Corn-wall geweeft, als in de Inquijitim te zien is. Welk als de ri-vier Liver voorby gevloeytis, zoo ftort zy zich dicht by Sal-tashe, eertijdts BJJe^Sooi dezen de wooning van het gcflachtder Valiorts, nu gemeen van koop-luydcn bewoont, en metniet weynigh voor-rechten voorzien, in de Tamar, welke detrv terfte landt-fcheyding is van dit landtfchap, alwaer Mont-Bdgcomhe, de wooning van het oude gcflacht dcr Edgcom-hen , in een genoeghlijkc

gelegenhcydt zich acn een inge-weke haven uytftrekt. Hier zeer na by is K^nthony, ge-dcnkwaerdigh om zijn fchoonhcydtcn viflchery, dewelkede zee ontfangt, zee-vifch tot gebruyk cn luft ver fch aft,lïiaer veel meer om haer Heer Richard Carew, cjc welke deplaets , hem van zijn voorouders na-gelaten, onderhoudt,dat zy door \'t fieraedt van deughden alles overtreft. Tothier toe de zuydzijde, gaen wy nu na dc noord-kant. De noord-oever begint van den zclvcn voorbergh tde-fium, en loopt ten cerften met een langen trek bézet met2ant-duynen, tot acn de ftadt, met ccn tongsken in de zeeuytftekcnde, S. lies genoemt, hebbende deze nacm van lesyeen Icrfche vrou, de welke hier met een zonderlinge hey-licrhcyt geleeft heeft, te wijten, eertijdts : en heeft de bygclcgc Inham, in de welke het rivierken Haile\'mvloeyt, tot haer naem aen-genomen,de welke van de Schip-pers lies Bay genoemt wordt; doch de ftadt zelf is nukleyn. Want de wefte windt, dwinglandt van de^en oever,heeftze met zanden op tc werpen, zooaen-gevochtcn, datzy dikwijls hcrftclt is geworden. Van hier loopt het landtten weêr-zijden ruymer naer \'t ooften, cn dc noord-ftrantftrekt zich met een krommer bocht ten noorden tot aenPadjim: en de gantfche wech heeft anders geen oude teke-nen, als een Kapal, ter eeren van S. Piranus hier in \'t zandtgefticht, de welke, ook een Icrfch hcyligh, hier ruft, wiensheyligheyt, de kintsheyt van een ydel fchrijver aen-gedichtheeft, dat hy tien Icrfche Koningen en haer legers,met zijndrie koeyen, acht dagen gefpijft heeft, en dat hy doode ver-kens,ja menfchen op-gewekt heeft. Daer na,wat verder vanftrandt, light het koop-ftedeken van S. Columha, aen de ge-dachtenis van dezeer Godtvruchrige Vrouw cn Martclaref-fe S, Cölumba, en niet van dc Schotfche Columbanus, gehey-hght, gelijk ik nu zekerlijk uyt haer leven onderwezen bengeweeft. Waer by men nader aen de zee Lanheron ziet, dewoori-plaecs van het Riddedijk geflaehc der Arondds i dewelke,om dc groote goederen en avontuuren die zy geliadéhebben, dc GroeU Arondels over lang genoemt zijn ge-weeft. L>e Hirundine, dat is , van de Zwaluw worden zy el-ders m \'t Latijn gefchreven, en niet qualijk, (na mijn oor-deel;) want een Zwaluw wordt in \'t Franfch Arondell ge-noemt, cn zy gebruyken voor haer wapen-fchilt zes zilvereZwaluwen in een fwart velt. Voorwaer een öudt en ver-maert gcflacht, wijt uyt-gcfpreyt door de takken van bloet-vriendcfchap en na-maeghlrhap, op wiens nacm cn wapende ^Dichter Guiliclmus Brito gefpeelt heeft, als hy

denftrijdtbaren man van hier den Fransman omtrent hcÉm c l x x jaer aen-randende, aldus befchrijft: Het Zwaluwen gejlacht ,fhel, vaerdi<^h opgevoet,Geloof ik deze mm, met hare naem begroet.V Is waer, haer beeltenis, dat voert hy tot een teken,En midden uyt den ftrijdt en is hy noyt geweken.Guilielmus zeer vajl betrouwend op zijn fchilt yBat hy ter linker zy voor zijn- befchutfelhilt.Bat baten hem al niet, hy heeft het door-v^efieken,En met zijn lanffenpunt in mortelen doen breken.En een weynigh van hier is een dubbel bolwerk op deiitop van den heuvel, en een dijk , die daer na toe Icyt, welkCaftellan Banis, dat is, het Beenfch Kafteel genoemt wordt jom dat de Decnen, als zy de Engelfche ftranden beroofden^aldaer,\'gelijk ook in andere plaetfen in dete wijk,haer leger-plaets gehadt hebben. Niet vêr van hier vloeyt de rivier Alan, deweJkeoofcCamb-alan, en Camel om haer kromme loop genoemt wort,(want dit betekent by haer Cam) zoetelijk af in dc hoogezee, de welke aen zijn mont het koop-ftedeken Padfiomheeft, verkort voor Petrokftow, ( als mén in der HevligcnGcfchichtcn leeft) van een zekeren Britanfchen Petrocis,onder de Heyligcn getelt,de welke hier Godt gedient heeft,als hy te vooren Loderic, en Laffenac genoemt wierd. li etheeft een zeer bequame gclcgcnhcydt, om in lerlandt tehandelen, in welk men lichdijk in vier-en-twintigh uurenkan over zeylen: tot een groot fieraet zijn \'er fchoone huy-zen als kafteelen, de welke N. Prideaux in deze wijk, vanoude nacm cn Adel, onlangs gebouwt heeft. Aen de bron-nen vari den Alan ziet men het vlexken Camelford,en eldersGaffelford Lelandus oordeelt, dat het eertijdts Kamblan ge-heeten heeft , de welke fchrijft, dat Arthur, onze He£ior,daer gebleven is. Want daer worden (alshy getuyght) Zom- .tijds ftukken van wapenen, fingen, kopere verfierfelen vanpaerden van de boeren uyt-gegraven. En het gerucht heefczoo veel jaren nu gegaen, dat hier ter plaets een trcBijkebloedtftorring gefchiedt is. Daer zijn óók veerzen,ik weecniet in wat Dichter van de middelbare tijde, va.n Cambula,door vergoten bloede, overgevloeyt in de flagh van Arthurtegen Mordred, welke\'t my niet verdriet hier onder tc ftel-len , wijl zy niet gantfch tegen dank der Zang-Goddinneiigefchreven fchijnen : Cambala is verfchrikt, \'Vermits dat haer FonteynVerandert zijn natuur, en wordt van reyn onreyn :Een bloetverwige beek befproeyt haer fchoone landen ^En werpt in de zee, de dooden van de ftranden.Ghy zoud wel vele zien, noch zwemmen in haer noot,En bidden om byftant,

doch\'/ water was haer doot.Voorwaer (op dat ik dit van Arthur niet ontkenne j ikheb by Marianus gclcczen, dat de Britannen en Saxen, in\'t 8io jaer onzer zaligheydt, hier een bloedige flagh gefla-gen hebben, zoo dat deze plaets acn Mars gewijdt fchijnt.En zoo \'t zeker is, dat Arthur hier gebleven is, zoo is dezéftrant zijn geboort- cn ftcrf-placts geweeft. Want naeft aende ftrant light Tindagium, de geboortplaets van dien groo-ten Arthur, ten deele als in een uytftekend tongsken, ten deele een eylant, welk eertijdts met een brugh t\'zamen ge^vocght is geweeft ^ heden noemt men het Tindagel,en is numaer een hecdijke puyn-hoóp , welk eertijdts een treflijkkafteel was, waer van een nieuweling gezongen heeft :Bit is de rechte plaets, met eengekrornden oeverAen dAbrifmfche zee, maer ües het is noch droever,In \'t midde?i leyt een rêts, waer om het water vloeyt.En met een wèder-keer, dat het de zanden broeyt.De blixem raeft hier fel, met zware dwarrelwinden^om door nmijn \'t kajkel, en toorens te verftinden.Be oude Corimen die hebben dit genoemt Tiridagium, van den nkuwm Btchter roemt.^ Het 1 t



? N. O N N M E A D Het zoud te lang zijn hier te verhalen uyt de hiftory vanGalfired, hoe dat v^therus Pendragon, Koning van Britan-iïien, de huys-vrou van Gorlots , Vorft van Cornwall, in ditkafteel onkuyft:hlijk gevrijt, door toveryen de gedaente vanhaer man aen-genomen hebbende,deze eerlijke vrouw ver-kracht, cn dien Arthur ontfangen heeft, \'t Zy genocgh,datik dc vcerzen van onzen loannes Huvillanus gebruykc:O overfpeeler vals, die met verfierde wezen.Komt Undagel ingaen, vrymoedigh zonder vrezen ^O Pendragon en ghy, en wint u liefde niet,Schoon men de tovery van Merlijn in u ziet,Al is V Hertaghs gelaet recht uyt het u te [peuren,Noch mocht u Gorlots vrou inminjle niet gebeuren,Hoewel ghy V Hertoghs kleedt, inKoninglijk af zijn,Had, nochtans uwe wil veranderden in fijn.Ytheins Pendragon is die Vorft geweeft, inde welke dcyver dcr krijghs-zaken gebloeyt heeft, endie zijn vallendvader-landt tegen de Saxen kloeklijk onderftut heeft. Ofvan hem de Koninglijke Banier by dc Engelfchen, hebben-de de gelijkenis van een drack met een vcrgult hooft,wclkeby<le nabuuren verzocht; cn de landt-luyden onder deneerften Richard, in dcovcr-zeefche volkeren, fchriklijk ge-weeft is, af-gekomen zy, zoud ik niet konnen beveftigen,^Ik zoud eêr gelooven, dat zy het van de Romeynen gekre-gen hebben , de welke langen tijdt een Arent gevoert heb-ben,na dat Marius de veld-tekenen van een Wolf,Minotau-rus, Paert, &:c. af-gefchaft had, en eyndlijk hebben zy on-der de laetfte Keyzeren een Drack gevoert, waer van Clau-dianus zingt: Deze heffen op gefchilderde halzen van Dra-ken. En Nemcfianus: Dc Vaendels blinken, en een lichtewindt ontrolt de wreede Draken. Ook fchrijft Hovedenus,dat dc Koningen der Weft-Saxen Draken in haer vaende-len gevoert hebben. Doch van de ander Saxfche Banier,welk Beda Tufam noemt, en van de Deenen Reafan, zal ikhier niets by doen, op dat ik niet verder van mijn voorftelfchijn tc gaen. Daer na light aen de zelve kant, welke niet vruchtbaeren boftcheloos is, aen de zee het kafteel Botereaux, in \'t ge-meen verkeerdelijk Bofcajlellgmocmu van de Htcïtn Bote-reaux gebouwt, de welke drie zwartachtige padden in eertzilver fchildt voerden. Willem Botereaux heeft dc eerfte inditgeflacht uyt-gemunt, dewelke getrout heeft Alicia, dedochter van Robbert Corhet, wiens zufter de boele van deneerften Henrijk geweeft is, by welke hyReginald, Graefvan Cornwall, ontfangen heeft. Na dezen Willem heb-ben \'er elf zonder verbroken ry gebloeyt. En des laetfteneenige dochter Margriet, is aen Robbert Hungerford ge-trout geweeft, door wiens nakomelingen het

erf aen het gc-flacht dcr Haflings geraekt is, welke vermeert en vereert isgeweeft met de houlijken, die de ftam der Botereaux gedaenhebben met de Edele geflachtcnvan Moeles^ S.Laudo oftS. to, en Thweng. Van hier fteekt het landt, in de hoogh te verheven , zooten noorden uyt, dat dit landtfchap tuflchen de twee zeen ,drie-cn-twintigh mijlen in de breedte befluyt , het welk tothier toe zoo eng geweeft is. In deze allergrootfte breetc ley t.S/tfJJ\'aen de zee, een oude wooning van het gcflacht derGrenvils, hetwelk voorwaer,door oudtheyt en heerlijkhcytdes geflachts, vermaert is geweeft uyt het welk Richard,onder \'t gebiedt van den Roden WiIlem,onder dc overwin-ners van Glamorgan in Walles, om zijn klockmoedighcydtuytgemunt heeft, en nu onlangs heeft ccn ander van de zel-ve voor-naem van Richard, boven de uytmuntenheydt vanzijn gcflacht, door hooghmoedigheydt vermaert, manlijktegen de Spanjaerts aen de eylanden van Azaros ftrijdende,daer zijn leven gelaten. Hier by light Stratton, door hovencn zijn look geen onvermaerde markt; en daer naeft byLancells, de nieu wc wooning van het oude gcflacht vanCalvo Monteoïx. chaumond. De rivier Tambra, nu Tamar, niet vêr van de noorderoever, hier zijn bron openende, dringt fnel en ruyfchendezijn loop na het zuyden, vermeerdert door veel kolken vanbeexkens , door de ftadt Tamara, by Ptolomeus gedacht,nu Tamerton genoemt i cn wat verder van de kant lightLanjluphadon, dat is, Stevens\'kerk, gcmten\\i]k Laufion,een fchoon ftedeken, gehecht aen een verheven heuvel-ken , het welk uyt twee BurgCin, Dunevet en l^euport, ge-lijk als t\'zaem-gefmolten is. In de eerfte tijden dcr Noor-mannen, heeft Willem, Graef van Morton, hier een kafteelgebouwt, en \'t heeft ccn Collegie van Kanunniken gehadt,als blijkt uyt het Schat-boek van Engelandt,alwaer het Lan-flaveton genoemt wordt, van dat Collegie, zonder twijffel,ter eeren van S. Steven op-gericht, het welk Reginald,Graef van Cornwall, omtrent het 1150 jaer , tot een kloo-ftcr verandert heeft. Welk werk de Biflchoppen van Exon,door mcnfchlijke herts-tochten meer als te veel verrukt,heftelijk beftreden hebben j terwijl zy zorghvuldelijk voorhaer Eygendom vreefden, dat het niet t\'eeniger tijdt eenBiffchoplijken ftoel mocht worden. Heden is het zeer be-kent door de kerker van dit landt, en door die wy dikwijlsAjßßn noemen. Van daer befchout de Tamar een hoogen en vêr-uyt-ge-ftrekten bergh > die Marianus HcnjefSon noemt, cn Hcn-giftus bergh vertaelt, gemeenlijk word zy Hengfton-hill ge-noemt. De welke eertijdts vruchtbaer genoegh geweeft isvan Tin-aderen, en een

vermaerde plaets, alwaer dc Mc-tael-werkers van Cornwall en Denshire, om \'t zevende ofcachtfte jaer met groote menighte plegen by-een tc komen,cn van haer zaken raedt te houden. Hier by zijn in hecD ccc xxxï jaer de Britanfche Danmonen , dc wclkC, dcDeenen te hulp genomen hebbende, in Denshire wildenvallen, om dc Engelfen, die het alreê ingenomen hadden,met gewelt te verdrijven, door ccn crbarmlijkeneêr-lagcvan Koning Egbert byna afle om gekomen. Hier omtrent,beneden in den af-gank van den heuvel, light het koop-ftedeken Sait-ejfe , het welk zijn Mayer, en voor-rechtenheeft, als ik terftont gezeyt heb. Hier ontfangt de T4merde rivier Liver, aen de welke die ftadt van S. German, alsvooren verhack is, light. En nu overvloediger van water,vloeyt in de zee uyt. Een haven makende, wclke,in \'t levenvan Indraólus, Tamerworth genoemt wordt, na dat zyCornwall van Denshire afgefcheyden heeft j w^nt deze ri-vier heeft Koning Athelftan (welk de eerfte der EngelfcheKoningen zich dit landt volkomeHjk eygen gemückt heeft;tot een landt-fcheyding geftelt, tuflchen de CornwalfcheBritannen, en zijn Engelfen, na dathy deBritannen uycDenshier gevoert had, als Malmesburienfis getuyght, diezeTambra noemt. Waer van Alexander Nechamus, in \'t lofvan de Godlijke wijsheydt, zingt: Loegriasgebiet, en Cornubafe wetten Zijn grooter af-gedeelt, als die Tamara zetten: Maer \'t maekt zijn burgers rijk en vet,die daer op letten. Deze plaets vereyft, dat ik hier van Urful, een macghtvan zeer groote heyligheydt, van hier gefprotcn ,cn van dcXI duyzent Britanfche maeghden iet by voege. Maer deverfchcydenheyt der fchrijvers, midts zommige zeggen,daczy onder de Keyzer Gratianus, omtrent het 583 jaer onzerzaligheydt, varende langs de ftrandt van Duytflandt na Bri-tannien, andere datzy van den Hunnifchen Attila, dienGodts-geeffel, op \'t 45 o jaer te Keulen acn den Rhijn, vanRomen wederkomende , gemartelt zijn, heeft de waerheytder gefchicdenis by zommigen in \'t vermoeden van eenbeuzeling en fprookje getrokken. Doch van dien Conftan-tin, den welken Gildas het dwinglandigh hondeken deronreyne Danmonifchc Leeuwinne noemt, en van dc Beaf-forrefiatie van dit gantfche Graeffchap, onder Koning lan,want tc vooren wierd het voor een Eorccft gehouden , laetdcGcfchichtfchrijvcrs fpreken j want het raekt mijn voor-nemen niet. Wat de Graven acngaet, van de Graven uyt Britanfchbloedt, wordt alleen Candorus, by anderen Candocus, dclaetfte Graef van Cornwall, van dc jonger fchrijvcrs ge-dacht, dc welke,als dc ervaerne in dc Herautfche konft ver-halen , een zwart fchildt,

met xv guide klootjens bezaeyt,voerde. Doch uyt het Noormanfch bloedt was de ccrftcGraef Robert Morton, de broeder van Willem de Con^ue-fleur, van zijn moeder Herlott a, Wien zijn zoon Willem ge-volght is, dewelke als hy de party van Robert Noorman,te-gen den eerften Henrijk, Koning van Engelandt, volghde,zoo heeft hy, in den flagh gevangen , zijn vryheydt en heer-lijkheden verboren j en is namaels van den tweeden Hen-rijk, als hy den oorlogh tegen Steven bercyde, in zijn plaetsgeftelt,Reginald des eerften Koning Henrijx Baftart zoon:want die Koning bevlijtighde zoo het kindcr-maken, dachy dertien Baftarden geteelt heeft. Als Reginald zonderwetlijke zoonen gefturven was, heeft dc tweede Henrijk, aen .J



? i ^èti zijn docliterén eenige hoeven vergunt hebbende, ditGraeffchap voor hem gehouden, tot nut van zijn toen ne-gen-jarigh zoontjen ïan, aen wien de eerfte Richard zijnbroeder namaels met andere Graeflchappen gelevert heeft.Maer lan is namaels tot Koning van Engelandt gehult ge-weeft,en zijn tweede geboore zoon Richard is van den der-den Koning Henrijk zijn broeder met deze eere, en hetGraeffchap van Poidou vereert. In die eeuw voorwaer eenmachtigh Vorft, eerbiedigh tot Godt, kloek ter oorlogh,voorzichtigh in raedt, de welke in Aquitanien zijn dingenkloeklijk en gelukkeiijk uyt-gevoert, in \'t Heyligh landtvertrokken,de Sarazenen tot ftil-ftant gedwongen,het Ko-ning-rijk van Afulien, hem van den Paus opgedragen, ver-acht, in Engelandt den oproer dikmaels geftilt heeft, en in\'t i257jaer,door zommige der Duytfche Keur-vorften, totRooms Koning verkoren,en te Aken gekroont is,waer Vart,als ofhy met geldt zich den wech gebaent heeft,dit gemee-ne veers ken is: Dees penning zeyt recht uyt, voor my, daer is geiroutCornuhien aen Room, die zy voor vader hout. Want te vooren is hy zoo rijk geweeft, dat een, die toenleefde, verhaelt heeft, dat hy op een zekeren dagh in tienjaren hondert mark verfpillen mocht. Maer als in Duyts-landt alles door inlandtfche oorlogen in brandt ftond, zoois hy haeftl^k na Engelandt gekeert, daer geftorven, en byhet vermaerde Kloofter van Hales, dat hy gebouwt had, be-graven,weynigh na dat zijn eerftgeboore zoon Henrijk,uytden Heyligen krijgh weder komende,te Fiterben in Italien,in de kerk, terwijl hy in den Godts-dienft was, van Guidovan Montfort, de zoon van Simon, Graef van Leicefter.omzijns vaders doot te wreken, verraderlijk vermoort wierd.Dies volghd hem zijn tweede geboore zoon Edward in hetGraeffchap van Cornwall, de welke zonder kinderen ge-ftorven, zoo is dat heerlijk erfdeel wederom tot den eerftenKoning Edward gekeert, als die de naefte bloedt-verwanten erfgenaem (als onze Rechts-geleerden fpreken) bevon-den is. En wijl die Richard en zijn zoon Edmund, uyt dtKoninglijke ftam van Engelandt geweeft zijn, en nochtanswapenen verfcheyde van de Koninglijke ftam gebruykthebben, te weten , in een zilver fchilt een roode klimmen-de en gekroonde Leeuw, en van binnen een zwarte kantmét klootjens oft Bizantijnen verheven , waer over ik metandere dikwijls ben verwondert geweeft. En ik kan voor-waer geen andere reden bybrengen, als dat zy hier in hetKoninglijke geflacht van Vrankrijk hebben na-gevolght,want van de Franfen is deze wijs van wapenen tot ons over-gekomen. Want de jonger zoonen van de Koningen vanVrankrijk hebben tot deze tijden toe andere,

als Koning-lijke wapens, gevoert, als in \'t VeromanduaJc%, hruidenfifch ien Coif,rteneiJch geflacht te zien is; én gelijk Robert, Her-togh van Burgondieri, broeder van den eerften Henrijk:,Koning van Vrankrijk , het oude fchildt van de Hertogenvan Burgondien aen-genomen heeft ,• zoo mach men ookachten dat deze Richard, als hy het Hertoghdom van Poi-dou van zijn broeder den derden Henrijk gekregen had,dienrooden gekroonden Leeuw aen genomen heeft, hetwelk der voorige Graven van Poidou waperï was, als deFranfe fchrijvers verhalen , en dien verheven rant, uyt hetoudé fchildt der Graven van Cornwall daer by gevoeghtheeft. Want zoo haeft als de jongfte zooneri Van de Konin-gen van Vrankrijk de Koninglijke wapenen met eenigh on-derfcheydt begonnen të voeren, zoo is het zelfde infgelijxby ons gefchiedt, en eerft van de kinderen van den eerftenEdward. Maer waer word ik,my zeiven vergetende,en doormijn yver verlokt, van mijn voorftel verrukt ? Als Cornwalltot het heylige erfdeel des Rijx vervallen was, zoo heeft detweede Edward, die hier dé erf-gronden voor zijn vader ge-kregen had, de eer-naem van Graef van Cornwall aen denGuaskon, Pieter Gavefton, opgedragen, die zijn jongman-fchap in de ftukken van verderf verwert had. En als de zei-ze om den verdorven Vorft, en andere fchelm-ftukken,vanden Adel achterhaelt, onthooft wierd, zoo is hem lan vanEltham, des tweeden Edwards jonger zoon, gevolght, dewelke jongeling en ook zonder kinderen geftorven, zooheeft de derde Edward Cornwall tot een Hertoghdom ver-heven,en zijn zoon Edward,een Vorft door oorloghs-eerenop \'t hooghft verfiert, in \'t m c c c xxxvi jaer tot Hertoghvan Cornwall, door een krans op \'t hooft, een ring aen denvinger,en een zilveren roede,gehuldight. Na welke tijdt,opdat ik dit uyt het gemeen geloof hier by teken, (de Rechts-geleerden mogen \'t oordeelen) des Konings van Engelandseerftgeboore zoon, gebooren Hertogh van Cornwall ge-acht wordt: en uyt een byzondere brief, daer over dikwijlsverkondight,zo wort hy op den eerften dagh zijner geboor-te, als tot volkomen ouderdom genomen,zoo dat hy df vry-^heyt des genoemden Hertoghdoms op dien dach eyfllchen,en van rechts wegen bezitten mach, als ofhy volkome xXijaren oudt was. En hy heefc zijn Koninglijke rechten ineenige wijzen van handelingen, in de Metael-werken,in deverdrukte goederen en havenen,en verfcheyde dienaers totdeze en diergelijke dingen beftemt. Maer dit is ons openefen volkomener geleert van Richard Carew van S.AnthoinCinietminEdel in heerlijkheyt des geflachts,als deught en ge-leertheyt, die de befchrijving van dit landt ineen

ruymergedaente, en niet bekrompen ontworpen heeft,en den wel-ken ik bekennen moet my voor-gelicht te hebben» i ??\' \' ] i ^ ! \\ I ? i-i- ö L ït N In dit Graeffchap zijn i6x Parochiën». &quot;lil : ; \' t) E N-- Bb : 1 f ( i :?!



? HIRE. Et herwaertile landt derDanmonen, waer van ik ge-fproken heb, wordt nu ge-meenlijk Demhtre genoemt,van dc Cornwalfchc Britan-nen Beunan, van de Cam-bro-Britannen Duffmynt,ÓMzijn nednge dalen, om dathet beneden in de dalendoor-gaens bewoont wordt,van de Engel-Saxen Devcn-fcbi/ic, waer van de Latijn-fche naem D^fÉ?»-^, en die verkorte, welk het gemeenevolk gebruykt, Demhire gefproten is: en geenzins van deDeenen,als zommige bet-weters fcherpelijk beweeren. Ditlandtfchap, gehjk het ten weêr-zijden zich breeder, alsCornwall, uytftrekt, zoo is het ook ten weêr-zijden bequa-mer van havens,en niet min rijk van Tin-aderen, inzonder-heyt daer \'t zich ten weften ftrekt, onderfcheyden met ge-noeghlijkc weyden , bekleedt met dichte boftchen, en methuyzen en fteden zeer vervult: en op zommige plaetfenzeer fchrael van kley-aerdt, welke nochtans den landt-manmeêr te nut zijn zoud, kon hyze tot de bouw-konft, tot wil-h\'gheyt om tc arbeydcn, cn de wetenfchap van w el te hefte-den,tc pas\'brengen. Want in gantfch Engelant en vereyfchtde aerde geen meerder koften als daer, om dat zy op veelplaetfen eenighzins onvruchtbaer is , \'t zy dat zy van zee-zant beftrooyt wort,het welk,tot vruchtbaerheyt krachtigh,den kluyten even als de ziel inftort, waer van \'t in die plaet-fen, die vêr van de zee zijn, duur gekoft wordt.. In dit te befchrijven, zal ik eerft de weft-kant, welke deTamer door-loopt, cn daer na de zuyd-zijde, welke aen dezee light, door-zien ^ van hier zal ik my door de ooft pa-len , daer aen \'t Dorchcftcr, en Someriet grenft, naer denoord-ftrant, daer \'t van dc Severnfche zee befpoelt wordt,begeven. De tamer, welk deze landen van een fcheydt, ontfangtvan deze kant ten ooften eerft het rivierken , waer aenliggen LidJlon,QCVL kleyn koop-ftedeken, en Lidford, nu eenvlexken,eertijdts een vermaerde ftadt, door de verwoetheytder Deenen in\'t 5)97 jaer zwaerlijk vernielt, welke ftadt,gelijk in \'t boek, waer in de ccrftc Willem Engelandts zuy-vering gefticht heeft, ftaet, in tijdt oft wijs met anders alsLonden placht geacht te worden. Dit rivierken l/d maekthier, aen de brugh door de rotfen ge-engt, met daeghlijxuythollcn zulk ccn diepte, dat het water niet gezien , maerhet gcruyfch alleen, niet zonder groote verwondering dervoorby-gangers, gehoort wordt. Wat laeger ontfangt de Tamer het rivierken T^avy, waeracn Teavifioke , gemeenlijk Taviftoke, bloeyt, eertijdts ver-m.aertdoor een Rloofter, het welk Ordulf, zoon van Ord-gar, Graef van Denshire, door een Hemels-gezicht ver-maent , in Chnftus jaer gebout heeft. Een plaets , alsMalmesburienfis verhaelt, luftigh door

de bequaemheydtder boftchen, overvloedigh in vifch-vangft , een wei-ge-maektekerk, daer nvier-oevers door dewerck-plaetfenaflopen , dewelke door haer aenval, overlopende al wat zyovertolligh vinden, wech voeren. Daer wordt Rumonm -Ashcyligh verkondight,cn light daer als Biflchop.En in \'t zel-ve Kloofter zietmen het graf van dien Ordgar, en daer worttot een fchou-wonder geacht de grootheyt van zijns zoonsgraf, die Ordulfgenoemt is, van Reuzige groothcydt, cnuytermate fterkte: als dic defchot-deuren der poorten konverbreken, en een rivier van tien voeten breedt,ftaens voetskon over fchrijden, zoo men dien Malmesburienfis geloo-ven mach. Maer naeulijx drie-en-dcrtigh jaren na deszelfs opbouwing,is het,door de Deenfche verwoetheyt acn-geftcken , af-gebrandt: nochtans heeft het herbloeyt, endaer wierden, door een lofiijk inftel, in onze oude moederstael, de Engel-Saxifche zegh ik, welke nu in ongewoontegeraekt is, tot onzer vaderen geheugen toe, leflen gehou-den ; op dat de kennis van deze tael, het welk nu byna ge-fchiedt is, niet vergaen zoud. De Tamer, nu dc Teauy ont-fangen hebbende, komt naeft acn zijn mondt, alwaer dc ri-vier F Hm tc gelijk in dc zee ftort, cn acn de bygelege ftadtdc nacm van Plimmouth gegeven heeft,wclkc eertijds Suttongenoemt, en twee-voudighfchijnt geweeft tc zijn j wantinde handelingen van \'t Parlament Iceftmen Sutton Vautort,cn Sutton Prior, om dat het ecnfdcels acn het gcflacht vanFautort,en ten deel den Prior toebehoorde.In dc voor-ledeneeuw is het van een viflthers dorp,tot een ruyme vefting, endoor de menighte van zijn burgers, tot de gclijkhcydt vaneen ftadt gegroeyt, gelijk het nu gezien wordt. En dit heeftde bequaemheydt der haven gemaekt, dewelke de grootftefchepen met volle zeylen tociaet, cn de fchepen, hoe grootzy ook zijn, een zeer veyhgc Ree, zoo in de Tamer als in dePlim verleent: en is fterk genoegh om alle vyandigh geweltte wederftacn. Want in\'t midden van dc mondt light\'erhet eylandt S. Michiel voor, het welk ook zijn ftcrktcnheeft. En de haven zelf is aen dc ftadt ten weêr-zijdenvoorzien, en wordt, als \'t van nooden is, met een tuflTchen-gefteldc keeten gefloten, en ten zuyden light een aerdenwal, en op de naefte heuvel een kafteel van de Vautorts, alsmen gelooft, gebout. Het is geheel in vier rotten befchre-ven, die wy War des, dat zijn Wachten,in onze tael noemen,over welke alle een Majoor oft Schout geftelt is, van denzeften Henrijk eerft ingeftelt, en onder hem was eertijdtsover yder rot een Kapiteyn geftelt, en die yder zijnvoct-ovcrigheyt gchat heeft. Van die verdichte ftrijdt van Cori-nam, met den Reus

Gogmagog, in deze plaetie, zy genoeghhier een veers oft twee uyt Architrenius van onze Reuzenbytevoegen: T>e oorloghsgroote kracht, heeft Corinégebonden ,Mn heeft, dees tegelijk, ter hellenwaert gezonden.De Rem Gogmagög, driemael vier Cubiten lang,Verheft totmde lucht, een groot en naer gezang :En floot zijn Anth^um, van hoven van de rotfen,Batmen het lichaem hoort tot in de zee toe f lot fen.Jhetis, PeUus vrou, met eenen dronken moet,Drinkt baren van het v ars aen haer gegeven bloet.Be zee die draeght na tuft, dees lichaems fchoone deelen.En Cerberus die kan zijn fch aduw recht na fpeelen.En dic Steen-rots, waer van men zeght, dat de Reus af-geftoten is,wordt nu The-Haiv genoemt, welk een heuvel is,liggende tuflchen de ftadt cn dc zee, op welker top, welketot een genoeglijke vlakte verfpreyt is, zich een fchooneuytzicht van alle kanten opent, cn tot het gebruyk dcrSchippers ccn Stuur-wijzer, diemen een Compas noemt,zeer fchoon opgericht is. De ruymte dezer ftadt is nietgroot, nochtans is dc waerdigheydt haers naems groot byalle volkeren, en niet zoo zeer om de bequaemheydt vande haven, als om de dapperheydt van dc inwooners: w^antvan hier, op dat ik van andere zwijge, was dic Ridder Eran-cifcus Draek, in de roem der zee vaert byna de voorneem-fte van oiize djdt. Dewelke eerft, om de fchaden ,, die hyvandeSpanjaertsgeleden had, te vergelden , gelijk ik zelfvan hem gehoort heb, den Mexikaenfen Inham twee jarenbyna met overwinningen belegert, en de engte van Ba-riene door-lopen heeft, van waer, als hy de zuyd-zee (ge-lijkze deSpaenfen noemen) gezien had, even als Themi-ftocles , door Miltiades zege-tekenen op-gewekt, heeft gc-\' acht, dat het zich , zijn vader-landt, cn zijn eer te kort ge-\'daen zoud zijn, zo hyze niet door zach, zoo fpeeldc zy hemin\'t gcrnoet. In\'t 1577 jaer dan hier van af varende, isin die zee door dc Magellanifche ftraet gekomen, en heeft\'onder verfcheyde veranderingen van\'t avontuur, in tweejaren en den maenden, onder Godts geleyde, en met dedapperheydt verzelt, dc tweede na Magellanus, de gantfchewereidt om-gczcylt. U^acr van een aen hem aldus gefchre-ven heeft: D rakus, aen wien dat ü te rechte wel hekentDe laet (Ie werelts pael, en &quot;t omgaend werelts end:By is \'t, die in zijn reys, en in zijn ivilligh dooien,Gezien heeft net en- ml des werelts beyde Poolerh



? N D Ë ï Êv H -^00 V menfchelijkgeftacht u dit niét openbaert,\'t Is al genoegh, dat u \'tgejlerrent dit verklaert. Noch ook de gulde zon, die zou gewis in dezen, Zijn vrient en met-gezel, ondachtigh konnen wezen. Zijn andere daden, als ook van anderen, die van hier ge-fproten zijn, enin fchceps-eer gebloeyt hebben, wijl zy totdeze plaets niet voegen, laet de Gefchicht-fehrijvers be-Tchrijven. Ook is hier anders niet by te voegen, als dat,onder\'t gebiedt van den Rooden Willem, de geleerde engetroude Priefter Ealpheg hier gebloeyt heeft want voorhet M c 11 jaer, zijn de Priefters in Engelandt de huys-vrouwen niet verboden geweeft. Toen heeft Anfelmus.Aerts-biflchop van Cantelbergh,der heylige Schrift,cn dernatuur gewelt gedaen , als onze fchrijvcrs van dic eeuw kla-gen, en Henrijk van Huntingdon uytdrukkelijk van Anfel-mus fchrijft: Hy heeft de Priefters der Engelfen, de te voo-ren niet verboden, huys-vrouwen verboden; \'t welk zom-mige zeer zuyver, zommige zeer gevaerlijk gefcheencnheeft i vrezende dat zy, terwijl zy grooter rcynighcden, alszy uytvoeren konden, begeerden , in fchriklijke onzuyver-heden , tot dc hooghftc fchande dcr Chriften name,vcrval-len mochten. Meer na binnen, niet vêr van dc riviere Plim, lightVlimpton, ccn genocgh bezochte markt, alwaer zich deoverblijffelen,cn de ongefchikte puyn-hoopen van een ka-fteel vertoonen, waer van vele als onder fchuts-recht, ofc,gelijk onze Rcchts-gclcerdcn zeggen, in Cafllegarde geze-ten hebben. Want het was de voornaemfte plaets van deRedverftoren, oft Riparioren, fwant men leeft het beyde) dewelke Baronnen van Plimpton,tn Graven van Denshier wa-ren, Naeft hier by was Plimpton S. Mary,wiens cere toen ge-vallen is, als noch onlangs het Collegie der Kanunnikenvervallen is,het welk Willem de WarlewaJl,Bi{ïchop vanEx-cefter, eertijdts gebouwt had. Meêr ten ooften ziet menAfodbery,een kleyne ftadt, welke zich bekent aen het oudeRidderlijke gcflacht deiChampernouns tc behoren,welk veelluyfters van\'dc erfgenaem vande verkregen heeft. Van de mont der Plim, van waer de zuyd-ftrandt van dit^ landtbegint, ftrekt zich dit land met een ruym aenzien tot* Stert hj ^^^ voor-bergh * Stert toe, (want dat betekent het En-den T)uyt- gel-Saxifch woordt) maer zoo haeft zich de ftrant wederomingetrokken heeft, zoo breekt de riviere Dert uyt, de welkeuyt het binnenfte deel des landts ontfpruytcndc, door hetvuyle gèberght daer van Dertmore genoemt,in de welke on-langs zeylfteenen gevonden zijn , af-loopt, cn wek de zan-den uyt de mijnen , de welke allenxkens de kolken vervul-len , doot hetÉoreeft van Dertmore, alwaer David van Sci-redun het landt bezeten heeft ^

in Sciredun, cn Siplegh doorde dienft van twee pijlen te vinden , als de Heer Koning indat Eoreeft quam jagen. Van daer loopt zy door Dertinton,eertijdts een Baronny vari de Martins, welke Heeren zijnvan Keimes in WallcS, tot Totnés toe. Welk oudt ftedeken ,hano-ende aen \'t af-gacn van een heuvel, van \'t weften na>c ooften,eertijdts met grootereere gebloeyt heeft. Het gel-de niet (als in\'t fchat-boek van Engelandt ftaet) dan alsExefter gelde, cn dan betaelde het xld. en diende zoode krijghs-tocht,ging oft te lande, oft ter zccj cn Tortenefta,Harneflaple cn Lidford, dienden zoo veel als Exefter betael-de. Koning lan heeft haer vergunt een Mayer tot hoogh-fte overheydt te verkiezen , en de eerfte Edward heeft haermet vcrfcheydc vryheden vermeert, en begiftight, cn na-maels is het van de Zouchs, als de inwooners gelooven,meteen kafteel gefterkt. Eertijdts was het ccn bezetting vanludealis, van Totenais genoemt, daer na van den EdelenWillem Brtwer, door wiens eene dochter het gekomen istot de Breos, cn van haer infgelijx door een dochter aen Ge-oxgiusvanCantelup, \'Heet van Abergeuenny, wiens zufterMelicenta.aen Eudo de la Zouch uyt-gegeven,het zelve doorhaer houwlijk aen de Baronnen van Zouch ovet-gedmgenheeft, cn het heeft haer zoo lang toebehoort, tot dat lan,Baron van Zouch, gebannen zijnde, om dat hy des derdenRichards zijde gunftighgCwceft was, de zevende Henrijk,als ik verftaen heb, het Zelve aen de Ridder Edgecomb, eenEdel en voorzichtigh man, vergunde. By deze ftadt lightBerie Pomery, na het Adclijk gcflacht dcr Pomery zoo ge-noemt , welk wat riieêr ten ooften een zeer uytmuntendkafteel, wat verder van den oever, gehadt heeft. Deze trek-ken haer ftam van Radulf yan Pomery4e welke,ten tijde van ßn eenStaert, Willem de Conquefieur, Wich, Dunwinefdon, Èrawercline,Pu-de ford, Hor e word, Troiland, He Ie com, cn dit Berie, &:c. beze-ten heeft. Van dit Totnes, is dc naefte ftrant eertijdts Toto-nefium genoemt geweeft,en de Britanfche Gcfchichten ver-halen, dat dien Brutus, ftichter des Britanfchen volks, hieraen-gekomen is,gclijk ook Havillanus,als een Dichter,haernavolgende, gezongen heeft: De reys die was geftelt, dat Brutus daer van daenVerzelfchapt, met een Vorß van /Eneas, zoud gaen-..Hy eert degroote zee, met Vrankenjkfe roven,Met fchepen, op-gepropt van onderen tot boven.De Goden en de lucht die bieden hem haer jonft,Die geven\'/ hem naer wenfch, zoo dat hy zonder konftGelukkelijk inzeylt, langs d\'oever van Te toonen,De haven daer hy kan gelukkelijk in woonen.Maer de riviere Dert, daer ik van gefproken heb, tia datzy de brugh van Totones verlaten heeft, ziet, waer

aen zy dezanden, uyt de Metael-kuylen af-gerukt, opgehoopt, tenweêr-zijden, anders niet als vruchtbare landen, totdatzevermccyt in haer mont komt, waer aen een uyt-geftrekteheuvel Dertmouth light, om de bequaemheyt van de haven,welke twee kafteelen befchermen, met koopluyden, cn weltoegerufte fchepen vervult. Het heeft een Schout, van denderden Koning Edward vergunt. Het heeft eertijdts dcZouchs, Niklaes van Toukesbury, cn de Brients, na de veran-dering der tijde, voor Heeren erkent, en zich dikwijls man-lijk tegen de Franfen befchermt. Want in\'t m cccc iiiijaer na Chriftus geboorte,is de Heer van Frans-man, die den handel in deze wijk, door ftraet-fchendcry befloten,en Plimmouth verbrant had,terwijl hy deze plaets acnrande,van de boeren en vrouwen achterhaek,en met de zijnen ge-doot. Ook konnen wy hier niet zwijgen van Stoke-Flemmgdat \'er by light, cn van zijn Edelen Vlaemfchen Heer , eer-tijds zoo genoemt, door Mochuns dochter tot de Carews ge-komen is. Van hier vervolght de zee dc ten noorden te rugh lopen-de ftranden, en in een groot vertrek wordt ccn Inham ge-maekt, welke omtrent tien duyzent fchreden in \'t rondt be-grijpt , wy noemen \'t heden Torbay, welke een zeer zekereree is voor de fchepen, als \'t hard uyt den zuyd-wcftenftormt,cn heeft een by-gelege dorpken van de zelfde naem,.eertijdts een woon-plaets der Bruers, dewelke ten tijde vanden eerften Richard cn van lan, van grooten naem geweeftzijn, daer na der Waken. Hier neven light Cokington,2\\w\'2iethet gcflacht der Caris, vreemt van \'t geflacht der Carews, nuover lang in grooterheerlijkheytgebloeyt heeft, waer uytde Baronnen van HunfdonyVan welke op haer plaetSjgc/pro-ten zijn. Een weynigh hooger ziet men Hacombe, eertijdtsde wooning van den Ridder lordan Fith-Stephens, hier afHacombe genoemt, door wiens dochter Cccilia het tot hecgeflacht der Archidiacons gekomen is, van welk het infgelijxdoor Hugo Courteney, by verloop van tijdt, tot de Carewsgeraekt is , welker geflacht in deze landen zeer doorluch-tigh en tal-rijk geacht wordt. Want lana, de dochter vandien Hugo, en erfgenaem van haer móeder, getrouwt aenNikolaes, Baron van Carew, heeft vele kinderen gebaert,van welke de oudtftc Thomas, als hy zijn moeder weynighachte, zoo heeft zy dat zeer rijk erfgoedt op dedric jongftezoonen, (uyt welke die drie geflachten der Carews, van Ha-combe, Anthonj, cn Bery ge(ptoten zijn) cn op lan Vere,hzezzoon by haer tweede man,gemaekt,uyt dc welke dc Graven van Oxford gefprotcn zijn. Van daer gemoet ons Teignemouth, een dorpken aen demont van dc riviere Tei^ni, daer van het de naem heeft, bywelk dc

Deenen, dc welke om de ftrandt en aenkomft vanBritannien te verfpicden, voor uyt-gézonden waren, eerftomtrent het d c c c jaer gegaen,cn den overfltn der plaetsgedoot, het voor-fpook van haer tockomftigeóverwmningbegonnen hebben, de welke zy namaels met dc grootfteVerwoetheyt door het gantfche eylandt gepleeght hebben..Meêr inwaerts aen de bron der Teing light chegfort, alwaereertijdts het doorluchtigh geflacht der Prorvs gebloeit heeft,daer na Chydley, het welk het wijdberoemde geflacht vanChydley zijn naem mee gedeelt heeft, en naeft aen de moncBi-shops Tein^ton, alzoo genoemt om dat het den Bifl\'chop-pen toebehoort heeft, waer in, om dat het een vry-plaetswas, lan van Grandifon Burgonjon, Biflchop van Exefter ^alsvoor-wetighvan \'t toekomftige, zeer fchoonc huyzen G c geboüÉ
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? E N. O N N M r> gebout lieeft; op dat zijn.navolgers (ik fpreek uyt zijn uy- fte, en ten weften aen het af-hellen van eenlieuvèl, metterfte-wil) een plaets zouden hebben, daer zy haer hooft zeer fterke graften en veften omringt, en met vele tuftchen-ïnochten nederleggen, of het miftchien gebeurde, dat hare geftelde toorens,en begrijpt m d fehreden in haer omgang,•tijdtlijke goederen in handen van den Koning geraekten. en heeft in \'t hooghfte deel, dicht by de ooft-poort, een ka-Maer zo vêr is \'t \'er af geweeft, dat zijn raedt vervult wierdt, fteel Rugemount genoemt, eertijdts de zetel der Koningendat zijne navolgers en van deze en andere huyzen > nu byna van de Weft-Saxen, namaels der Graven van Cornwal, nuganfch vervallen ïijn. is \'t alleen door zijn oudtheydt, en gelegenheydt vermaert:, Ses mijlen van hier begeeft zich de riviere Isc a , van want het dreyght de onder-gelege ftadt en landt van allewelke Ptolomeus verhaelt, van de Bntannen I/c, en de En- kanten,en geniet een geneughlijke uytzicht in de zee. In &quot;tgel-Saxen genoemt,met een groote mont in de zee. Of ooft-cynd van de ftadt ziet men de hooft-kerk met fchoo-zy deze naem van Ifcaw gekregen heeft, welk by de Britan- ne huyzen omheynt, van Koning Athelftan , als de byzon-den Vlier-boomen betekenen, weet ik gantfch niet. Daer dere Gefchichten van die plaets getuygen, ter eeren S. Pie-zijn \'er die \'t van de rieden aftrekken, die de Britannen Hesk ter gebout, en met Munniken vervult, dewelke Koningnoemen, en waer meê de noordfche volkeren , als de Bri- Edward de Confejfeur daer na, als de Munniken na Weft-tannen, haer huyzen dekten, en de t\'zamen-voeghfels der munfter over-gebracht waren , met de Biftchoplijke waer-fchepen dicht maekten. Maer wijl men hier geen riedt digheyt vereert heeft, hebbende de ftoelen van Cornwal envindt, zoo kan ik\'t niet toeftaen. Deze rivier heeft zijn Kirvor hier overgebracht, en heeft\'er den Britan Leofricbronnen in het vuyle Exmore, en in \'t onvruchtbare landt, tot eerfte Biflchop geftelt, wiens navolgers de kerk met ge-omtrent de Severnfche zee, het welk men meeftendeel aen bouwen \'en inkomften vermeerdert hebben , en Willemhet landt van Somerfet rekent, en waer eenige gedenk-te- kruier, de negende na hem,heefr \'cr, de Munniken verdrij-kenen van oude werken gezien worden , als fteenen op vende,een Deeken, en x x i v Proveniers ingebracht. Inzommige plaetfen in een drie-hoek, en elders in \'t rondt welken tijdt de fcherpzinnige Dodor lofephus Ifcanus, vangeftelt, en onder dezelve een met Engel-Saxifche, oft veel hier gefproten en by-genaemt, gebloeyt heeft,

wiens fchrif-eer met Deenfche letteren befchreven, om haer te ftuuren, ten zo geprezen worden, dat Zy tot het lof der oude fchrij-zoo \'t fchijnt, die daer door reyfden. De Ex oft Ifca, van vers geraekt zijn : want zijn gedicht van den Trojaenfchendaer eerft naer het zuyden af-lopende,door Tmfordton, zoo oorlogh, hebben de Duytfchen meêr als eens onder degenoemt van een dubbele ondiepte, nu T&quot;.verton, welker naem van Cornelius Nepos verfpreyt.grootfte eere en gewin in laken-maken beftaet, fpoelt door Op welke tijdt Iska onder het Roomfche Rijk geraektde genoegh vruchtbare velden , en wordt verrijkt door is, blijkt niet zeker 5 wantzoo ver is\'t\'eraf, dat ik\'t zoudetwee voorname rivierkens, met de Credy ten weften , en beveftigen,dat \'et vanVefpafian ingenomen is, welk Galfridmet de Columb ten ooften. Aen de Credy heeft, in de on- van Monmouth verzekert j dat ik achte, dat het, als Clau-oorfpronkelijke kerk der Engclfchen, een Biflthoplijken dius inBntannien quam, noch naeulijx gebout was 3 hetftoel gebloeyt in de ^^2.AtCridiantun,n2. dezelve genoemt,nu fchijnt nochtans, ten tijden van de Antoninen, vermaertwort het kort Kirton genoemt, het welk de geboort-plaets genoegh geweeft te zijn: tot hier toe en niet verder heeftvan dien Winifrid^ oft Bonifacim is, die de Heften, Thu- Antoninus zijn reyzen in dit deel vervolght. In der En^el-ringers , en Vriezen in Duytslandt tot Chriftus bekeert Saxen macht is het voor het c c c clx v jaer,nahaenn-heeft-: nu is het flechts door een kleyne koophandel, en tocht inBntannien, niet geheel gekomen. Want toen terdoor de huyzingen van den Biflchop van Exefter bekent, djdt heeft Athelftan de Bntannen , die te vooren met gelijkmaer by onzer vaderen gedenken was het veel bekender recht de ftadt met de Saxen bewoonden, uyt de gantfchedoor een Collegie van twaelf Pro veniers, welke nu verdwee- ftadt verdreven, en over de Tamer doen vertrekken, en denen zijn. De riviere Columbe , dewelke van het ooften ftadt met een wal en munr, van vier-kante fteenen , en bol-komt,befpoelt het ftedeken Columbton, het welk zy tot haer werken omdngt. Na welke djdt dezelve met veel gunftennaem aengenomen heeft, nu eertijdts van Koning Alfred, van de Koningen is begiftight, en onder andere, als men inby uyterfte-wil, zijn jongften zoon gemaekten wort dicht het boek van Koning Wiflem den verwinner leeft: Dezeby Voltimore, de wooning van \'t wijdtberoemde, en over- ftadt gold niet, dan als Londen , lork, en Winfon golden,oud geflacht van Bamfield,met de wateren der J^Jcr vermengt, dat was de helft van een mark zilvers, tot behoef van denEn de Ex

nu grooter, doch met fcheydingen tot groot ge- zoldaet. En wanneer de tocht ter zee, oft te land ging, zoomack der molens fpeelende, vloeyt aen de ftadt I s c a , aen dienden zy zoo veel als vijf hiden. Daer na is zy verfcheydewien zy de naem gelaten heeft,waer van dat Alexander Ne- mael verdclght; in \'t 875- jaer der zaligheydt, is zy door dechamusfchrijft: Deenfcheverwoctheydt vernielt: maer isallerzwaerftvan Exejler, aen de vloedt der Ex gelegen , den Deenfchen Sucnon, in \'t i o o 3 jaer, door de trou-loos- Beeft van die water-loop haer naem gekregen, heydt van een zeker Noorman Hugo, overfte der ftadt, van Deze ftadt wordt van Ptolomeus Isc a genoemt, van de ooft-tot dc weft-poort toe gantfch ter nedergeworpen,Antoninus Isca Dvnmoniqrvm, voor Dan- en het had naeulijx wederom begonnen te bloeycn,als Wil-moniorvm, van anderen valfchlijk Augufta, als of het lem de Conquefleur haer met een zeer nauwe belegering bc-tweede Auguftifche legioen daer gelegen had, wijl na bc- floot,cn de burgers achten \'t toen ter tijd niet genoegh haertoont zal worden, dat het tc Isca der Siluren in bezet- poorten te fluyten , maer hebben hem ook met fpijcigeting gelegen heeft, van de Engel-Saxen exanccaj-cep, en woorden bejegent: doch een deel van dc muur ncdcrval-Moféeton, van de Munniken, heden Exefter, by de Latijnen lende, het welke door Godts geheng, als dc fchrijvers vanExonia, by de Bntannen Caeriók, Caeruth, en Pencaer, dat is, dien tijdt verhalen,gefchiet is, zo is \'cr de over-gaef terftontde voornaemfteftadt,Want Caer,o^ dat ik dat eens vcrmane, op gcvolght. In welke tijdt, als in \'t Schat-bock ftaet, debetekent by onze Britanncn een ftadt, waer van zy lerufa- Koning in deze ftadt 300 huyzen gchat heeft,en gafjacrlijxlem Caer Salem, Parijs Caer Romen Caer Ruftayne noc- 15 pont. Daer waren 48 huyzen verwoeft, na dat de Ko-mcn.Zo wicrt Carthago in de Carthagifche fpraek Cartheia ning in Engelandt quam. Daer na heeft zy drie belcgcrin-gcnocmt,als Solinus gctuyght,dat is, de nieuwe ftadt, Infgc- gen uy t-gcftaen,welkc zy nochtans alle lichtelijk te fpot ge-hjx hebben wy verftaen, dat Caer by de Syriers een ftadt bc- maekt heeft. De eerfte van Hugo Courtney^Gtzeivan Den-tekent heeft, van dewelke, wijl \'t bekent is, dat de gantfche shicr, in dic inlandfchen oorlogh tufTchen het gcflacht vanwereidt met inwooners vervult geweeft is 3 zoo fchijnt het Lancaftcr cn York: de tweede yan Perkin W^arbek, inge-ook waerfchijnlijk, dat zy haer tael aen de nakomelingen, beelden fchijn-vorft, dewelke een verdurven jongman zijn-als een voortteelfter van de toekomende talen, nagelaten dc,

cn zich verfierende Richard, Hertogh van York, deshebben. Die ftadt,als Malmesburienfis verhaclt,hocwcl zy, vierden Koning Eduards tweede zoon tc zijn,ecn gevaer-in een vochdgh en vuyl landt liggende, naeulijx dorre ftop- lijken oorlogh verwekt heeft j de derde van de oproerigepels, en gemeenlijk leedige doppen zonder koorn voort- Cornwailen, in\'t md xlix jaer onzes Hecren, als debrengt; zo is zy nochtans door haer heerlijk heydt, rijkdom burgers , door allerley gebrek zwaedijk geplaeght, in haerdcr inwooners,en menigte der aenkomelingen,zo ovcrvloe- trouw vqlhardeden, tot dat lan, Baron van Ruflel, haer vandigh van allerhande koopmanfchap, dat \'er niet ter wereidt de belegering verloft heeft. ontbreekt, datmen tot het gebruyk noodigh acht. En zy Maer van deze wanden heeft zoo veel fchade nietlight aen de ooft-kant der Ex > ten ooften op het verheven- geleden, als \'t wel van zommige banken TVeares genoemt, welke



? Ö E N s welke Edwatd Courtney, Graefvati Denshier, op de burgersvergrämt, in de kolk van de riviere Ifca, geworpen heeft, diealle toegang rot de ftadt, zoo voor de fchepen beftuyten,datde koopmanfchap haer nu van het dorp T9pesham,dne mij-len van de ftadt,te lande toe-gevoert wordt, ook worden diebanken, fchoon\'t het Parlament geboden heeft, van daerniet gefchikt. Hier van wordt het by-gelege ftedekenWeare genoemt, daer het te vooren Hencatongeheetenheeft, het welke eertijdts het bezit geweeft is van Auguftinde Baa, van welken het erflijk gekomen is aen lan van Ho-land, die in zijn wapen, dat ik zelf gezien heb , een Leeuwmet een verkeerde muyl, klimmende onder de lelien, ge-voert heeft. Het burger-recht van deze ftadt is by xx i v,uytde welke jaerlijx een Mayer gekoozen wordt, de vt^elke metvier Bailjouwen hier \'t gemeen bedient. De oude kaertenvan Oxford, welk tot de Aerdt-befchrijving behoort, heb-ben deze ftadt in de langte met x i x graden en x i minuten ,in de breedte met l graden en x l minuten bepaelt. Deze ftadt heeft, om dit niet voorby te gaen , haer Her-togen gehadt, want Koning Richard van Engelant,de twee-de van dien naem, heeft lan Holand, Graefvan Hunting-don, zijn broeder, van moeders wegen , tot eerfte Hertoghvan Excefter gekoren , den welken de vierde Henrijk vandeze eereq-trap af-gezet,en alleen den naem van Graef vanHuntingdon gelaten heeft, dien hy, met de bijl ontha}ft,tegelijk met zijn leven verlooren heeft. Eenige jaren daer naheeft de vijfde Henrijk Thomas van Beaufort, Graef vanDorcefter , uyt het geflacht van Lancafter, overvloedigh inkrijghs-eer, in zijn plaets geftelt. De zelve zonder kinde-ren geftorven zijnde, zoo is \\2.xï Holand, des voorgenoem-den lans zoon,als erfgenaem van zijn broeder Richard, diezonder kinderen geftorven is, en van zijn vader , door gonftvan den zeften Henrijk, in zijn volkome ftant herfteit, enheeft zijn vaderlijke eer wederom gekregen, en zijnen zoonHenrijk nagelaten, de welke, terwijl de zaek der Lancafter-fen wel ging, in de hooghfte eer gebloeyt heeft, namaels,alsdie van York het hooghfte gezagh hadden, is hy tot leer ge-\\veeft,hoe qualijk men groote voorfpoedt betrouwen mach.Want \'t is die Henrijk, Hertogh van Exefter, geweeft, dewelke , hoewel hy des vierden Koning Edwards zufter cre-trouwthad, tot zulk een eilend gebracht is, dat men hem inNederlandt met verfcheurde kleederen , en bloote voetenheeft zien zijn koft zoeken. En eyndlijk na de Barnetfcheflagh, in de welke hy dapperlijk tegen den\' vierden Edwardgevochten heeft, niet te voorfchijn gekomen is, tot dat zijndoot hchaem, als of hy fchip-breuk geleeden had , op den. Kentfche oever op-geworpen

is gev/eeft. Lang genoegh&quot;daer na, heeft Exefter tot zijn Mark-graef gehadt. HenrijkCourtney , van Cathrijn , dochter des vierden Koning Ed-ward, gebooren,met die eere van den achtften Henrijk ver-eert. Maer dezen Mark-graef heeft , gelijk als den eerftenHertogh, de groote voorfpoedt tot een groot onweer ver-wekt, het welk hem, door begeerte van nieuwigheden ver-rukt, haeftelijk ter onder gebracht heeft. Want om dat on-der andereReginald Pole(de welke daer na Cardinael is ge-weeft) uyt Engelandt over-gelopen tot den Keyzer en Paus,tegen zijn vaderlandt, en den Koning, de welke nu van deRoomfche kerk afgeweken was, iet nieuws trachtende,metraedt en daedt geholpen bad,zoo is hy voor\'t recht betrok-ken, veroordeelt,en met eenige andere onthalft. En nu ge-niet door gunft van Koning lacob, de eer-naem van Graefvan Exefter, Thomas Cecil, Baron van Burghley, ecn rechtgoet man,en eenes zeer goeden vaders geen onwaerdig zoonzijnde,namentlijk de eerftgeboore zoon van Willem Cecil,Baron vanBurghley,groot Schatmeefter van Engelant,wiensvoorzichtigheyt lang een bolwerk van Engelauts ruft ge-weeft is. Hier af tot aen de zelve mont is niets van ouder gedach-tenis, uyt-genomen Exminßer, eertijdts Exanminißer ge-noemt, van Koning Alfred aen zijn jongfte zoon , by uyter-fte-wil, nagelaten,en \'t kafteel Pouderham van Ifabel van Ri^parten gebouwt, het welke nu lang de woon-plaets van hetzeer Edel en Ridderlijk geflacht der Courteneys, dewelkeuyt de ftam der Graven van Denshier gefprooten, en aen- wijdberoemde geflachten door maeghfchap gevoeght, alsnu nóch, zoo groote voor-ouderen waerdigh, bloeyen. Enaen de mont zelf op d\'ander oever, het welk met de naemBxmmh, zelf betuyght wordt, light Exanmouth^ niet anders be-kent als door de zelve naem, en *t bewóonen van vifTchersi. Touder-ham. Meêr ten ooften vloeyt Otterey,d^t is,de rivier der Otters, Ottenylin de zee, welke aen Honnyton, een bekende ftadt aen diein deze landen reyzen,fpoelt,en zijn naem aen eenige plaet«fen mede deelt. Onder welke boven Honnyton de vermaert-fte zijn, Mohuns-Otterey, eertijdts de Mohuns toebehoor-tigh, van de welke het, door houwlijx-recht, tot de Carewsgekomen is: beneden Honnyton , dicht by Holcomhe, alwaerhet Ridderlijk geflachtL^Dm/j- , welke zijn oorfpronk ennaem tot de Deenen betrekt, woont : S.Maries Otterey,7.oogenoemt van het Collegie van S. Marie, het wélk lan vanGrandifon, Biftchop van Exefter,gefticht heeft, dewelke demiddelen van alle de Geeftelijke mannen , in zijn Bifdom,aen hem getrokken had. Want hy haddeze over-reed, datzy alle haer goederen by uyterfte wil aen hem zouden ma-ken en

overdragen , als dieze tot Godtvruchtige gebruy-ken hefteden zoud, met Kerken te begiften, Gaft-huyzen,en Collegien op te richten ^ het welk men zeght, dat hyvoorwaer zeer Godtvruchtelijk gedaen heeft. Van demontvan de Otter ey, loopt den oever met boch-ten ten ooften door Budley, Sidmouth ,en Seaton, eertijdtstreflijke havens, voor welke het zant, door toe-loop enweêr-loop der baren op-gewelt, zoo gew^orpen light, dathet die bequaemheydt byna gantfchlijk wech genomenheeft. En ik zoud, zoo uyt de gclegenheydt der tuflbhen-ruymte, als uyt de betekening der naem, ramen, dat Seatondat Moridvnvm van Antoninus is, welk tuflbhen Moridu-DvRNOVARiA,en IscA geftelt, (zoo herboek niet num,befmet is) en in de Peutegenacnjche tafel met een verkortenaem Rudinum genoemt wordt. Want Moridunumis by deBritannen even het zelfde, dat Seaton by de Engelfchen, tesleten , eenJladt op een heuvelacft de zee. Hier by light datvermaerde Wifcombe, welk tot zijn inwooner heeft Willem, Wi^comV.Baron van Bonevill, wiens erfgenaem Cecilia door haerhouwlijk de tijtels der Heeren van Bonevill en Harrington,met een heerlijk erfdeel, in deze wijk, aen ThomasMark-graef van Dorfet, gebracht heeft. Hier beneden ontlaft zich de riviere Ax met een kleynekolk, na dat zy aen Axanminfler gefpoelt heeft, een ftadtdoor de Saxifche overften, die in die wreeden flagh byBrunahurggéoXeven, en hier overgevoert zijn , alleenlijk inde oude Gefchichten vermaert, en op dc grenzen zelfs vandit landt gelegen. Waer by Reginaldvan , aen wiendeMayery erflijk door de vierde dochter van Willem de 5r/V/ï^r,toe-gèvallen is,de Abdy vanT^rvenham in \'t 12.^6 jaer onzes Heeren gebout heeft. Wantvan hier ftrekt zich de ooftgrens gekromt,door flechte dor-pen tot aen de Severnfche zee , die wy nu vervolgen zullen.En de eerfte ftrant van Cornwall af, welke zich in de Se-vernfche zee verre uytftrekt,wordt van PtoloniEEus de voor-bergh van Hercules gencremt,en behout een weynigh van denaem,want men noemt het heden Hertypoïnt: en \'t heeft deftedekens Herton en Hertlond, eertijdts vermaert door deoverblijffels van den heyligen man Neftanus : tót wienseerGitha, de huys-vrou vmGrzefGodwin, dieNectanusvoornaemlijk gedient heeft, om dat zy zich ingebeelt had,dat haer man door zijn verdienften , een verwoedt onweerontkomen was, hier ecn kloofter op-gericht heeft. Daer nazijn nochtans de Dinants, die ook Dinhan genoemt, uytBritannien gefproten, en dien het te leen gevallen is, voorftichters van \'t zelve gehouden geweeft,uyt de welke voort-gefprooten is de Baron te/?^^, groot Schat-meefter vanEngelandt onder de zevende Henrijk, door wiens zufter enerfgenaem,

het erfdeel onder de Zoucheys, FitsavarrtnSyCa-^rews, en Arundells verdeelt is. De naem van deze voor-bergh,heeft aen een zeer fchoo-ne beuzeling geloof verwekt, naemlijk dat Hercules in Bri-tannien gekomen is, en ik weet niet wat Reuzen overwon-nen heeft. Maer zoo het waer is, dat de uytleggers der ver-fieringen ver zekeren, dat \'er geen Hercules geweeft is^maerdat door hem verftaen wordt de kracht der menfchehjköwijsheyt, waer door wy de hoverdy,luft, nijdt, en diergelijkewanfchepfels overwinneiiioft zoo zy door Hercules de zon,alsderHeydenen Godt-geleerden (en die twaelf werkenvan Hercules uyt-gevoert) de twaelf tekenen van dèn Zo-diak willen betekenen, welke de zon in een jaerlijkfche4öopdoorgaet, zoo mogen zv zelf zien wat zy zeggen. Ik geloofnochtans gaern dit \'er Hercules geweeft is, ja ik zoud met D d Varrö 1 fl\'. \' IM \' i ; iii»\' \' \' ! tl\' \'fïi! \\ jt / it i, 1 15 : ^ f i li



? D A N M ont Ë M. Varro zelfs xliii toeftaen, alle welker daden men den eénen nen,tn een Raedt van vier-en-twintigèn geftelt. De inWöO-^?zoon van Alcmem toefchrijft ^ nochtans kan ik niet aenne- ners zijn meeft koop-luyden , dewelke in Vrankrijk enmen dat Hercules tot hier toe gcrackl is, \'t zy hy miftchien Spanjen grooten koophandel drijven. Ook kan ik niet ver-met dien drinkbeker de zee over gezeyk heeft,WelkcNcrcus zwijgen, dat uyt dc School van deze ftadt de twee zeer ge-hem gegeven had, waer van Athencus, Maer zult ghy zeg- leerde mannen, en vermaerde Godt-gelcerdcn lan lewcl-gcn , Francifcus Philelphus heeft het zelve in zijn brieven, lus, Biflchop van Sarisbury, cn Thomas Hardingus, Profcf-en Lilius Giraldus in zijn Hercules beveftight. Verfchoon for te Leuven , gefprotcn zijn, dewelke zeer hardelijk voorbid ik; die nieuwe fchrijvers konnen my wel bewegen, maer de waerheydt dcr Godts-dienft ten wecr-zijdcn met zeerniet affchrikken 5 wijl Diodorus Siculus» na de üyterfte ge- fcherpzinnige fchriftcn geftreden hebben,dachtenis der oudtheydt de Griekfchc gefchiedeniflen ver- De Taw van hier Ralegh, welk eertijdts edele Heeren Vanvolgende, met uyt-gedrukte woorden beveftight, dat nocht zijn naem gehat heeft, nu de bezitting van het doorluch-Hercules, nocht vader Bacchus oyt in Britannien gekomen tigh gcflacht van Chichefier, begroetende, cn namaels doorzijn. Waerom mywaerfchijnlijxt dunkt, dat dc naem van de wateren van dtTowridge vermeerdert, loopt in de Se-Hercules, oft van de ydelheyt der Grieken, oft van der Bri- vcrnfche zcc j maer heeft het kafteel Kinuith, waer van Af-lannen Godts-dienft acn deze plaets gegeven is; deze (als ferius gedenkt, niet gevonden. Want aen deze ftrandt waseen ftfijdtbacr volk) hebben de kloeke mannen met groote een kaftecl van dien naem, door de gelegenheydt van alle•verwondering ontzien, en temmers der wanfchcpfcls in de kanten, behalven ten ooften, zeer vaft. Waer by, in\'chooghftc plaets gehouden, en dic hebben al wat ergens £> c c g lxxix jaer, den Deenfchen Hubba, welk de Engel-heerlijk was,aen Hercules doorluchtighcyt geweten^ en om fen met veel nederlagen vermoeyt had, door-fteken en ge-dat hy veel gercyft had, zoo waren zy, dic reyfden, gewoon ftorven is. Daer van is dc plaets van onze Gcfchicht-fchrij\'iiem te offeren, en de plaetfen daer zy acn quamen hem toe vers Hubhejlm genoemt, en hebben de Engelfen toen dcrcc wijen. Hier van is by de Campanen,Hercules

ftcen,by de Deenen ftandart, Reafan genoemt, gekregen. Het welk ikLi^uren, Hercules haven, by de Duytft:hcn het bofch van daerom te liever aentccken, om datmen uyt het fprookje byHercules, by de Mauritanen, Galaten, en Britannen, Her- Aflerius Mencvenfis, die dit verhaelt, befluyten kan, dat dccules voor-bergen. Deenen een Raven voor haer wapen gebruykt hebben, den De oever van dczc voor-bergh van Hercules,tc rugh wij- welken {gelijk zy meenen ) door een onverwinlijk Voor*kende, zoo ftorten zich twee rivieren, die in deze noord- fpook des Deenfchen Lethbroks dochter, met een naeldkant alleen zijn, in een mont, naemlijk de T^rwridge j en de daer in gefchildert had. Tatv: de Torrvridge niet vêr van Hercules voor-bergh, waer Voorts zictmen aen dctc noord-ftrant niet zonderlings.Van ik nu gefproken heb,ontfpruytende,loopt ten ooften,cn als llfareomb, het welke een genoegh zekere haven is voorde One ontfangende, welke het koop-ftedeken okehamten de fchepen, en dicht hier by Comb-marton, by het wclköde naem gegeven heeft, al waer de Onder-graef Baldwijn , oude Loot-mijnen, niet zonder Silver-mijnen, nu onlangeten tijde van Willem dc Cmqaejèeur^zxjn kafteel gehat heeft, geopcnt zijn. En Comb, op dat ik dit eens voor al aenteke«gelijk uyt het Schatbóck van Engelant blijkt, loopt fchielijk ne , welk een gewoonlijk byvoèghfel is aen de namen dernaer ^t noorden gebogen door Tourigton,ddcn zy haer naem plaetfen in deze wijk , betekent ccn ncdrige gelegenheydt,meê deelt, liggende aen de zelve in \'t lang op \'t af-hangen oft een da!, en het fchijnt van het Britanfch Kum, welk hetvan een heuvel; en Bediford, door ovcrvloet van menfchen, Zelve betekent, en de Franfen in de zelfde betekening nochcn een fteene brugh met bogen gemaekt,genoegh vermaert, in haer tael behouden, gefprotcn te zijn.en boezemt zich terftont in de de welke, uyt de navel Van hier een weynigh meêr naer\'t Zuyd-ooften, naeftvan \'t lant voortvloeyendc, loopt cerft door \'t koop-ftedeken aen Somerfet, vertoont zich Bampton, eertijdts Baentun, het Bamptóti»Chimligh, niet vêr van het dorpken Chettelhampton, al waer welk,onder Willem de Conquejleuf, aeii Wouter van Douayonder de heyligen getelt, geftorven is. Van daer met Zeer heerlijke erf-gronden elders toegevallen is ; uytvloeyende voorby Tawton, alwaer Wer(lan en Putta, eerfte wiens nakomelingen luliana, zijnde erfgenaem, cn getroutBiflchoppen van Denshier , omtrent het 906 jaer, gezeten aen Willem

Payneü, Tuco van Bampton gebaert heeft j hyhebben,en het hier tegen overgelegennu dc woon- heeft Willem en Ghriftiana, de huys-vrou van Cogan, uycplaets van de doorluchte Graef van Bathon, fpoet zich na lerlandt getcelt, wiens nakomelingen hem gevolght zijn,Berfiaple. Dit wordt voor een oude ftadt gehouden, en om alsWillems oor zonder kinderen geftorven was. En vanhaer fchoonheyt cn volk-rijkheyt, lichtlijk de voorneemfte de Gogans is de bezitting eyndlijk, door Hancford en dein deze wijk geacht: cn light tuffchen de heuvelen, in ge- Fitz-tvarins, tot deBourchiers, nu Graven van Bathon, erf-dacnte van een half ront acn dc rivier, als aen haer middel- lijk af-gekomen. ïn de eerfte kintsheydt van hecNoor-lijn.Dc wclke,t\'elkcns als de maen nieu oft vol is,door \'t op- manfche gebiedt (op dat ik van den Noormanfchen Hugowellen dcr zee, alzoo over dc landen fpoelt,dat zelfs de ftad zwijge, den welken de Koningin Emma tc vooren over dicbyna een eylandt gelijkt; cn als de zee zich wederom inde landt geftelt had) heeft de eerfïie Koning Willem eenenzee ftort, is zy zoo kleyn met een kromme bocht tuflfchen Boudwijn erflijk tot Onder-graef van Denshire > en Baron\'tzant verfpreyt, dat zy naeulijx bequaem is om kleyne van oif-H^w/\'/^»» geftelt, den welken in dc cere van Onder-fchuytjes te voeren. Ten zuyden heeft het een heerlijke graefzijn zoon Richard gevolght is, dewelke zonder man-brugh van Stamphord,burger vanLonden,geboutjtennoor- lijk oor geftorven is. De eerfte Koning Henrijk heeft \'etden,daer het rivierken Norfih-Ftve t\'zamcn-vloeyt, ziet men daer na aen Richard van Redveriis, eerftiijk Tiverton, ende O verblijffelen van een kafteefdat men gemeenlijk zeght, daer na de cere van Plimpton, met andere plaetfen, daer toe-dat Koning Athelftan, andere dat ludaël van Totenais gc- behoorendc, opgedragen, cn met hem den derden penningftichtheeftjOm welk te befchermen, eenige omgelege hoe- van de inkomften des zelvcn Graeffchaps tc vergunnen,ven in door leen-recht bezeten worden. En het hem by gevolgh tot Graef van Denshire verkoren. En de was met wallen omringt,waer van naeulijx eenige voetftap- inkomft van het Graeffchap, welke toen aen den Koningpen overigh zijn. Die ludaél van Totenais heeft het door behoorde,bedroegh alleenlijk 30 marken,waer van de voor-leenrecht te fchenk gekregen van den eerften Koning Wil- noemde Graefjaerlijx i o marken voor zijn deel trok. Hierlem, daer na hebben \'t de Tr^rm langen tijdt

bezeten, toen na heeft hy het cylandt Wicht van den voornoemden Ko«de Martins, daer na is het onder \'t gebiedt van den tweeden ning verkregen, waer van hy Graef van Denshier, en HeerRichard gekomen aen lan Holand, Graef van Huntingdon, van\'t Eylandt genoemt was j en hy heeft Boudwijn ge-en namaels Hertogh van Exefter, cn cyndlijk tot des Ko- teelt, dewelke, als hy\'t met dcKcyzerinMachteld tegennings erf-goederen.Doch KoninginMaria heeft de Mayery, Koning Steven hield, in ballingfchap gedreven is. Noch-als \'t onze Rechts-geleerden noemen,aen Thomas Marrorv tans heeft zijn zoon Richard deze vaderlijke cere wederge-gefchonken, wiens zoon ze verkoft heeft. Onder \'t gebiedt kregen. Dewelke twee zonen, Boudwijn cn Richard, na-van den eerften Willem,als \'er in \'t Schat-boek van Engelant gelaten heeft, elk op hun beurt Graven van Denshier, enftaet,heeft het veertigh burgers binnen de Burgh, cn negen zonder kinderen geftorven; dies is die cere op haer oomdaer buvten gehadt.Den eerften Henrijk heeft het met veel Willem van Vermn vervallen: cn dezen heeft Boudwijn ge-^voor-rechten,en Koning lan met meêr voorzien: het heeft teelt, die voor zijn vader geftorven is j als hy nochtans vanlangen tijdt een Schout, en twee Bailjouwen gehadt, maer Margriet, dochter van Gwarin Fitz-Gerold, Boudwijn dende Koningin Maria heeft \'er een Schout, twee Alderman* III van die naem Graef van Denshier j eerft ontfangen had. Deze



? IHir MlJ^\'i! ï) È n. È ï)eze heeft twee kinderen gehadt, Boudwijn, dè laetfte<3raéf van dit geflacht, zonder kinderen geftorven, die hetGriffioen,drukkende een beeftken,welk zijn voor-ouders inhaer wapen gebruykt hebben,in een gulden fchildt,met eenblaeuwen klimmende Leeuw verandert heeftj en Izabel,de^elke aen Willem des FMes, Graef van Albemarle, ge-trout,haer zoon Thomas,die terftont geftorven is,enAvel-lina gebaert heeft, de welke, aen Edmund, Graef van Lan-cafter, ten houlijk gegeven is, haer man met groot goedtverrijkt heeft. Maer als zy terftont zonder kinderen geftor-ven was, zoo heeft de derde Koning Edward door gezon-den brieven, en zonder eenige omftandigheden, HugoCourtnejy uyt het Koninglijk bloet van Vrankrijk (zoo menfchrijft) gebooren, en door bloetverwantfchap aen de voo-rige Graven verknocht, tot Graef van Dens hier verkorenwant hy heeft geboden dat hy dezen tijtel gebruyken zoud.Hem is zijn zoon Hugo gevolght, en na dien Edward zijnszoons Edwards zoon, de welke het na zijn doot aen zijnzoon Hugo gelaten heeft, en die infgelijx aen zijn zoonThomas, die in \'t xxxv i jaer van de zefte Köning Henrijkgeftorven is. Deze Thomas heeft drie zoonen ontfangen,Thomas,Henrijk,en lan,welker avontuur, on(|er denbrantvan die fchaedlijke gefchillen tuflchen die van Lancafteren York, veel op en neder gedreven heeft, terwijl zy die vanLancafter ftantvaftlijk volghden. Thomas is te York ont-halft, zijn broeder Henrijk hem nagevolght, heeft zeven jaren daer na te Sarisbury de zelve ftraf geleden. En hoewelk i. ! 1 ; \'i i I I .sjI\'iHI n ï I If I liiili i\' ; i i\' - i t ^ \' i\' ..... i \\ i Hi: \'i m- : mm : m\\i ;l| de vierde Koning Edward Humfred Stafford, Heer StaffbrclSuthmch, tot Craef van Denshier verheven heeft, de welkein \'t zelve jaer geftorven is , zoo heeft nochtans lan Court&quot;^ney > de jongfte broeder, deze eernaem hardnekkelijk be-houden , tot dat hy in den flagh by Tewkesbury gebleven is.Lang genoegh daer na heeft dit geflacht gelijk als uyt-ge-blufcht gelegen , nochtans heeft het onder den zevendenHenrijk wederom herbloeyt, de welke Edward Courtney dènaefte manlijke erfgenaem tot zijner voor-vaderen eer her-ftelt heeft. Déze heeft geteelt Willem, Graef van Den-shier,dewelkeCathrjjn,des Vierden Koning Edwards doch-ter , tot huys-vrou getrout heeft, by de welke hy geteeltheeft Henrijk, Graef Van Denshier, en Mark-graef vanExefter, onder den achtften Henrijk önthalft, wiens zoonEdward van de Koningin Mana ten vollen hcrftêlt, en eenzeer edel jong-man te Pavyen in

Italien een onrijpe dootgeftorven isal de beften (op dat ik het Voermans-praetjegebruyke) duuren niet lang. En in \'t zes-en-veerdghfte jaerna zijn doöt j heeft Koning lacob, Carel Blunt Baron vanMont-oye, Onder-Koning van lèrlant, zoo door ouden A-del, als door heerfchkonft, en treflijke geleertheydt zeervermaert, om het weder-gekregen, oft herfteldé lerlant, en\'het verdrijven der Spanjaerts en weêr-fpannigen, tot Graefvan Denshier verkoren, met veel heerlijkheden begiftight*en na zijn Koninglijke mildadigheydt overvloedelijk ver-rijkt j maer de doot heeft terftont het geniet der eeren eorijkdommen benijt. In dit Undt zijn 554 Parochy-kerken, D U R O^





? O \' R dikwijls een ^iccn^Plocamon ißdis gcnotmt, welke äls Pliniusuyt luba getuyght, een zee-ftruyk is,het korael niet onge-lijk, zonder bladen, en afgefneden wordt, zijn verw in hetzwart veranderende, hardt en breekt lichtlijk als \'t valt.Ten ooften heeft: het een kerk,cn daer by weynigh huyzen,ten noorden een kaftecl van den achtften Henrijk op-ge-bout , welk ook den ingang van de haven van Weymouth be-ft:hcrmt. \'t Zelve is een ftedeken, aen de mont van hetkleyn rivierken Wey, tegen over \'t welk aen de ander zijdeMelcomh light, door de haven alleenlijk afgeft:heyden. Devoor-rechten van een haven is het door vonnis van \'t Par-lament afgewezen, hoe wel daer na weder verkregen. Dezeplaetfen, eertijdts elk op haer eygen voor-rechten hovacr-digh, waren elkander zeer nijdigh,- doch zijnnu, \'twelkhaer beyde zeer nut is , door aenzien van \'t Parlamentt\'zaem-gefmolten,onlangs met een brugh acn een gehecht,en met vele huy zingen vermeerdert. Van daer ftrekt Zich de ftrant recht uyt,door een eylandtd.2X.mPurhecke noemen, meeftcndeel met heyde en bof-fchen, vol daften en harten bezet, het welk ook zijnMar-mer-adercn onder de aerde verfpreyt heeft. In \'t middenvan dit eylandt heeft het oude kafteel Corffe lang met deoudtheyt gcworftelt, maer nu, overwonncn,der tijdtgewc-ken.hct welk een treflijk gctuygh is van dc ftiefmoederlijkchaet. Want heeft 5 om haer zoon Etheldredden Wegh tot het Rijk te bouwen, haer ftief-zoon Edward, Ko-ning van Engelandt, (alshy haer alhier van dc jacht be-zocht) moorders op-gezonden , en die fchclm-achtigeftief-mocder heeft in zijn doot haer oogen geweyt. Hetwelk zy terftont met een tc laet berou, door een Nonnekleedt, en \'t opbouwen van klooftcrs wonderlijk heeft ge-zocht uyt tc waftchen.Dit cylandt wordt Purhecke genoemt,hoewcl \'t maer een half eylandt is, welk niet als ten weftenVan de zee omfpoelt wordt j want ten ooften buygt de zeedc ftranden in, en breekt met een gantfch enge fchcydingder ftranden, alwaer het eyhm.y\'Brenkfiy genoemt j met zijnbolwerk vanbinnen voor-geworpen wordt, en opent eenInham tot een groote breedte. Aen welx noord-zijde, opeen half eylandt,\'t ftedeken Poole light, in die gelegenheyt,dat het rondtom van\'t water befpoelt wordt, behalven tennoorden, daer \'t acn \'t vafte landt gevoeght wordt, en maereen poort heeft. Men mach wel oordeelen, dat deze naemgekomen is , om dat de bygelege Inham een poel met ftil-ftaende wateren fchijnt, hoedanigh wy in onze tael Poolenoemen. Dit is in voorleden tijdenx)p-gekoraen vaneen moeraflige plaets, cn eenige kleyne viflTchers huyskens,tot een groote cn veel-geachte koop-ftadt, overvloedigh

enrijk, cn met treflijke huyzen verfiert:de zeftc Henrijk heeft,met tocftemmen van \'t Parlament, de haven-rechten, diehy Alalcombe ontnomen had, aen deze plaets vergunt, cnden Majoor toe-gelaten dat hy \'t met veften befluyten zoud,dewelke de derde Richard, dic men met recht onder deflimfte mannen, maer onder de befte Komngen tellenmach, daer na tot de haven begonnen heeft. Maer van toenaf is zy, ik weet niet door wat noodlot, oft veel eer door watflaphertigheydt der inwooners verflaeut, zoo dat het zelde-ner bewoont, cn dc huyzen zelf heden vervallen. In den weft-hoek van deze Inham loopt Trome, een ver-maerde rivier in deze wijk, uyt, dusnoenltzc hetgenieenvolk, maer de Engel-Saxen (als Aflbrius getuyght) heb-benze Epau genoemt, waer uyt miflchien (wijl deze InhamccnijdtsFrammuthgcwocmx. wierd) denakomehngenge-looft hebben, dat die naem van de rivier FromewasJ)it Fro-me heeft zijn bronnen by Evarshott, dicht by de weft-grcn-zen van dit Graeffchap , van waer zy ten ooften vloeytdoor Frompton, dat zy haer naem meê deelt,en ontfangt tennoorden een rivierken, door het kloofter Ceme af-vloeyen-dc hetwelk Auguftijn, dicApoftel der Engelfchen, ge-bout heeft, nadat Heil, der Heydcnfchc Engel-SaxenAf^^odt, te niet gedaen, ende duyfternis der overgclovcnverdreven had. Een weynigh hier beneden fpreyt de fm^oft neemt\'t gene ghy liefftwik) een eylandt, en verzoekt een zeer oude ftadt, welke in Antonmus reys-boek D V R N O V A RIA, dat h, een over-vaert der rivieroenoemt wordt, by Ptolom^Eus fchijnt zy, na dc verfchcy-denheyt der voor-beelden,valfchlijk D v r n i v M en D v-Kiv M genoemt te worden. Dit wordt de hooft-ftadt vanhet gantfche Graeffchap geacht, nochtans is zy niet groot, D S Écn zfhreßeen Plo-camoii Ifi-dis ge-mmt. ^ Wejmomh. Melcembe.xr Hen. 6. Turleckê\'Corffe. Ve Stief-vnoederlij-ke haet. De rivièreIreme, Cerne. H 97 nocht fchoon, cn eertijdts door dc verwoetheyt der Dee-nen van Veften ontbloot, die hier en daer omtrent de ftadteenige aerdt-hopen op-geworpen hebben. Doch het toontdacghlijx uyt-gedrukte tekenen van oudtheydt , als dendijk der Heyr-wegh, oft der Schout-wegh, en der Room-fche Keyzeren koperc en zilvere penningen, die het ge-meen volk aldaer Koning Dornia penningen noemt ^ denwelken zy uyt de naem zoetelijk droomcn, opbouwer dcrftadt geweeft te zijn. Twee mijlen van hier ziet meneen bolwerk op een heuvel,en eenige cyken van geen kleynbegrijp in \'t rondt, men noemtze Maiden-cajlle, de welkemen lichtlijk kan bekennen, dat Roomfche zomer-legersgeweeft zijn. Doch zijn zwaerfte wonde heeft het toen ge-kregen, als Sueno, door een ontijdige

wreetheyt den Deen-fchen oorlogh vernicude,en die getrouwe Hugo Noorman,welke óver deze landen geftelt was,alles doen en roven liet:welke nochtans in des felfs ftaet geweeft is, in de eerfte tij-den der Noormannen, verftaet, zoo \'t u belieft, uyt Enge-lants Schat-boek: In Dorcefter waren , ten tijden van Ko-ning Edward, hondert en tfeventig huyzen,dezebefcherm-den zich voor alle dienft des Konmgs, en golden voor tienhiden, maer aen \'t Hurfcalifch werk een mark zilvers, uyt-genomen de gewoonten, welke behooren acn de nacht-wachten. Daer waren ook twee Munt-mcefters. Nu zijn-der 8z huyzen, en daer zijn byna loo vernielt van de tijdtaf van den Onder-graef Hugo. Zoo deze dingen duyfterfchijnen , als Sextus Cecilius in een gelijke zaek gezeydtheeft, daer van is de fch uit niet te wijten aen de fchrijvers,maer der onwetcnheyt van die \'t niet begrijpen. Van hier vloeyt de Frome aen Woodford, alwaer eertijdts TVèodford.Guido de Brient, een vermaert man in den oorlogh,zijn ka-fteel gehadt heeft: \'t welk daer na de wooning van HumfredStafford van Suthwik geweeft is, door wiens tweede erfge-naem het aen T. Strangivaies (als ik verftaen heb) gekomenis, de welke, uyt het landt van Lancafter gefprotcn, in ditlandt zeer rijke erf-goederen bekomen, en wiens nakome-lingen zeer fchoone huyzen by Milbery gebout hebben. Vandaer vloeyt zy voorby Byndon ,\'in \'t Saxifch Beanoun, (hetwelk ook zijn kloofter gehadt heeft) al waer Kinegiljtts inhet 61^ jaer dc Britannen door een twijffelachtige oor-logh verwonnen heeft. Voor lang was het de hoef van deHeer van Marney, nu vereert het de eeren-nacm van On-der-graef aen Thomas Howard, Ridder van de ordre vanS. loris, wiens vader Thomas, zoon van de tweede ThomasHoward van dic naem, Hertogh van Nortfolk, KoninginElizabeth tot Onder-graef Hoivard van Bindon gekoren Vindon,heeft, na dat hy met het trouwen van de dochter en erfge-naem van de Baron van Mnrney, met het rijke erfdeel derTiewhoroughs verrijkt was. Deze, gemeenlijk van Newbe-rough genoemt, hebben haer afkomft van de jongfte zoonvan Hcnrik,eerfte Graef van Warwijk,uyt de Noormanfcheftam,en hebben hier Winfrot met de gantfche hundred be-zeten,bygefchenk van den eerfte Koning Hcnrik,door dendienft van Kamerling (ik fpreek uyt het Onderzoek-boek)op \'t hooft van den Heer Koning. Maer ik heb gelezen, datdit, onder den 3 Edward, bezeten wierd door Sarjantfchap,te weten, door het badt te houden tot wafling van den HeerKoning,op den dagh van zijn Krooning. Ook heeft Radul-phus Moien, de naefte Mayery van Owres bezeten door dendienft van\'t Sarjantfchap der Keuken,inlgelijx

by gefchenkvan den eerften Koning Hcnrik, en R.de Welles, dc by-gele-ge Mayery van Wells, na de verovering van Engelandt, doorden dienft des Bakkers. Maer dit in \'t voorby gaen. E - S R E. »Af. u\'jpii r 1\' \'if Strang-\'wms. Newho\'rough. Grand,. Ser-janttes. 1\'- Daer zich de Frome in die Inham, waer aen Pole ligt,ont-laft , light neven de zelve mont Warham, in \'t Saxifch Wca- VFarham.fiebam , een ftadt, overal met een vrye en zekere gelegen-heyt, behalven ten weften, aen dc andere kanten door de ri-vieren Trent, Frome, en de zee befloten, ten tijden van Ed-ward de Confefeur, als in dat Schat-boek ftaet, heeft heccxLv 111 huy zen,en twee Munt-mcefters gehat,maer onder\'t gebied van Willem den Overwinner heeft men \'er allenigtfeventig huyzen getelt. Daer na heeft het nochtans wedergcbloeyt,cn met een fchoonc muur, een muntery,men]ghtevan burgeren, en met een zeer ftcrk kaftecl, dat de eerfteWillem gebout heeft , tot op de tijden van den 11 Hcnrikvereert geweeft. Van toen af is het door oorlogen,ongeluk-kige branden, en door dien de zee allenx de bequaemheydcder haven ontrok, alleen niet vervallen, cn geeft in den . : •I ;. Ee zel-
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? f tl I H.- ^ DVROTRIGES. zelvcïl Inham van de oude Hadt overvloedigh knoflook, dur gtnozxnt, als het gemeene volk valfchlijk meent, cnDoor de zelve mont werpt zich te geiijk uyt het rivierken, Seftonia, by de Saxen Scearefbypyg geheeten, miflfchicnvanAflbrius Trent, doch nu byde inwooners Piddle ge- van de heylige Pyramide oft naclt, die by haer Scheaft ge-noemt, aen wiens noord-kant, naeulijx drie mijlen verd, noemt wierd. Weynig voor de tijden der Noormannenwy de vervalle muuren van het oude kloofi:er van Middleton heeft het 104 huyzen, en drie Munt-meefl:ers gehadt, ge-gezien hebben, het welk Koning Athelftan gefl:icht heeft, lijk men in het boek, daer ik dikwijls van gezeyt heb, leefl:.om zijns Broeders Edwins ziel te verzoenen , dien hy het \'Daer na heeft het nieêr met een kloofl:er van Nonnen, hetrijk en leven ontnomen had : want als die bezorgde be- welk dc zeer Godtvruchtige jS^/\'-t/^, huys-vrouw van diengeerte van heerfchen alle gedachtenis van rechtvaerdig- Edmund, de welke een na-neef van Koning i^lfredwas,heydt uyt zijn gemoedt uyt-geroeyt had, zoo heeft hy het gebouwt had, en omtrent tien Parochy-kerken gebloeyt.ellendige jongeUncxken, rechte erfgenaem van het Rijk, Maer allerbekentfl: is deze plaets by onze Gefchicht-fchrij-met een knecht in een fchuytjen, van alle gereetfchapont- vers, door het fprooxken van de waer-zeggenden Arent Vevoor-bl00t;gefl:elti0pdathy ,\'t geen hy zelf nu deed, in\'twarer van de bekeering des Britanfchen Rijx. Want zommige ^^ fchrijven zoud, dewelke, door droef heydt overwonnen, en willen, dat deze Arent een vogel geweefl: is , zommige datzijns zelfs onmachtig,zich van boven neer in zee geworpen het een man geweefl: is, die Arent genoemt wierd, de wei-heeft. Omtrent dit Middleton wordt ook een ander rivier- ke hier voorzeyt heeft, dat het Britanfche Rijk, na dé Sa-ken uyt-gefl:ort, het welk aen ^ifr^&quot;, een kleyn koop-fl:ede- xen en Noormannen , wederom tot de oude Britannenken, vloeyt, alwaer dat oude en vermaerde geflacht van vervallen zoud , de welke zelfs betwifl:en , dat deze ftadtT\'^-^/É-r-z\'///lang haer woon-plaets gehadt heeft. ookouder als Saturnus is , daer\'t nochtans meêr als zeker Op dat wy voorts wederom na de weft-kant van dit landt is, dat zy van Alfred gebouwt is. Want deGefchicht-fchrij-keeren. By de bronnen van de Frome,d2Leï: \'t vetft van kluy- ver Malmesburienfis getuygt, dat in zijn tijdt een fchrijverten is, verleent het bofch Blakmore, eertijdts dicht, nu ydel heeft voor den dagh gebrocht, een zekeren oude fteen uytvan boomen , een zeer overvloedige jacht. Dit wordt met de puyn van de

muur, tot het kloofter der Nonnen, metJietForeefi een gemeene naem The Forreft of white hart genoemt, dac dit op-fchrift:van \'t mtte ^^^ Foreeft van V witte Hart. De inwooners verhalen, dat ANNO DOMINICAzy deze reden van deze naem van haer voor-ouders ontfan-gen hebben, dat de derde Koning Henrijk hier was komenjagen, en als hy andere daflen gevangen had, een zeerfchoon hart verfchoonde, het welk T. de La-Lynde, eenEdelman van deze wijk, namaels met de zijne gevangen,engedoot heeft 5 doch zy hebben terftont gevoelt,hoe gevaer-lijk het is een Leeuw te tergen: want de Koning heeft eenbittere toorn tegen haer op-genomen, haer met een groote gebouwt.zom geldts geftraft, en de hoeven zelfs die haer toebehoor- Dit op-fchrift heb ik hier te liever by-gevoeght, tot ver-den, betalen jaerlijx noch op dezen huydigen dagh , onder zekering van de waerheydt, het welk in alle voorbeelden,de naem van boete,eenftuk geldts in de Koninglijke Schat- die ik gezien heb, gebrak , behalven alleen het eenigeDe fchat\' kii^i^wclkWhite hart Sylver, dat is, het zilver van het witte van den Heer Burghley, groot Schat-meefter van Enge-tingvan\'t genoemt wordt. By dit bofch light de ftadtlandt. ^iTb^^n welke ook het kafteel Shirburn genaemt wordt, eertijdts Van daer loopt de Stour door CMarnhill, van waer Hen- _tx mm, 200 men \'t vertaelt, een Swarte Bron,gd&- rijk Howard den tijtel van Baron Howard van Marnhill, eer gen op het af-hangen van een heuvel,zeer geneughlijk door hy met die eer van Graef van Northanton vereert wierd, ^MamltlLde menighte der inwooners, en de aengename gelegen- onifmgen\\ieél,n2ieiStourrntn(ler,d2xis,hetkloo(leraende Stofimm-heyt, als Malmesburienfis zeght; maer nu is het de volk- Stour, het is een kleyne ftadt, laegh van gelegenheydt, aen pr.rijkfte ftadt van dit geheele Graeffchap,en heeft zijn meefte de welke het kafteel Newton met een fteene brug gevoeghtgewin met wolle weven. In \'t d c ci v jaer onzes Heeren wordt, alwaer een aerdt-hoop, met grooten arbeyt t\'zaem-was hier de Biflehoplijke ftoel geftelt,enAldelmus de eerft- gevoelt, uytfteekt, maer van het kafteel is niet een zier,gewijde Biflehop; daer na heeft,onder \\ gebiedt van Ethel- behalven de naem, overigh. Hier van gemoedt ons nietsdred, Biflbhop Herman van Suhningen, dit Bifdom verkre- oudts, dan dat Koning Alfred Stourmtnjler aen zijn jongftegen hebbende, de Biflehoplijke ftoel hier over-gebracht, zoon, by uyterfte-wil, gemaekt heeft. Zeer na by Silleftonen het Bifdom van Sunningen met dit te zaem-gevoegt, de vertoonen zich twee genoegh groote heuvelen , de eenewelke hy, ten

tijde van Willem de Conc^uefleur,mede rot Sa- Hameldon, en de ander Hodde genoemt, beyde met eenrisbury overgevoert heeft, en heeft Shirburn aen zijn nako- drie-dubbel bolwerk beveftight. En niet vêr van hier, demelingen, aen de welke het noch toe-behoort, tot een ver- plaets kan ik niet aen wijzen , is Okeford geweeft, de hooft-trek behouden,onder de welke Rogier het kafteel, aen het plaets van de Baronny van Robert Paganm zoon, gemeen-ooft-eyndevan deze ftadt, gebout heeft, waer by eertijdts lijk Fitz-Fayne, de welke de dochter vanGuidode Brienteen ruym meyr, en veel vifch-poelen gelegen hebben , de getroWt heeft , die in dit wefterdeel, onder den derdenwelke, nu vervult, tot een zeer geneuglijke weyde gekeert Koning Edward, infgelijks met de eer van Baron gebloeyt ^Xrö» vanzijn. Maer de kerk, de welke de Biflbhoplijke ftoel gehadt heeft, maer de manlijke oor der Fitz-Paynen uyt-geftorven Brient.heeft,is terftont na de overdracht tot een kloofter vervallen, zijnde, zoo is het tot de Poynings,, toen ter rijdt ook Ba- Baronnenhet welk een groote gedaente van oudtheydt vertoont,hoe- ronnen , gekomen, en eyndlijk door haer dochter zijn, vm Toy-wel het voor weynigh jaren, door den oproer tuflchen de onder\'t gebiedt van den zeften Henrijk, deze tijtels vanBurgers, en de Geeftlijken ontftaen, afgebrant is, het welk de Baronnen FitzrPayne, Brient, en Poynings, in de Perciis,de verbrande verw op de fteenen noch klaerlijk uytroept. Graven van Northumberlandt, t\'zaem-gefmolten: noch-Hier by vlce/t de rivier luell (van \'de welke wy elders zullen tans is by onzer vaderen gedenken, door gunft van denfpreken) met een veelvoudige bocht dikwijls gekromt, ten achtften Henrijk, de waerdigheydt van de ^nïon Poyningsweften na Clifton, eertijdts de woonplaets van het geflacht in dien ftrijdtbaren, en in onechte kinderen vruchtbarigh,der Maulbachs, van welke het erflijk tot het Ridderiijk ge- Thomas Poynings wederom ontloken, en terftont met hemflachtder Horfeys gedaelt is, alwaer zytot het landtfchap verdweenen. 1 van Somerfet in loopt. Y^Lnhïcïloo\'gt de Stour dooi Brienflon, d^t is, Brient s Meêr ten ooften vloeyt die Zuy ver riviere de Stour af, in- fladt, ( de woon-plaets van het oude Ridderlijk geflachtzonderheyt vruchtbaer van Baers en Paling, ontfpruytende der Rogers ) naer het koop-ftedeken Blandford, het welk, na BUndfon.uyt zes bronnen in het landt van Wilton, by Stourton, dc dat het by ons geheugen by geval door vuur verbrant was,wooning van de Baronnen van Als zy eerft in dit voortreflijker verrezen, en dichter bewoont is. Van daer landt komt zoo vloeyt zy tuflchen het

bofch Gillingham fpoeyt zich de Stour met een haeftige loop door Tarrant,door, in het welke Edmund, toe-genaemt Yzere Zijde, de alwaer Richard Poery , Biflbhop van Sarisbury, een kloo-Deenen door een gedenkwaerdige flagh verflagen heeft, fterken\' voor Geeftlijke maeghden gefticht heeft, na deShafishfi\' En begroet drie mijlen van daer Shaftsbury aen een verhe- zeer oude ftadt ViNdogladia, waer aen Antoninus ^^^^^^7\' ven heuvel gehecht, eertijdcsby de Britannen CaerPalw gedenkt, de welke in\'e Saxifch pynbujinjpam, gemeenlijk ^^^^ Wm- \' V. r- Middkton. Tuhervfll. INCARNA-TIONIS ^LFREDVS REX FECITHANC VRBEM DCCCLXXX, RE-GNI SVI VUI. Dat is: In het DCCGLxxx jaerna chriflm menfch-rvordin», e^het V I I i jaer zijm Rijx, heeft Koning Alfred dezefiadt 1 . m Clifton. Stour.



? D O R S E Winburne, en van het kioofter Wmburnminßer genoemtwort,en van hier totDorcefter telt men net xv i mijlen,evenzoo veel als het Reys-hoek van Antoninus ftelt , tuffchenViNDOGLADiA cnDvRNOVARiA.Ikgcloof,datdcnaem voort-gekomen is uyt de gelegenheyt van de plaets,om datze tuflchen twee riviercnlight. Want Windugledybetekent in \'t Britanft:h tuflchen twee zwaerden. En datde rivieren van dc Britannen door ccn eyge fpreek-wijs,zwaerden genoemt worden, Icca om Aberduglediau, dcBritanfche naem van dc Milfordifche haven, dat is,de montvan dc twee zwaerden, om dat \'er twee rivieren, Glediaugenoemt, in vloeycn. Infgciijx fchijnt dc nieuwer naem vande rivieren getrokken, want Winburne is t\'zaem-gelafchtvan hec ledeken van de oude naem Vin, en het SaxifchBurne , welk by haer een beek betekent, en dc Saxen zijngewoon door haer by voeging de plaetfen acn dc rivierentc beiioemcn. De ftadt zelve light aen het af-fcheyden vaneen bergh, zijnde ruym cn vol inwooners: In dc Saxfcheeeuw is zy zeer vermaert geweeft, en ik geloof, nergens an-ders om, als om dat zy toen vertoonde de ken-tckencn derRoomfchc Majefteyt. In\'t dcc xiii jaer heeft Cuth-burga, zufter van Ina, Koning der Weft-Saxch, als zy deshoulijx verdrietigh van haer man fchcyde, hier een kloo-fter voor Geeftlijke maeghden gefticht; hetwelk voor detijdt gewekien zijnde, zoo is daer ter plaetfen een nieuwekerk verrezen, met een fchoon verwulf onder het Koor,en een Pyramijd oft naeld, behalven den fchoonen tooren,in dc welke voor de maeghden PróVcniersingevoert zijn.Over dewelke, by onzer vaderen gedenken, dc DeckenReginald Pfoverfte geweeft is, die namaels Cardinael,cn Acrts-biflxhop van Cantelbergh, boven de doorluchtig-hcyt zijns geflachts ( want hy was Van Konings bloedt gc-iproten) in heerlijkhcyt van Godtsvrucht, vöorzichtighcyt,en inzondcrheyt in welfprekcnhcyt gebloeyt heeft. In dezekerk light Koning Etheldred, een zeer goedt-aerdigh Vorft,broeder van Alfred ^ in den flagh by Wittingham, tegen deDeenen gebleven, begraven, op wiens graf (het welk on-langs vernicut is) dit opfchrift tc lezen is : IN HOC LOCO QUIESCIT CORPUSS. ETHELDREDI REGIS WEST-SAXO-NVM MARTYRIS, QJl ANNO DOMI-NI D C C C LXXIL XXIIL APRILIS PERMANVS DANORUM PAGANORVMOCCVBVIT. Dat is: jtn deze plaets ruß het lichaem van den heyligen Ètheldred,Martelaer, en Koning van de Weß-Saxen , de tvelke in hetb c c CLXXii jaer ons Heeren, den xxi 11 van Jpril, doorde handen van de Heyden/ehe Deenen verßagen i^. Neven den welken Geertruyd, Mark-Gravinne van Ex-efter, moeder van Edward Courtney , laetfte Graef vanDenshier, uyt dat

geflacht gelegen is; en aen dc ander zij-dc van \'t Choor lan van Beaufort, Hertogh van Somerfet,met zijn huys-vrou, wiens dochter Margriet, Gravin van Richmond. moeder van den zevenden Henrijk, een zeer Godtvruchtige Vorftin, hier een School om de jcught teonderwijzen in-geftclt heeft. Maer ik zal van de kerk mijnftijl tot dc ftadt keercn. Als dc Deenen door quade lift deEngelfchen in oorlogh trachteden te verwerren, en de ver-eeniging, tuflchen den ouden Koning Edward, enzijnbloedt-verwant iEthcIwald, verfcheurde; zoo heeft ^thel-wald, door luft van hcerfchen ontfteken, cnmeteenaf-keerigh gemoedt van zijn Vorft, deze ftadt, zo veel hy kon,gefterkt. Maer zoo haeft als Edward met de zijnen ccrftaenquam , en by Baddan-bypi^ , dat men nu Badburynoemt, zijn leger floegh, zoo heeft hy zich met de vluchttot zijn verwante Deenen begeven. En die heuvel Badburyis\'cr naeulijx twee mijlen van af, befloten met een drie-dubbele wal, en heeft eertijdts, zoo men zeght, een kafteel-ken gehadt, zijnde de zetel der Koningen van de Weft-Saxen geweeft. Het welk nochtans, zo \'t \'er flechts geweeftzy, zoo in zijn puyn begraven light, dat ik \'cr gantfch geenteken van gezien heb. En dicht hier by ziet men een hoeve Kingßon Laceysgenoemt, om dat zy aen de Laceys, Graven van Lincoln,te gelijk met Winburn toe-behoort heeft, tot de welkehet door overdraght van de Graven vanLeicefter, door iVinhmne, Wat Burne by de Saxente zeggen is. Vit leeflmen tn deJaer-keken•van dèWeß--Saxen. JdngdonLacy. T - S H I R E. ^^ Quincius, Graef van Winton gekomen is. Want dceerfte Koning Henrijk had het aen Robert, Graef vanMellent en Leicefter, gegeven, en vande Laceys zijnzycyndlijk beyde tot het gcflacht van Eancafter gekomen,welk, als ik gezeydt heb, Winbun zich goedertieren bevon-den heeft. Na Winburn ontfangt de Stour het kleyn rivierken Alen,waer aen S. Giles Winburn light, de wooning van het ver-maerde en oude Ridderlijk gcflacht van x^Jleley, en Wik- j)g SaroH^hamton, eertijdts een vaderlijk erf-gocdt van de Baronnen nen vanvan MaltraverSyWcWex. laetfte,onder \'t gebiedt van den dcr- -^fieky.den Edward, alleenlijk twee dochters nagelaten heeft, de t . , » ° 1 t wrj. een getrout aen lan van ^^rundell, groot-vader van lan,Graef van Arundel, die zijn na-komelingen de tijtel dcrBaronnen van Maltravers na-gelaten heeft : de ander isgeweeft de huys-vrouw van Robert Le-Rous, en namaelsvan den Ridder lan Keynes. Van hier vloeyt dc Stour voor-by Canfordy waer omtrent dc Baron lacob van Montjoy, Canford,zeer yvcrigh in Mctael-werken, onlangs heeft begonnen j^ahingChalcanthum, dat wy Koper-root noemen, te maken, en im Koper-Aluyntekookcn. En

van waer ook eertijdts Ian,Graef van root en A-Warenne, Alcia Lacy, huys-vrouw van Thomas, Graef van ^^^Lancafter, met groot nadeel van zijn eer, cn fchadcEngelandt (als in onze Jaer-boeken te zien is) gelijk alsmet gewelt genomen, en wcgh-gevoert heeft. Nu verlaetde Stour de Durotrigen , en het landt van Hanton een *weynigh door-loopen hebbende, verberght zich cyndlijkin dc zee. Na dat zy nochtans ccrft ontfangen heeft hetrivierken , welk by Cranborne vol waters voort vloeyt, al CranUrnelwaer in het dccccxxx jaer onzes Heeren de EdeleJEilward, toegenaemt CMeaiv, omzijnwittigh\'eydt, eenklooftcrken gefticht; het welke Robert FitzrHaimon Noor-man, dien de goederen van Ailward toe-gevallen zijn, over-gebracht heeft na Theokesbury, een oft twee Munnikenhier latende. Van welken Robert de zelve goederen doorvervolgh van na-volging, door de Claren van Gloccftcr,en Burgen van Ulton aen Leonel, Hertogh van Claren-fen, en door hem tot het Koninglijk erf-gocdt gekomenzijn. Maer nu heeft Cramborn Robert Cectl tot zijn On- Onder-der-graef, den welken Koning Jacob eerft met de eer vanBaron Cecil van Ejfendon, en in\'t navolgende jaer Onder-graef van Cranborn, om zijn verzochte voorzichtighcydt 1^04.met recht vereert heeft. Wat de Graven en Mark-Graven van dit landt belangt, GravenWillem de Noorman, als hy nu het Rijk in Engelandtverkregen had, heeft Ofmund-, dewelke in NormandyenSagienflfche Graef was , eenfdeels tot Bifl!chop van Saris- jjet Uvenbury, anderdeels tot eerfte Graef van Dor/èt, en tot zijn van Of-Canfelier geftelt, verwondert over des mans Godtvruch- n^und,tige voorzichtighcydt, cn treflijke wetenfchappen. Langdaer na heeft de tweede Koning Richard, in het een-en-twintighfte jaer zijns Rijx, lan van Beaufort, zoon vanlan van Gent, Graef van Somerfet, tot Mark-graef vanDorfct verheven, van welx waerdigheyt de vierde KoningHenrijk, uyt haet tegen dien tweeden Richard, hem ont-bloot heeft. En als de gemeente van Engelandt, (aen wien Ziet in dchy zeer aengenaem was) in de vergadering van \'t Paria- be(clmj-ment, naerftlijk voor hem fprak, dat hem des Mark-gra- \'^i\'^gvandeven waerdigheydt herftelt wierde, zoo heeft hy\'t zelfs, van ^^fff^fdezen nieuwen, en voor dien tijdt ongehoorden tijtel af-y^^&quot;keerigh, gantfchlijk af-geflagen. En zijn jongften broe-der Thomas van Beaufort, is tot Graefvan Dorfct geko-ren, de welke daer na, om zijnkrijghs-dapperheydt, vanden vijfden Henrijk, met dc tijtel van Hertogh van Ex-efter, en met het Graeffchap van Harcourt vereert ge-weeft is ; want hy heeft Harfleur in Normandyen kloek-lijk tegen dc Franfen befchermt, en den Graefvan Arme-nien in een ope veldt-flagh

moédighlijk verdreven. Nazijn doodt zonder kinderen, heeft de zeftc Henrijk, Ed-mund, uyt het gcflacht van Lancafter, cerft Graef, daerna Mark-graef van Dorfct, en ten laetften, Hertogh vanSomerfet gemaekt, wiens zonen door den inlandtfchenoorlogh wegh-gerukt zijnde , zoo heeft de vierde Ed-ward , als het gcflacht van Lancafter nu gantfch ter nederlagh, Thomas Grey, uyt het gcflacht der Ruthins, de wel-ke zijn fchoon-zoon was, (want de Koning had de moe-der van Grey getrout) tot Mark-Graef van Dorfct geko-ren , na dat hy door de gerechtigheydt van zijn huys-vrou Ff in iomer- ?fn\'. .t:- .Ijl «1?



? 1 sn dit, cn de na-buurige landen, een groot erfdeel van deIBonvills bekomen had. Dezen zijn in de zelfde eer ge-volght , zijn zoon Thomas, zijn neef Henrijk, zoon vanThomas, de welke van den zeften Edward ook Hertoghvan Suffolk gekoren is, na dat hy Francifca, de dochtervan Karei Brmdon, Hertogh van Suffolk, en van de zu-fter van den achtften Koning Henrijk getrout had. Deze,onder Koningin Maria, om gequetfte Majefteyt geftraft,heeft te laet geleert, hoe gevaerlijk het is, door trouwen in het Koninglijk geflacht ingegrift te worden, en in zichen anderen een eergierige hoop te voeden. Na dien tijdt is 15^3.de tijtel van Dorfet aen niemant op-gedragen, tot dat Ko-ning lacob, in \'t eerfte begin van zijn Rijk , op dat de waredeught, en aengenome arbeydt vóór \'t gemeen met eer enluyfter vereert wierd, Thomas Sakvill-» Baron van Bukhurß,opper Schat-meefter van Engelant,een man van zeer groo-te voorzichtigheydt, en zorghvuldige naerftigheyt, met dceer van Graefvan Dorfet verheven heeft. III In dit ßraeffchap telf men 148 Vamhykerken. D E



? m lol DE BELGEN. iJ En de Duro trigen paelden eertijdts ten noorden en ooflen de Belgen, de -welke^ gelijk het Be Belg.uyt de naem he-wijßijk, en door aen^en -waerfchijnlijk is, yan de Belgen, een yolk yanGallien, in Britannien oyergekomen 4jn* tVant de Belgen, 4jnde yan de Duytfen ( als Ufar, J^« tyan die yan Rheims onderrecht, getuyght) gefproten, en yan oudts den Rhijn oycrgeyaren , GaUtm,hebben ^ich, om de vruchtbaerheyt yan de plaets, na dat^e de Franfen daer uytgejaeght had-^ den, daer ter neder geflagen, en yan daer ^sjjn als de z^elyegetuyght, om te buyten en oorlo^p gen in Britannien oyergekomen, en -wierden alk met die namen der ftedmgenoemt,yan -welkeKP gefproten, en daer gekomen -waren, en den oorlogh daer oyergebracht hebbende, 4jn daergehleyen, en hebben het landt begonnen te bou-wen. Doch op -wat tijdt i^y hier gekomen 4jn, blijkt niet, H zy mooglijkdat Diyitiacm, Koning derSueffonen, die yoor Ufar gebloeyt heeft, de Belgen hermerts oyergeyoert heeft. Want hyheeft het gebiedt oyer een groot deel, ^oo yan Vrankrijk, als yan Britannien gehadt. Van -waer ook de naem der Belgen Van u^aergekomey, is noch niet genoegh yerklaert. Bubertm Tho, Leodiué, een ^eer geleert man, meent dat Belgen eenDuytfch -woordt IS, omdat de Duytfen de Gallen en Italianen Wallen, en sommige Weigen noemen. lohannes %ijn ge-Goropimßrijdt,dat Belga yan het Nederduytfch-woordt Belgen gekomen is, het-welk hy haer Toorn betekent,als ofzyyeel Icker aJs andere tot toorn y er-wekt-wier den. Uaer -wijl der Belgen naem niet uyt die tael fchijnt yoorttekomen, -welk de Neder duytfchen heden gebruyken , en byna de ^elye met on^e Engel-Saxijche is, ( ypant zy is yan deSaxen yoort gejproten, -welke de Groote Karei in Brabant en Vlaenderen oyergeyoert heeft) j^öo heb ik geenzjns yoor^genomen haer gebofte -weygeren, die de^e naem uyt de oude Franfche tael, -welke by on^e Britannen byna ongefchondenblijft, af-trekken, en-willen, dat de Belgen yan Pel, \'fwelkby haer Yerfchoren betekent, genoemt morden.Want ^y mren de yerfchoienße yan gantfch Gallien oft Vrankrijk , en gelijk ^y yerre yan de oeffening, en heleeftheytdes landtfchaps, zpo -waren zy ook in gelegenheyt en -woon-plaets yèr af-gefcheyden: m de Dichter heeft ons geleert, datde Morinen, oft die yan Terro\'wanen, een yolk yan Nederlandt, de yerfchoyenße zjjn, daer hy zingt: D e Morinend\'uyterfte der menfchen. Uaer laet ons komen tot on^e Belgen, de -welke -wijt en breetgewoont hebben, door hetlandt yan Somerfet, Wilton, en het binnenße deel yan het landt yan Banton. S O MER s E T - S H I R E. Et Graeffchap van Somer-fet , gemeenlijk Somerfet-shire, is

voorwaer een grooten rijk landt, ten noordenbefpoelt van hetSevernfchmeyr, ten weften aen hetGraeffchap van Denshier,ten zuyden aen Dorcefter,ten ooften aen Wilton, enten deele aen Gloceftergrenzende. Het is zeer rijkvan zon , en meeftendeelbequaem tot vruchten^ doch inzonderheyt tot weyden,zeerbezet met inwooners, en in bequaemheyt van havens ge-noegh gelukkigh: zommige geloven,dat het de naem heeft,om dat \'er een zachte en zomerachtige lucht is, en wordtheden by de Britannen, in die zin Glad-arhaf genoemt,zijnde een woordt uyt onze tael over-gefet. Doch hoewelhet met recht in de zomer een zomer-landt genoemt machworden, zoo mach men \'t in de winter waerlijk een winter-landt heeten, zoo is het ten meeftendeel vochtigh, water-achtigh, \'en moerafligh, niet zonder de meefte moeylijk-heyt der reyzende lieden. Maer ik geloove, dat het buytentwijffel de naem gekregen heeft van Somerton, eertijdts devermaertfte ftadt van het gantfche landt, wijl Afterius, eenvoorneem oudt fchrijver, dit doorgaens het lant van Somer-tun genoemt heeft. Aen de Severnfche zee (daer dit landt aen DanmonienPtenft) gemoeten voor eerft Vorlok, by de SaxeaPop-clo-can. enWatehet,eevi\\)dxs,Wecedfoort, zee-havens, welkehet Deenfch onweer in het d c c c lxxxvi jaer zwaerlijkDun^ot \' overvallen heeft. Hier tuftchen light het kafteel mnflor, ineen <^roote vlakte, en met heuvelen, behalven aen de zee-kant , rondom befloten , opgebout van de MojuV\'S oft Mo-huns \\ van welke het ten laetften door overdrachten aen deSefchrij\' Luterells gekomen is. Dit geflacht der LMohuns is lang ver-itiaert cn machtigh geweeft, en heeft gebloeyt zelfs van de% Willem de Con^uefleur af, onder den welken het jZs. kafteel gebout is,tot op de tijden van den tweeden Richardtoe, uyt het zelve zijn twee voor Graven van dit landt ge-houden geweeft, Willem en Reginald, de welke door denBaronnen-krijgh van zijn heerlijkheyt vervallen is. De na-komelingen wierden daer na voor Baronnen geacht, vanwelke de laetfte lan drie dochters nagelaten heeft, Vhilippa,huys-vrou van Edward,Hertogh van lork, Elizabeth,huys-vrouw van Willem van Montagu, Graef van Sarisbury, dctweede van dien naem, en Machthild, huys-vrouw van denHeer Le-Strange de Knokyn. Welker moeder ( zoo het ge-rucht gaet) zo veel weylandts, omtrent deze ftadt,van haer ^^^^^^man, tot nut der inwooners, verkregen heeft, als zy op eendagh bloots voets kon om gaen. \'S,-&quot; ?v: \\ By dit kafteel liggen twee dorpen, aen twee Heyligen ge-wijt, het eene wordt Caranton, van den Britan Carantoc, ge-noemt, het ander S. Becombes van Becumanus, de welke, uycSouthwalles af-varende, hier gelandt is, in een

woefte een-zaemheyt (gelijk men in het oude Legend-boek leeft) bezetmet ftruyken en doornen, met dichtigheyt der boflbhen, inhet lang en breedt uyt-gefpreyt, met uytftekende bergenverheven, en door de holligheyt der dalen wonderlijk door-broken i alwaer hy , de wereltlijke ydelheyt verlatende, vaneen moordenaer door-fteken is, en heeft by de menfcheneen Godlijke eer verkregen. Een weynigh verder van zeelight de Baronny Stoke-Curcy» van zijn Heeren alzoo ge-noemt, een woon-plaets van Willem van Curcy, Hof-mee- jjet gg.fter van den eerften Koning Henrik: uyt welk geflacht ge- flatht vmfproten is dien lan Curcy, verwinner van Vlton in lerlant,den welken de natuur tot een groot en verheven man vol ^^ ^grootmoedigheydts, deftigheydts, en anderer deugden ge-vormt heeft; het geheugen van wiens verzochte fterkheydtmen uyt de lerfche laer-boeken halen mach. Van daer naStertpoint fteekt die ftrant allenx uyt,alwaer twee de grootfterivieren van het gantfche landt zich in een mondt uyt-ftor-ten, by Ptolomeus wort het de water-plas U z e l l a ge- Bewater-noemt, van de riviere luell, de welke nu,al eer zy hier geko- pelen vanmen is, haer naem af-geleght heeft. De zelve nu ontfpruyt ^onder de Burotrigen, en zoo haeft zy in \'t landt van Somer-fet komt, zo begiftight zy Meli, een verzochte markt, methaer naem, en ontfangt een rivierken, aen het welk defteyle, en qualijk te beklimmen bergh Camelet light, op CamiUuwiens top men de uvt-gedrukte tekenen van een vervallen G g kafteel : ,ifi ; f ^I k &quot;iJiJl . ?! i K: iiii
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? t-\' ïoz S O M E R S E T - S H ï R E. kafteel ziet, en een drie dubbelde wal van op-geworpen dochter van Hertogh Georgius van Clarenren,en de doch-aerde, de welke in zijn omgang twintigh morgen landts be- ter van dien Richard Nevilt, Graef vati Warwijk , gege-grijpt. De inwooners noemen het K^rthurs Palleys: doch ven en heeft hem terftont daer na doen onthalzen na-dat het der Romeynen werk geweeft zy,getuygen de daegh- maels heeft Koningin Maria Antoni Brown, wiens grootrlijx op-gegrave penningen der Romeynen. Maer met wat moeder, dè dochter van lan Mark-graef van vï/ow?-naem het by haer bekent geweefttzy, is my gantfch on- geweeft is, met de naem en heerlijkheydt van Vicomte,bewuft, \'t zy dat het is,\'t gene in Ninnius Naem-reex Caer- oft Onder-graef van Mont-acut vereert, welke zijns zoonsvoor , door verftelde letters, genoemt zoon noch heden geniet.Cadhury, ^fordt. Het naefte dorpken C^i^^^r^É-fchijnt door een ge- Hier by light het welk, fchoon &quot;t kleyn, noch-noegh bewijflijke gilfmg, dat Cathbregicn geweeft te zijn, tans niet>te vergeten is, wijl \'t tot zijn Baron gehadt heeftdaer Arthurde Saxen (gelijk Ninnius getuyght) dooreen Willem de Br ierver (want zoo was zijn vader, om dathy Heath^^t-gedenkwaerdige flagh verflagen heeft. Het ander van de in de heyde gebooren was, genoemt) den welken , als fonnen vanzelve toe-naem North-Cadhury, heeft de derde Koning hem\'t hooffch avontuur toelachte, en Koning RichardM^eks» Henrijk gegeven aen Nicolaes de Moeles, de welke ge- hem in waerden hield , een ieder genegen en gunftightrout had Hawifia , een van de erfgenamen van lacob van was, groote rijkdommen verkreegh, en zijn dochterenjslewmarke, wiens nakomelingen lang met de hooghfte ( want zijn zoon is zonder kinderen geftorven) hebbeneer gepronkt hebben , tot dat lan, onder den derden Ed- de geflachten van Breos, Wake, Mohun, La-fert, en Percyywardftervende, alleenlijk twee dochters nagelaten heeft, door hare hOuwlijken met groot erf-goedt verrijkt. HierMurielenIzabel;dezedehuys-vrou van Willem JS^/^y-^^^AT, Stoke under Hamden, alwaer de Gornays hzér\'t ffefl^ckdie van Thomas Cortney. Kafteel gehadt , en een Collegie gebouwt hebben. DitIfchalis, Vanhier loopt de rivierna Ifchalis, by Ptolomeus gti\\.2:c\\viV2.nGorniac, en gemeenlijk genoemt, wasJfieïcejlir. gedacht, nu luelcefier , in Ninnius Naem-reex, mis ik Zeer oudt en vermaert, uyt een ftam met de ^rr^-w. Gra-niet, Vontauel Coit, vootPmt luel Coit, dat is, de brugh ven van Surrey , en de Morti-meers gefproten; doch hetüende luelin\'t by Elorens van WorCefter

G/^^-Z^-fy^^r. is in de voorige eeuw vergaen, en eenige Van haer erf-Heden is het alleen vermaert door zijn markt en oudtheyt, goederen zijn door de Hampons tot het Ridderlijk geflachtwant hier worden dikwijls goude, zilvere, en kopere pen- der Newtons gekomen, de welke zich gaern bekennen \'tGefUcktjningenvan de Roomfche Keyzers uyt-gegraven. Uyt de uyt Walles gefproten, en over ImgCaradocs genoemt te f^l^^puyn fchijnt het eertijdts groot, en met een dubbelde wal zijn. Ook ftaet hier niet te verzwijgen , dat de ftrijdt-omringt geweeft te zijn : omtrent den inval der Noorman- bare Mattha^us Gournay, onder \'t gebiedt van den derdennen was het zeer bewoont,want het telde hondert en zeven Edward , hier begraven light , de welke in zijn jaerburgeren. Ook was het toen ter tijdt fterk en beveftight, geftorven , na dat hy (als in zijn op-fchrift te zien is ; be-alsookin\'tMLxxxviii jaer, toen den Adel van Engelandt ftreden had, in de belegering van Algier , de Turken,fchandelijk raedt hield om den Roden Koning Willemte en bevochten had de Benamazinen , de Scufenfen , deverdrukken , om zijn broeder Robert, Hertogh van Nor- Crefliacos, de Ingenos, de Poidouwers, en de Naza-mandyen, tot de Koninglijke waerdigheydt te verheffen: renen in Spanjen. de ftrijdtbare Robert Mourbray heeft, na dar hy Bathon ver- Daer na befproeyt de Pedred het koop-ftedeken Mat-branthad, ditheftighlijk , doch tevergeefs, bevochten; nk, welk Willem vanBolongien, KomngStevenszooA ,maer \'t geen hy niet kon, heeft de tijdt ten laetften eenigh- eertijdts aen Faramufius van Bolongien gegeven heeft, Famnfius zins overwonnen. wiens eenige erf-genaem Sibilla aen IngelrSn de Fienes tt-acuto. 7 ten. \'\' Een weynigh laeger maken de luell en de Pedred, t\'zaem- ten houlijk gegeven is, van welken de Ftenes, de Baron- \'Mkhelney. vloeyende, het rivier-rijk landt du ïs, het groot nen van Dacre, en de Baronnen van SayenZele^ af-geko- eylandt, genoemt, op welk noch gezien worden de muu- men zijn. ren van het oude kloofter, het welk de fchrijvers zeggen, Dc Pedred, Van hier een modder-achtige vlakte door- T>e rivier dat Koning Athelftan getimmert heeft. De Pedred, ge- fnijdende , ftrekt zich ten noorden door Langport, een ledred. meenlijk Parret, ontfpruyt op de zelfde zuyder-grenzen wel verzochte markt, en Aulre, een dorpken van weynigh Anlre, van dit landt, en lopende met een kromme bocht door boere huyZen, welk een vermaerde ftadt fchijnt geweeft Tedderm. Crokherne ,hy dcSz\\enCj\\\\XQCj\\nQ, cnPidderton, na haer te zijn. Want als Alfred de Deenen door een veldt-flagh genoemt,

eertijdts Pedridm, Inas Palleys, nu alleen door zoo verbroken en belegert, tot over-gaef gedwongen had, zijn markt en jaer-markten vermaert, welke Henrijk Dau- zoo dat zy gezworen hebben met den eerften uvt zijn heer- van den zeften Koning Henrijk verkregen heeft,vloeyt fchappyen te wijken, haer Koning Godrus belooBe (als hier in de luell, en ontneemt haer de naem. Na dat zy,drie Aflbrius verhaelt) het Chriften-geloove aen te nemen, zo Mont-aem mijlen ten ooften, Monte-Acute begroet heeft, welke de heeft hy hem met groote pracht in deze plaets ten doop tn Domel^ Graef van Morton, des eerften Willems broeder, van moe- gehouden. ^Id^e^\' ders wegen, die op den top van den bergh een kafteel, en Van hier ten weften ontfangt de Pedred de rivier Thone, l^lmt aen de voet van de zelve een kloofter gebouwt heeft , zoo de welke vêr in\'t wefter-deel des landts , naeft by Den- heeft genoemt,om dat het allenx fpits op gaet;want te voo- shier ontfpruytende, door-loopt de genoeghlijkfte landen , tcnwietdhttLogoresburg, en Bijèhopefion genoemt. Doch af-vbeyende door Wellington, welk, ten tijden van den het kafteel is voor veel jaren verdweenen,en de fteenen zijn ouden Edward, een landt van zes huys-gezinnen was , als gebracht om het kloofter en andere gebouwen op te rich- hy het te gelijk met Lediard, welk twaelf huys-gezinnen I-ediArd, ten. Op den top van den bergh was daer na geftelt een hey- had, den Biftchop van Shirburn Vergunde. Nu is het een hge Capel, ter eeren S. Michiel, met een verwulf en dak koop-ftedeken, het welk meeft vereert is met zijn inwoo- uyt heele fteenen zeer konftlijk gebouwt, tot welke men ner, de eerwaerdige man (wantin deught doorluchtige, ook byna over de vijf hondert fchreden met fteenen trap- en van \'t vaderlandt wel verdiende mannen behoort men pen, langs d\'omgang van den bergli opklom. Maer het niet te verzwijgen) lan Popham, vermaert zoo in edelheyt kloofter en de kapel nu vernielt zijnde, zoo zijn tot hoogh- van geflacht, als in groote rechtvaerdigheydt en voorzich- fte fleraedt de treflijke huyzen, welke de doorluchtige Ed- tigheydt. De welke Opper - Richter in \'s Konings Vier- ward Ridder, en Koninglijke Dienaer tot de Wet, fchaer zijnde, de gerechtigheydt met zoo groote billijk- onlangs aen de voet van den bergh getimmert heeft. Deze heydt, en zalige ftrengheydt bedient, dat Engelandt hem T)e Heeren phets heeft aen het zeer heerlijk geftacht van Mont-acut de de inlandtfche geruftheydt en zekerheydt, meerendeels tc Mon- p^em gegeven, het welk zijn oorfprong van Brogon luven wijten heeft. getrokken heeft. Waer uyt

vier Graven van Sarisbury ge- Van daer befpoelt de rhone, met een zachte en matige weeft zijn, de laetfte heeft tot eenige dochter nagelaten loop, Fhonton, gemeenlijk Taunton, en begift hetzelve Alicia, de welke by Richard gebaert heeft, dien ver« met haer naem. Dit is voorwaer een fchoone ftadt, ge- maerden Richard, Graefvan Warwijk, Engelandts ftorm- noeghlijk van gelegenheydt, en, om met een woordt te windt, en Jan, Mark-graef van Mont-acnt, die beyde in het zeggen, het tweede ooghsken van dit landt. Alwaer Ina, MccccLXXii jaer in den ftrijdt by Barnet gebleven Koning der Weft-Saxen, een kafteel gebout heeft, het zijn. Maer de achtfte Henrijk heeft de tijtel van Baron welk zijn huys-vrouw Desburgia tot de grondt toe geflecht van Mont-acut aen Henrijk Pole, gebooren van Margriet, heeft; na dat zy Eadbridh, Koning der Suyd-Saxen, met gewelt ift li •i ? 1 f iHi s -i ^ II! :



? E R gewelt daer uyt gedreven had , die \'t alreê tot zijn ey-gen gemaekt had, en als een toom voor \'t getemde volkgebruykte. Als Edward de Confejfeur het Rijk bezat, zoogold het (als in \'t Schat-boek van Engelandt ftaet) voorli 111 hiden, en had l x i 11 burgers; dé Biftchop vanWinton heeft het bezeten, en zijn Willekeuren wierdenhier driemael \'s jaers gehouden. Die gewoonten behoorentot Taunton Burg-herifle, moordenaers, vrê-breuk, hetHanrnfareni-, de penningen van Hundred, en de pennin-gen van S. Pièter, driemael in \'t jaer door Biftchops Wil-lekeiirente houden zonder vermaning, met het volk yanden Biftchop in \'t leger te trekken. Hier over al is dit landtaengenaem in groene weyden, bloeyzaem in thuyn-vreugd,en, door de veelheydt der hoven , de oogen der aenft;hou-wers zeer vermakende. Onder de hoven zijn de voornaem-fte Orchard , welk eertijdts Heeren gehat heeft van dezelve naem, en van de welke het erflijk tot Portman, vanRidderlijken ftam gefproten, af-gekomen is, Hach-Beau-champ, en Cory-Mallet, t\'zaem-gevoeght zijnde van haerHeereni Want dit was de woon-plaets der Mallets, uytde Noormanfche ftam, van de welke het in korten tijdt,door een vrou, gekomen is aen de Points. Van de wel-ke , onder \'t gebiedt van den eerften Èdward, Hugo on-der de Baronnen des Parlaments gehouden wierd, en uytdit geflächt zijn noch eenige in groote eer en Ridderlijkewaerdigheydt overigh. Maer de Beauchamps hebben inBeau- gxooitM eere en waerdigheydt gebloeyt, al van de tijdendes tweeden Koning Henrijx af, voornementlijk nadatCecilia des Forts, van de Graven van Arrers, en dien groo-ten Maerfchalk van Engelandt Willem, Graef van Pen-broek, geiproten, aen dit geflacht getrouwt is. Maer on-der \'t gebiedt van den derden Edward, zoo is het erf-goedtdoor de zufters tuflbhen Rog. van Seimore, en I. Meriet,mannen van ouden ftam, en grooter Adel verdeelt. Hierom was \'t dat de achtfte Koning Henrijk , als hy lana Sei-mor , moeder van Koning Edward, getrouwt had, haerbroeder Edward Seimor met den tijtel van Onder-graef vanBeauchamp vereert heeft , den welken de zefte Edwarddaer na met de eere van Hertogh van Somerfet verhevenheeft. Van daer na dat de Thone zich in de Pedred inboezemt,zoo maekt zy het rivier-eylandt Mthelingey genoemt, dat is,der Edelen eylandt, nu gemeenlijk Athelney, welk ons doorKoning Alfreds Schuyl-hoek , als de Deen alles verwerde,even als de moeraflen der Minturnenfen aen de Italianendoor de fchuyl-plaetfen van Marius, bekent\'is. Wantge-lijk d\'oude Dichter van hem gezongen heeft:) -V- Aeh. dezen Koning was zijn Koninglijke vreughdè,Meidroefheytßeeds vermengt,met zorgh en

ongeneugde jSchoon dat hy heden was verwinner van den flagh ,Hy morgen d\'oorelogh weêr in &quot;tgemoete zagh.Schoon dat hy heden was in ioorlogh overwonnen,Z60 heeft hymorrigen al wederom begonnen, Zich, met zijn gantfche heyr, te rußen tot denßrijt,Hy was het die zijn kleên, door al te grooten vlijt,Van V zweten waren nat-, en hy was ook diegene,Wiens degen door het jok bloedtverwigh heeft gefcheene.Hy is een van die geen, die mede heeft bezocht,Wat moeyten en wat laß het heerfchen d in brocht. En dit eylandt was voorwaer een zeer bequame fchuyl-plaets: als zijnde over al onaenkomelijk door zijn ftaen-de , en overvloeyende wateren , de welke Afterius meteen Latijnfch Saxifch woordt Gronmts noemt. Het heefteertijdts een brugh gehat tuflTchen twee kafteelen , yanAlfred gebouwt, en ook een zeer groot Elfen-bofch , volN geyten en wilde dieren; maer de vafte aerde is qualijk tweemorgen breedt , op welke hy een kleyn kloofterken ge-fticht heeft : welx gantfch werk vier pilaren in de aerdegezet onder-ftutteden, met vier traliën, kloots-gewijs in\'t ront geleyt. Niet vêr van hier heeft de Pedred metver-zaemde wateren eenzaem gedwaelt, maer van \'t ooften eenSomrton. andere rivier tot met-gezel, die voorby Somerton vloeyt,eertijdts de voorneemfte ftadt van het gantfche Graef-fchap , als welke het de naem gegeven heeft. Het heefteen kafteel van de Weft-Saxfche Koningen gehat , hetwelk Ethelbald, Koning van de Merciers, (de muurenmet gewelt gebroken hebbende) ingenomen heeft; maer O M E AMa. Tfwts* BarcyjKen OtldcY\'Craefvm Grcmc* t ^ S H I R E. 103 nu is het de overwinnende jaren zoo geweken, dat hetgantfch verdweenen is, en de ftadt naeulijk zijnen naemzoude konnen befchermen, waer het niet door de Ofle-markt, de welke het van Palm-feeft tot half lunius zeerdrokheeft, want de buuren zijn zonderlingnaerftigh inbeeften te hoeden. De Pedred) deze rivier ontfangen hebbende , vloeyt naeen groote en volk-rijke ftadt, de welke wy gemeenlijkBridgewater noemen, en men gelooft, dat de naem van de Bridgeïva,-brug en\'t water geworden is; maer de oude brieven zijn ter,daer tegen, in de welke zy altijdt uyt-druklijk Burgh Walterigenoemt wordt, en gelooflijk van f^Z/É-r van Douay, dieonder Willem de Conq^uefleur geftreden,en veel hoeven vanhem in dit landt ontfangen heeft. Het wort ook met geenandere naem genoemt in de gift , waer door Fulco Paynel,Heer van BamptonAehtiSmng van deze plaets aen Willemde Briwer op-gedragen heeft, de welke in de gonft van deneerften Koning Richard veel vermocht. Dezes Willemszoon, van die zelve naem, heeft, als hem Koning lan verlofgegeven had een kafteel te bouwen, hier een

kafteel ge-fticht , het welk nu van de tijdt verwonnen is ,• en heeft eenbrugh begonnen, den welken Trivet, een Edel-man vanCornwal, met groote koften vol-eyndt heeft. Maer als dejonge Willem de Briwer zonder kinderen geftorven was, ishet in het geflacht van Hercifcunda aen zijn zufter Margrietgekomen,door wiens dochter,gebaert by Willem de la Fert,het tot het geflacht van de chaa^^frths af-gedaelt is, en van\'t zelve erflijk tot dc Hertogen van Lancafter. Maer dezeplaets heeft daer van haer grootfte eer gekregen, dat zy metden tijtel van Graeffchap van den achtften Henrijk vereertis, als hy Henrijk Baubeney tot Graef van Bridgewater ver- Graefvankoor, wiens zufter Cecilia, eene van zijn erfgenamen, ge- Bridgewa&quot;^trouwt is geweeft aen lan Bourchier, eerfte Graefvan Ba-thon uyt dat geflachf. Weynigh mijlen van hier loopt de Pedred,dooï een woe-fteh mont in het Severnfch meyr, welk, als wy gezeyt heb-ben , van PtolomiEus de water-plas fzella genoemt wordt. Vz^^a}Ook wordt zy heden by zommige Fvelmouth genoemt,maer by de oude Engelfen Peopeoan mu\'S, alwaer (gelijkMarianus verhaelt) Ealftan, Biflbhop van Shirbury, het on-gefchikte heyr der Deenen omtrent het d c c c x l v jaergeflagen heeft. Aen de zelve mont gemoet ons een anderrivier, die by zoiümige Briw genoemt wordt, en neemt zijnoorfpronk. uyt het groote bofch, aen het ooft-eynd van dit _ .landt, welk de Britannen Coit-Maur, en de Saxen Selwood ^dmod*genoemt hebben, dat is, na de uylegging van Afterius, hetgroote bofch , niet vêr van het kleyne dorpken Pen, alwaerde krijghs-Godt Mars het verderf van de Bvican fche naem,en der Deenen nederlaegh fchijnt gezworen te hebben»Want de Weft-Sax Kenhvalch heeft door een voorfpoedigeflagh de Britannen hier zoö verdrukt, dat zy daer na naeu-lijx macht hadden den Saxen wederom flagh te leveren: enveel jaren daer na heeft Edmund, toe-genaemt Yzere Zij-de, op de zelve plaets de Deenen met een gedenkwaerdigeftrijdt verwonnen, nadat hy denDeenfchen Canut, diehet Rijk ingenomen had, overal verdreef. De rivier be-zoekt eerft Bruiton, nahaer genoemt, vermaert door degta(-{}Leden den Mojons, de welke daer een kloofter getim-mert hebben, en vêr door de dorpen af-vloeyende, dochdoor zommige adertjes van de rivier wijder zijndebe-fproeyt , door zommige beexkens vermeert de gras-rijkeweylanden ; en wanneer zyde aerde wat murw er gevon-den heeft, maekt zy een ftaende water, en vloeyt rondomhet eylandt ^Avallon, eertijdts in \'t Britans van de Appelenzoo genoemt, daer na Inis Witrin, dat is, het glazen eylandt,en in de zelve betekening Glaft;n-ey,by de Latijnen Glafco-nia. Van welk eylandt de genoegh oude

Dichter deze veer-zen gezongen heeft: Het Appeligh eylandt, dat men gelukkigh houd,Heeft uyt de daedt zijn naem, om dat het groene woutBrengt uyt zijn zellifs voort zeer veellerhande vruchten.Der boeren arrebeyt,de zware ongenuchten Van ploegen, zaeyen, is hier geenighfins van neot»Be aerde, door nattmr, flort alles uyt zijnfihoot.Beneven dat zoo brengt dit eylandt ook te vooren,Be kruyden meniqhfout, en overvloet van koor en :Be hoornen tn dtt landt enfijn geen wiltgeboomt,Maer bren^^en AppHen voort, als door den boer getoomt. ^ ^^ Hh Indic ? i\' li ii\'\' ii li\' f n



? 104 D E B E De he- In dit eylandt heeft geblaeyt het kloofter Glafienbury ^fhrijving J^gt welk van een zeer oude oorfprong booght, te weten,van GuiL ^^^^ lofeph van Arimathien, de welke het lichaem vantlrknßs Heer\'chriftus in \'t graf geleght heeft, en den wél- dl^rThy ken d\'Apóftel Philips der Franfen in Engelandt gezondende oudtheyt heeft, om \'t Chriften-geloove te verkonden. Want dit zelvevan Giafco\' getuygen ook de zeer oude gedenk-tekenen van dit kloo-niert be- ^^ Patricftis, Apoftel der Ieren, de welke hier 3 o jaren pyijft\' geeftlijk leven geleyt heeft, in zijn brief Waer van deze t^^lnBH\' pl^^*^^ ^^^ voor-ouders genoemt is : De eerfte aerdevan Godt. De eerfte aerde der Heyligen in Engelandt: DeTag. 47 ï oorfpronk en bron der Godts-dienft in Engelant: Het grafin de Cm- der Heyligen: De moeder der Heyligen, en van des Hee-firmatte leerlingen zelfs gebout. Ook konnen wy van deze zaek niet twijffelen, wijl ik te voren aen-gewezen heb, dat deChriftlijke Godts-dienft in de eerfte beginfelen der Kerk,dit ons eylandt befcheen^n heefti en Vreculphm Lexovienßsheeft gefchreven, dat dien Philips, de Barbarifche, der duy-fternis nabuurige, en aen zee gelege volkeren, tot het lichtvan wetenfchap,en tot de haven des geloofs gebracht heeft.Maer wat het kloofter aengaet, is genoegh te lezen uyt hetboexken van Malmesbunenfis over deze zaek gefchreven.Als deze oude Kapel van lofeph van Arimathien getim-mert, eyndlijk der oudtheyt week j zoo heeft den BiffchopDevus Menevenfis, op de zelve plaets een nieuwe gebout,de welke als zy nu ook door den tijdt verging, zoo hebben12 mannen, uyt het noord-eynd van Britannien getrok-ken , de zelve wederom vernicut en ten lactftcn heeft Ko-ning Ina, de welke tc Romen een fchoolgefticht, óm deEngelfche jonkhey t daer in tc leeren,en om de zelve fchoolte onderhouden, en cen Aclmo^fte binnen Romen uyt tedeelen , op ieder huys in zijn Koning-rijk een penning ge-ftelt heeft, de zelve kapel ftechtcnde, een heerlijke Kerkter ceren van Chriftus, Petrus, en Paulus gebout, in wel-ker hooghfte omgang hy deze veerzen te ftellen gebodenheeft: Chy Sions bergen hoogh, enßitfen over-fchoon, \'Met een verßerde bloem van een tweevoude kroon.Van eenen Ceder-bßom, op Libamugewajfen,De foorten van Godts troon zeer wonderlijke f aßenT&quot;e zif \'n twee lichten voor des wereldts wijde Ront,Zo dat de eene foort, ü ?aulm zijnen mont,Waer door hy met zijn Jpraek des werelts-kloot

door dondert:En Petrus is te recht, zonder te zijn verwondert,De tweede Hemels-port, en blixemt zonder fchroomen,Met een geßraelde licht onder d\'Apoßels kroonen.Geleerder is den een, hier door zijn fchoon vermaen.De ander om dat hy in hooger flaet blijft flaen.Door d\'een worden verplant de herten van de menfihen,D\'ander bewaert Godts troon, waer na wy alle wenfihen.Hetgeen den eenen leert door ar bey t, moeyti en kruys,Ontfangt de ander weer in V fchoone Hemels-huys»De een met vaß beßuyt opent de wegh des Heeren,En d\'ander die wil ons met Herne Is-vreught ver eer en.En Paulus is de wegh, door zijn ver maen enwoort.En Petrus is de deur, en trouwe Hemels-poort,Op deze vaßeßeen begint men dan te bouwenEen Tempely om den Heer en Godt in acht te houwen,GhyRömenzentonsheylind\'EngelfeMaras,Die ü lief, zoet, bequaem, en aengename was jDat het Apoflels lichte Glafionien zou verlichten,En tot bewarenis begint men hier te fliehten Twee werken voor\'tgewelt van \'t vyantlijkgemoet.En toorens des geloofs, die deze ftadt zeer voedt.Den Koning Ina vroom uyt liefden heeft gegevenZijn volkegiften, die wel eeuwigh zullen leven. Hy laet dees kerke haer volt oyt, en gantfch volmaekt.En geeft veel fchat en goedt, dat aen de kerke raekt.Onzen Melchifedech, recht Prießer ende Koning,Die heeft het werk vervult in Godts gewijde wooningtEn in het waer geloof; fchoon hy heeft geregeertTublijkelik in \'t recht, noch heeft men hemge-eertMet Paufelijke eer, vermits des Konings hovenWier den van hem bewaert, dat men die niet zou roven.En toen hy op der aerd hier in zijn leven waer,Zo was hy tot hetgoet een wegh, en eenpilaer.Nu is hy in Godts troon, nu blinkt hy daer in vreughden,Daer heeft hy loon VQor werk, en zoet voor ongeneughden^ Dene wer-zjsn, weynigverandertZ-tjude,fiaen in hetvierde boek^van devecrzjin vanVenantiuiFortmatWjeenfdeelster eeren dekerk,vmTarijs, enanderdeelster eeren dekerk^vanïJames, r N. Hier blijft, hier blijft altijdt in eeumgegedacht.Wat hy, tot Go des eer, hierfleedt s te werken placht, In deze eerfte tijden hebben de heylige mannen hierGodt naerftlijk gedient, cn byzonder dc Ieren, de welkeop des Konings onkoften gevoedt wierden, cn de jonkheytin Godtvruchtigc cn eerlijke konften oeftenden. Want zyhebben cc<i cenzacm leven zeer bemint, op dat zy metmeerder geruftheyt dc Heylige Schrift onderzochten, endoor die ftrenge acrt van leven zich oeftenden het

kruysteverdragen. Maer ten lactftcn hceft Dunftan, cen man vangcftcpe verftant, als hy zich, door de fchijn van hcyligheytcn gclccrthcyt, gantfch in der Vorften gunft ingeboorthad, hier voor deze, nieulijker ingeftelde Munniken , deBencdidijner ingevoert, cn hier dc eerfte ovcrftc van cental-rijkc hoop van Munniken geweeft, de welke van deGodtvruchtigc cn goede Vorften meer als Koninglijkefchatten verkregen hebben. En als zy in aller dingen over-vloct omtrent 600 jaren in als geheerfcht hadden, (want alde nabuuren zagen op haer winken ) zoo zijn zy van denachtften Koning Hcnrik uyt-geroeyt, cn het kloofter, datnu tot een kleyne ftadt gegroeyt was, vernielt, en ter aerdegeftccht zijnde, vertoont door zijn puyn hoe groot cn heer-lijk het geweeft is. Ik zal van die genen fchijnen te zijn , die zich over ydeledingen verwonderen, zoo ik van den ooker-boom verhael,dc welke hier voor den heylige dagh van S. Barnabas noytbladeren voortbrengt , maer op den heyligen dagh zelfovervloëdigh van bladeren is j en van den Cornoclie-boom(zo wy dc Hawthorne zo noemen) dc welke op C hriftus gc-boorts-dagh, als ook in dc May-maent, uyt-bot oft zijn lo-ten fchict j nochtans getuygen vele geloofwacrdige lieden(zoo \'er geloof is) dat deze dingen zeer \\Vaerachtighzijn. Maer aleer ik hier van keere, zoo hoor in \'t kort, hetgene Giraldus Cambrenfts, een oogh-getuygh, wijdtloo-pigh van Arthurs graf, op \'t kcrk-hofvan deze plaets, ver-haelt heeft. Als dc tweede Hcnrik, Koning van Engelandt, uyt delicdekcns der Britanfche Barden verftaen had, dat Arthurde zeer edele Heldt der Britannen, die der Saxen verwoet-hcydt, door zijn dapperheydt, dikwijls gebroken had, teGlafcon tuffchen twee ftijlcn gelegen was, zoo heeft hy hetlichaem laten navorfchen, cn als zy naeulijx zeven voetenin de aerde gegraven hadden, zoo gerackten zy op een ftijloft fteen, op wiens verkeerde zijde was een plomp en brect-achtigh loden kruys gemaekt, het welk,daer uyt genomenzijnde, heeft deze letteren vertoont, cn omtrent negen voe-ten daer onder is het graf gevonden geweeft, van een cykenboom uyt-geholt, in het welk dc beenderen van den ver-maerden Arthur begraven waren. Doch \'t heeft my goedt Den ftrijd-gedacht dit opfchrift uyt het voor-beek, in\'t kloofter van barenGlafcon eertijdts uyt-gcfchrcven, om de oudtheyt der let-teren hier by tc voegen. Dc letteren fchcenen Barbarifcheoft Gottifche te zijn, en zy fpreken de woeftheyt van dieeeuw, welke zoo in

verderflijke duyfternis gewikkclt lagh,dat \'cr niemant geweeft is,door wiens fchriften de naem vanArthur vereert wierd. Zonder twijftel was dit cen ftof, welkhet vermogen cn overvloedt waerdigh was, dewelke metzoo groot een Vorft te vermaren, ook een eyge lof van ver-ftant verworven zoud hebben. Want die kloekftc voor-vechter des Britanfchen Rijx fchijnt hier door alleenzeer ongclukkigh, dat hy geen waerdige uyt-roeper vanzijn dapperhcyt gevonden heeft, maer ziet hier het kruysen opfchrift: G E Het



? O Het zal ook niet buyten reeden zijn, 4oo ik hier eenigeveerzen by voege, de welke onzen lofephus Ifcanus, geengemeen Dichter, eertijdts in zijn Antiocheiden, tot lof vanArthur gezongen heeft: De Koninglijke hloem ^Jlrthur, heeft ndgefpobrt iDoor zijn vöorneme doot, zijn lukkige gehoort.Noyt was \'er vrees gemengt met zijne groote daden,Altijdt kon hy zich zelfs een lufl en moet in raden.Hy was liefaengenaem aen de gemeene man.Beziet de ouden eens, oft die de ouden kan.Is VeUus tyran niet door defaem geprezen j heeft het Roomfche boek niet kUergenoegh bewezenDe Keyzers haer Triumph. Verheft de eere nietAlcidem, dat voor hem het ongedierte vliet.Maer deze mach men nach zo weynigh by hem lijken,Als oft de zonne zou voor het gefierrent wijken.Komt doet dan na mijn zin, en doet gelijk ik zegh,Doet Laden aen kant, en Grieken uyt de Wegh.IS^oyt kon de tijdt voor dees een zulken eenen teelen,T^oyt zal de tijdt na dees ons zulken een by deelen,Hy is die overtreft de Koningen alt*zaem,Hy is die heser en die is aengenaem,Als aUe die wel eer gewezen zijn in ^t leven,oft ook die ons de tijdt na deze tijdt zal geven.En deze Heldt wierd genoemt, op dat ik dit in \'t voorbygaen uyt Ninnius aentekene, zoo \'t aentekenens-waerdighis, Mab-Vter, dat is, eengroulijke zoon, om dat hy van zijnjonkheydt afwreedtgeweeft is, en Arthur, \'twelk in \'tBri-tanfch een afgrijflijken Beyr, oft een yzre hamer, waer meede kaeken der Leeuwen op-gebroken worden, betekent. Hoor, zoo\'tugelieft, noch andere gedenk-tekenen,fchoon van geen hoogen ouderdom, uyt dien WilhelmusMalmesburienfis ,• \'t geen ieder verborgen is, zoud ik gaernverkonden, kon ik de waerheyt voortbrengen, wat die Py-ramijden bedieden, de welke, eenige voeten van de oudeKerk afgeftelt, het kerf-hof der Munniken om-tuynen. Wathooger en naerder aen de kerk zijn vijf taferelen,en hebbende hooghte van 26 voeten. Van deze,hoewel zy door groo-ten ouderdom fchijnen ten val te neygen, heeft ieder noch-tans eenige tekenen van oudtheyt, de welke gantfch kon- Sphßnvan Glapcon. R E, tos nen gelezen , fchoon datzy niet gantfch verftaen konnen worden. In het bovenfte tafereel is een beeldt gemaekt nade gedaente van ee^i Paus. In het tweede ziet men eenbeeit, vertoonende een Koninglijke pracht, en de letterenH e r. S e x1. cn B li s w e r h. In de derde infgelijx denamen Wemcheste. Bantqmp. Winewegn-In de vierde Hate. Wv li re de. cn Ea nelede,In dc vijfde, de welke ook de laegfte is, is mede een beeldt,en dit navolgende opfchrift :Logwor.

Weslïelas,cn Bregdene. Swelwes. Hwïngendes. Ber-N E. Maer de andere fpits is achtien voeten hoogh,en heeftvier taferelen, in de welke defe fchriften gelezen worden:Hedd^e BifTchopren bregorred,enBeorwalde-Wat deze dingen bedieden, wil ik niet lichtvaerdelijk be-ftuyten ; maer ik gis, dat hier binnen de beenderen liggenvan die haer namen uyterlijk gelezen worden. VoorwaerXOGWOR wordt zekerlijk voor die gehouden, na wiensnaem eertijdts Logworesbeorh genoemt wierd, dieoök Mont\'Acut geheeten is. En B e o r w a l d e is Abtgeweeftna H e m g i s e l. De Koningen der Weft-Saxen, die hier begraven zijn ,op te tellen,zoud overtollig zijn^nochtans kan ik den vreed-zamen Eadgar, die altijdt tot vrede genegen was, niet voor- Denvreed-by gaen, en moet dit graf-gedicht, in dien tijdt zeer aenge-naem, hier by voegen: garu}. Eadgar is de geen, die ieder wou vermeer e, Een wreeker van het quaet, en gever van de eere : \' Hy is\'t die zo veel tijdt zijn Scepter heeft gevoert In ruße en in vree, dat niemant daer aen roert.Dien vreedelijken Vorß, die over-goeden Koning,Begeeft de werelt, en zoekt ruß in Godes wooning.Hy was der wetten Vooght, den tweeden Salomon,Die altijdt vrede zocht,ofvrede eerß begon,Hy was een hater van de zware oorehgen,Waer door hy wel te recht na grooter eer kon pogen. \' De kerkelijke eer die gaf hy zijnen Godt,De kerken die gaf hy aen V Geeflelijkgehodt.Hy gaf de Geeßlijkheyt veel goederen en landen :Het rechte gaf hy plaets, en \'t vuylejyy verbande, Hy maekt een quaet, hoos. Rijk, dat het ge rußigh wort,Hy maekt het korte lang, en \'t eeuwigh weder kort.Na Glafcon maken de drie rivieren, die daer in malkan-deren vloeyen, een moerafch, en loopen, door een mondtuyt-gelaten, ten weften langs een kolk, na de water-poelVzella, door Gedney moore, oft, zo zommige zeggen, Godneymoore, het welk zy willen Godts eylandt te betekenen, en lo-feph van Arimathien vergunt geweeft te zijn, daer na doorWead moore, dc hoef van AJfreï dien hy by uyterfte-wil zijnzoon Edward gemaekt had, en door dat vêr uyt-geftrektebroek-landt Brentmersh, het welk de Glafcoonfche Mun-rniken uyt-geleyt hebben, het lant der Kikvorfen, gelijk hetftedeken Brentknol, het Kikvorfen berghje. Van hier ten ooften vertoonen zich wijt en breet de heu-velen Mendip, die Leiandus Mijn-bergen noemt, en, na ik Mendi^t ^meyn,niet onbillijk, wijl zy in de oude fchriften Muneduppegenoemt worden want zy zijn overvloedigh van Loot-mijnen, en bequaem om vee te voeden. In deze heuvelenis een hol met een lang

vertrek, in het welk gezien wordenzommige putten en rivierkens dieze Ochiehole noemen, Ochyhole*daer de inwooneren niet minder droomen af verhalen, alsde Italianen van haer Apenninifch hol van Sibylla verfie-ren. Zonder twijffel heeft het deze naem gekregen van hetBritanfch woort Ogo, het welk een hol betekent, gelijk ookvan diergelijk een hol het eylandt tubéia, eertijdts met dier-gelijk een woordt Ocha genoemt is geweeft. Niet vêr vandit hol is, onder \'t gebiedt van den achtften Henrijk, door Strabo. de ploegh uyt-gehaelt een lange loode plaet, eertijdts toteen zege-teken opgericht, en met dit opfchrift:TL CLAVDIVS CiESAR AVG, P. M.TRIB. P. VIIII IMP. XVL DE britan. Dit is voor-gevallen op \'t negende jaer van de Tribuniti-fche macht van Claudius, op \'t d c c c 11 jaer na de opbou-winge van de Stadt,als Antiftius,en M. Suilius Burger-mee-fters waren: op welken tijdt de beroerde gemeente,P.Ofto-rius tot Voor-fchout van Britannien ontfangen hebben.Nadeze tijdt laet, bid ik, my met goet verlof geoorlooft zijn tewicchelen, dat Claudius in dit jaer twee zege-tekens overde Britannen opgeftelt heeft, betoont een ouden penningvan Claudius zelf,de zekerfte getuyge van die zaek,op welx O Me r s e t-s h I k i : !.I \' il \' !!? \' I! é eene lts



? V i t M&quot; n G D E lo Ö eene zijde dit opfchrift gefchreven ftaet: Ti. Clavd. Cm- metfteenen-beclden,nad\'oude kunft treflijk uytgehouvvenisar Avg. P. M. Tr. P. viiii Imp. xvi PP, en aen de Ten zuyden hght een zeer treflijk en ft;hoon Palleys vanandere zijd, De Britan. en daer by een uyt-gedrukte ze- den Biffchop, als een kafteel met wallen ën grachten om-ge-boogh,met een af-loopend Ruyter-beeldt,en twee zege- ringt,en aen d\'andere zijd tot deze kerk behooren de fchoo-teekenen. Doch welke deze verwonne Britannen geweeft ne huyzen der Proveniers, te weten xxv 11 Proveniers, enzijn, leert ons Tacitus: want hy getuyght dat Claudius, on- xix kleyne Provenierkens, behalven den Deeken, Voot-^der \'t beleydt van Oftorius, twee Britanfche volkeren dit zanger,Cancelier,en Aerts-diaken.Ten tijde van den oudenCangi w/i^ jaer verwonnen heeft, te weten,de Icenen cn Cangen. Maer, Edward, is hier de Biftchoplijke ftoel geweeft. Want als den«» Britm- ^vijl dc Icenen gelijk als onder een andere Zon liggen, wat Paus dien Edward in den ban gedaen had, pm dat de kerk-zal \'t zijn, zoo ik zegh, dat dit zege-teeken over de Cangen, hjke heerfchingin \'t weften van dit Rijk opentlijk wankel-een kleyn volxken onder onze Belgen, op geftelt is, en dat de : Hy^ die zich een Voefter-heer der Kerk erkende,heeftdie Cangen hier gezeten hebben ? Want niet vêr van hier drie nieuwe Bifdommen opgericht, te weten , het Criden-is de zee, de welke naer lerlandt ftrekt, in welke wijk hy de fche, Cotttwalfche, en dit Wellifche, waer over hy EadulfCangen ftelt, en de fchaduw van der Cangen naem fchijnt tot eerfte Biflohop geftelt heeft. Niet lang daer na heeft Gi- 905*.in eenige plaetfen van deze wijk overigh te zijn, naemlijk fo deze plaets bekleet,den welken Hiraldus,Graef der Weft- De htflorjinde landekens oft hundreds Cannington, en Canings, in Saxen en van Kent, de kerkelijke inkomften inftokkende,Wincaunton, welk elders Cmgton en Kaingsham , als der zo gequelt heeft,dat het weynig fcheelde ofhy had de gant-Cangen woon-plaets , genoemt wordt. Maer hier van ftel fche waerdigheyt wegh-genomen. Maer den eerften Wil-ik het oordeel aen den lezer, ik, gelijk ik gezêydt heb, wic- lem, Harald overwonnen hebbende, heeft den uyt-geban-chel flechts , wijl ik de Cangen door teekenen na fpoor, en nen Gifo, en de vervallen kerk de handt gereykt, in welkeelders vertrouw te zullen vinden. tijdt, gelijk \'t Schat-boek van Engelandt getuyght, de Bif- Tuflchen deze heuvelen is chuton, welk (zoo ik my niet fchop de ftadt zelf gehadt heeft,de welke voor jo hiden ge-bedriegh) de wooningh van Willem

Bonvillgeweeft is, den golden heeft. Daer na,onder \'t gebied.van den eerften Hen-^welken de zefte Henrijk tot den Rijx-dag van \'t Parlament, ri)k,heeft lan de VilluU, Frans-man van Tours,als hy nu totonder de Baronnen des Rijx, met de naem van Willem van Biffchop gekoren was,dëBiftchoplijkeftóelnaBathon over-de Bonvill en Chuton beroepen, met de eer van S. loris Rid- gevoert, welke twee ftöeleri in ëen gefmolten, beyde metBomvill, derfchap vereert, en zijn zoon met h nilijk van de eeni- haer tijtels den Biffchop vereeren,zo dat een en de zelveBii^ ge dochter van den Baron Harrmgton vereert heeft. Maer fchop van Bathon en Welles genoemt wort. Waer door de zkt in fjetals hy, qualijk gewilt, onder \'t branden der burger-oorlogh, Munniken van Bathon, en de Kanunniken van Welles, als hoek van detot het leger van het geflacht van York over-gegaen was, ten ftrijdt geraekt zijn, om\'t verkiezen der BiflTchoppen* befchrtjvmgzo heeft hy dien eenigen zoon door een onrijpe doot wegh- En daer-en-tuflchen was Savanaricus,Biflchop van Bathon, f^JiiiJj^^gerukt, en zijns zoons zoon, den Baron van Harrington, in als hy ook Abt van Glafcon was, de ftoel tot Glafcon oVer- ^^ hermen-den flagh by Wakefield omgebracht gezien ^ en terftont, gebracht hebbende, Biffchop van Glafcon genoemt, doch mn,op dat aen zijn ellendige ouderdom niets gebrak, terwijl hy deze tijtel is met hem verdwenen maèr ten laetften zijn de 119hangftlijk een beter verwachte, zoo is hy in een Voorfpoêdi- Munniken, en Kanunnikën wederom verzoent door dienge flagh by S. Alban gevangen, en in zijn nu byna af-ge- Robbert, die het erfdeel zijner kerk in PrAenden gededt,leefde eeuw, met de bijl onthalft , achterlatende zijn na- en een Deken,een Onder-deekcn,&c. ingeftelt heeft. Ooknichte en erfgenaem Cecilia in haer tedere ouderdom, wel- heeft Biflchop locellin in dien tijdt de kerk met nieuwe ge-ke namaels aen Thomas Grey, Mark-graefvan Dorfet, met bouwen voorzien, en by onzer groot-vaderen gedenkert1 Edmrd. een rijk erf-goedt ten houlijk gegeven is. Nochtans is zijn heeft Radulf van Shrowsbery (als hem zommige noemen )4« gedachtnis, als aen een onfchuldigen, na zijn doot by macht voorwaer een fraey Collegie voor de Vicarifen en zangers, des Parlaments herftelt. aen ^t noord-eynd van de kerk gebout, en \'t Palleys van den By de heuvelen van Mendipp^ten nooorden, ligt het dorp Biflchop met een muur omringt. Maer daer men van \'t Paï-Congersbury, van Congarus, een man van zonderlinge hey- leys na de markt gaet,heeft den Biffchop Th. Bekington eenligheyt, zo genoemt: Capgravius

verhaelt dat het de zoon zeer fchoone poort opgericht,de welke ook ii fchoone huy-van den Keyzer van Conftantinopolen geweeft is, die hier zen van fteen in gelijke hoogte aen de markt gevoegt heeft,JJerpetre, een Heremijts leven geleyt heeft ^ en Harpetre, eertijdts een in welx midden men een gallery , op zeven ftijlen, en eenkafteel van een oudt geflacht van de zelfde toe-naëm, het fchoon verwulffel ruftende, ziet, de welk den Biflchop Wil-welk erflijk tot de Go.rnays, en van haer tot de ib-Adams gë- lem Knighte, en de Deeken Wollman^iot dienft der koopluy-komen is,de welke (gelijk ik gelezen heb) ^t zelvë den Gor- den gefticht hébben. En deze dingen zijn aen ^t ooft-eyndjweder gelevert te hebben. En ten zuyden, niet vêr vaii in\'tweft-eyndhebbënwy de Parochy-kerk, den heyligendat hol,ligt het Biffchoplijke ftedeken op een fteen-achtige Cuthbert toe-gewijt,gezien,alwaer naeft by is een gafthuys,gront, aen de voet van de heuvelen Mendipp, eertijdts gelijk van Bifl\'chop Niklaes Bubwith voor xx i v armen opgericht.3Lelandus,maer ik weet niet van waer, verhaelt, Theodorodu- Uyt die mijn-bergen fpruyt de f iviere Fr ome,de welke tenWelles, en alzo genoemt van de bronnen die\'er door- ooften loopt door die putten van die fteen-koolen , die de gaens ontfpruyten, gelijk ook Sufa in Perfien, Croia in Dal- fmidts gebruyken om her yzer week te maken j en niet veel ,Stephanm maden, en Pegaß in Macedonien haer namen van de bron- weghs af-geleght hebbende, zo bedient zy,ten noorden ge-tn Barlmtii getrokken hebben. Waer van deze plaets ook Ecclefia keert,de plicht van een lantfcheyding tuffchen dit en \'t landdi^inlZr ^^^ Bronnen-kerk,genoemz wordt. Zy eygent van Glocefter, en befpoelt Farley, over lang een kafteel der Stede-boe- ^^^^^ ^^^ recht het hoogfte lof in dit landtfchap toe, zo om Hungerfords, op een rots gefticht, alwaer dat eertijts Hum-hen, de veelheyt van haer Burgeren, als om de heerlijkheyt ha- fred Bohun voorde Munniken een kloofter gebout heeft,rer gebouwen. Zy heeft een kerk en Collegie van Koning niet vêr van Philips Norton, een vermaerde markt, de welkeIna, ter eeren van S. Andra^as gebout, en is terftont van van de kerk, aen S.Philips gewijt, de naem heeft. NortoL Vorftelijke mannen met vette inkomften verrijkt: onder de Wat laeger ftrekt zich het bofch Selwood, daer ik te voo-welke Koning Kinewulf haer m\\y66 jaer onzes Heeren ren af gezeyt heb, wijt en breedt uyt,dicht genoeg van boo-zeer veel by-gelege plaetfen vergunt heeft^want wy lezen in men, van het welke het omgelegen landtfchap eertijdts SeUzijn brieven: Ik Kinewulf, Koning der

Weft-Saxen, geve woodshire genoemt wierd, (gelijkEthelwerdus getuyght)en fchenke by dezen, met toeftemming van mijn Biffchop- en de bygelege ftadt wordt noch heden Frome Selwood ge-pen en Lands-heeren, een deel landts om de wille Godes, noemt, de welke met wolle-weven haer meefte gewin doet.en daer beneffen voor eenige moeylijkheden , ons van Omtrent twee mijlen van deze ftadt,na het weften,ziet menonze vyanden, het volk van Cornubien , aen-gedaen, oot- ëen kleyn, maer nochtans treflijk kafteel, hetwelk van demoedelijk aen den dienaer en Apoftel des Heeren Andrxas, Be la Maren gebout, en Nonney de la Mare genoemt, en van Nonmy dedat is, voor een Collegie van elf perzonen by de rivier, wel- de zelve erflijk tot de Powlets gekomen is. En niet vêr van iamare.ke Wehe genoemt wordt, tot vermeerdering van het kloo- daer is Witham, alwaer de derde Koning Henrijk een kloo-fter , het v/elke light omtrent de groote bron die Wielea ge- fter voor de mannen gebout heeft. noemt wort. Dit heb ik hier by geftelt,zo om de outhcyt,als Maër de Frome, nu door eenige kleyne rivierkens uyt ditom dat zommige meynen, dat deze plaets de naem van de bofch vermeerdert, begeeft zich eyndlijkin de edele ri-rivier gekregen heeft. De kerk zelve is voorwaer zeer vier Avon, de welke, in de kromte loopende, terftont de ou-fchoon,maer de weft-gevel boven maten,want zy rijft geheel de ftadt bezoekt, de welke, om de warme bat-ftoven. van Ptolo- ! si- 1 men. f,. \'i. Chmon. Sdwoed,



? SOMER SET Watcnn Ptolotnazus r^KTkeEVUk^dat is,warme wateren,van AntO\' het dot^ Bath/lme dicht hy deze {kadthmgt, en hier nochvandszon, ni^us Aqua Solis,Zonne wat&ren,van de Britannenzijn dijken en bolwerk toont. Ik weer nochtans dat \'er zijnd^ Caer Badon,hy de Saxen Bapancej&quot;cep,bat;Baj5an, die het in \'t Graeffchap van York zoeken , maer Gildas be- en om door den grooten toeloop der zieken , trekt het tot deze plaets j want men leeft in een gefchreven dat is, de ftadt der zieken, van Stephanus Badiza,van ons hl- voorbeelt van de boekery van Cambrits, alwaer gehandelcden Bathe, en by de Latijnen gemeenlijk Bathoma genoemt wort van de overwinning van Aurelius Ambrofius: Tot opwordt. Het light in een vlakte die niet zeer groot is,en van het jaer van de belegering van den Badonifchen bergh , diealle kanten met even hooge heuvelen veie omwalt is, uyt de gehouden wort niet vêr te zijn van de mont van de Severn-welke de aderen van altijd-lopende beexkens in de ftadt tot fche zee. Zoo dit niet overtuyght,zoo laet zy weten,dat hetgroot gerief der burgers af-vloeyen. In de ftadt zelve ont- dal,het welk zich vêr langs de rivier tftrekt,in\'tBri- ipringen drie warmeJbronneh , uyt-waeftemende dunne tanfch Nant Badon,dai is,het Badonifch /a(^/,genoemt wordt;dampen van Hemels-blaeu en zee-achtige verw,gelijk zwa- en waer men den Badonifchen bergh zoeken moet, \'t zy byvel-ftank,want het water wordt door zwavel en kalk gezuy- \'t Badonifch dal,zie ik noch niet. En de Saxen lang daer navert,de welke gezont, en een uytnemende genees-middel is deze ftadt niet durvende aengrijpen, hebbenze den Britan-van de lichamen,de welke met quade dampen gequelt zijn^ nen lang gelaten. Maer in \'t d lxxvii jaer onzes Heeren,alswant zy lokken door haer warmte het zweet uyt, en zy be- Cewalin,Koning derW&quot;eft-Saxen,de Britannen by Deorhamtemmen de wederfpannigheyt der dampen. Zy zijn noch- verflagen had,zo heeft zy,door wapenen en gewelt bevoch-tans niet tot aller uuren gezont,want van acht uren voor de ten, zich eerft onder de Saxen begeven: en na weynigh jarenmiddagh tot drie uuren na de middagh fijn zy heetft en zie- verquikt zijndcjheeft zy haer nieuwen naem Akmancejler,enden meeft,en ontroert zijnde,ftorten eenige vuyligheyt van veel heerlijkheyts verkregen. Want Oshrich heeft \'er in hetde gront uyt,in welke tijdt zy gefloten worden ?, en niemant d c lxxvi jaer een kloofter voor deNonnen,en Koning Of-komt \'er in tot dat zy,door haer verlaten , zich van die vuy- fa,zo haeft als \'t onder de machtder Merciersgekomen was,ligheden verloft en gezuyvert hebben.Van deze drie,is die, een andere kerk

gebout, welke beyde door de Deenfche ver-welke het Kruys-bat, om dat het kruys eertijdts daer in het woetheyt vernielt zijn.Uy t dezer puyn is namaels een nieu-midden opgeright;was,genoemt word,door een zeer zachte we kerk,den Apoftel Petrus toegewijt,ontftaen,in de welkeen bequame warmte laeu; en heeft op de kant twaelf zetels den vreedzamen Eadgar tot Koning gehuldight, der ftadtvan fteen,en wort met een muur befloten. De tweede,naeu- veel vryheden vergunt heeft, waer van de burgers nu nochlijx twee-hondert voeten hier van af, is veel heeter, waer met jaerlijkfche fpelen gedachtnis houdenTen tijde vanEd-van zy Whot bath,dat is,heet,genoemt wort. Hier aen grenft ward de Confeffeur, gelijk men in de aentekening van Enge-het gafthuys,van Reginald, Biflchop van Bathon, gefticht, lant leeft,gold het voor xx hiden,wanneer Scyra gold,deKo-om de behoeftigheydt der zieken ce gemoet te komen, en ning had daer lxiv butgers, en xxx burgers van anderen,hier in\'t midden zijn twee ftraten,dewelke na het weft-eynd Doch dit geluk heeft niet lang geduurt, want terftont navan de ftadt loopen. De derde en grootfte,is gelegen als in den inval der Noormannen,heeft hecRobert Mowbray ^neeieen hoek in de kromte van de ftadt,na by de hooft-kerk, en van denBiftchop van Conftantien,dewelke een grooten op-wort het Konings-badt genoemt,is m.ede met een muur be- roer tegen den Roden KoningWillem verwekt had,vernieltfloten, en heeft xxxii zitfels zeer treflijk uyt-geholt, in de. en verbrant. Kort daer na heeft het nochtans zijn aêm ver-welke mannen en vrouwen byzonderlijk zitten,dewelke,als haelt,door hulp van lan de Villula vanToers inVrankrijkge-zy daer in gaen, worden eerft met hnnen kleederen aen ge- fproten,dewelke,als hy Biflchop van Wellens was, deze ftadkleet. Daer nu de groote kerk ftaet,zeght men,dat van ouds van den eerften Henrijk kocht voor 500 mark, (gelijk alsDen Tem- de kerk van Minerva geftaen heeft. Voorv/aer Solinus Poly- Malmesburienfis verhaelt,) en dcBiflchoplijke ftoel her-hiftor,zonder twijftel van dezebat-ftoven fprekende,zeght: waerts over gebracht, en de naem van Biflchop van Wellesmerva. Engelant zijn warme bronnen,met koftelijke toe-rufting behoudende,een nieuwe kerk tot zijn ftoel getimmert heeft,uyt-gebout, tot nut van de menfchen, over welke bronnen Dewelke noch onlangs ten val neygende, zoo heeft Olivierde Godtheyt van Minerva Vooght is , in wiens kerk de eeu- i^/\'«^^,Biflchop van Bathon,een ander neven die oude, voor-wige vuuren noyt in haer vonken verouderen , maer wan- waer een groot werk:,en vol van heeriijkheydt,begonnen,enneer het vuur vergaen is, verkeert het in fteene

klooten. byna ten top gebracht. Doch zo hyze had mogen voltoyen.Nochtans getuyght Athen^us, dat al de warme baden , die zy zou zonder twijflèl de eere boven alle Carhedrale ker-uy t der naturen uyt de aerde fpringen, Hercules toe-gewijt ken van Engelant gedragen hebben. Maer deze eer hebbenzijn. En ik weet niet wat oudt heelt van Hercules, met zijn de onrijpe doot aen zo groot een Biirchop,de booze tijden,hant een flang drukkende, hier in de veften onder andere en de gierigheydt van zommige,die \'t hier toe in Engelandtoude gedenk-tekenen,door de nijdighey t der tijt nu gantfch vergaderde gelde ^ als men zeght, ontfutfelt hebben, benijt.vervallen,gezien wort. Maer om hier van niet te twiften,zoo Doch van toen af heeft Bathon, zoo in vvolle-wevery, als inlaet ons,belieft het u, toeftaen, dat de bat-ftoven zo wel aen toeloop der vreemdelingen gebloeyt,en zich zelf met muu-Hercules,als aen Minerva gewijdt geweeft zijn. Want de ren gefterkt, waer m zy eenige oude beelden en RoomfcheGrieken hebben voor gegeven, datPallas aen Hercules, na opfchriften,om de outheyt te beveftigen, gezaeyt hebben,zijn groote daden,eerft de badt-ftoven toebereyc heeft.\'t Zal die door \'t ftaende water van ouderdom nu zo vergaen zijn,genoegh zijn,zo ik door Solinus aenzien overtuygh, dat, als dat zy naeulijx gelezen konnen worden.En op dat \'er aen de, hy fchrijft dat Minerva oft Pallas overfte dezer bronnen ge- waerdigheyt van Bathon niets gebrak, zoo heeft zy eenige weeft is, dit de ftadt is , de welke de Britannen in haer tael Grooten met den tijtel van Graef vereert. Want men leeftCaer &quot;Bd- Caer Falladur genoemt hebben, dat is, de fladt van Ballas wa- dat Philebert de c/\'^;?^frjj^,uytBritannien gefproten,van denUdw. &quot; fgy.. ^^ant de zaek , de naem, en de betekening komen be- zevenden Henrijk met de zelve eer begiftight is geweeft. quaemlijk over een.Dezer vont wijten onze verdichtfels aen Daerna heeft de achtfte Koning Henrijk, in \'t xxviii jaerden Koning Bleyden Clotth,dat is,Bleyden Toverer,hoe waer- zijns Rijx,Ian Bourchier,Ucex van Fitz.-warin,totGxaefYanDeEngeU fchijnlijk,laet andere zeggen.Doch Plinius getuyght,dat de Bathon gekoren, dewelke in het xxxi jaer des Rijx van den vm B^.fen z.ijn de Britannen eertijdts de Tover-konft met zoo groore Godts- zelfden Koning geftorven is,dien zijn zoon lan gevolght is, thon.NatmaU- dienftigheyt geviert hebben , dat zyze den Perfen fchijnen dewelke meê in het derde jaer vanKoninginElizabeth fturf ge<^even te hebben; nochtans durf ik deze badt-ftoven aen Dewelke lan, Heer van Fitz-Warin , ontfangen heeft, voor in hnhoek^gedaen, ^^^ Tover-kracht wijten. Zommige van de

onze,maer iet dat zijn vader doot was, van welken Willem, Graef van Ba- vm onder-anders handelende, verhalen,dat lufius C^iar de vinder ge- thon gebooren is,die nu bloeyt,en zijn Edeldom met goede ^^kmg 3 r.weeft is. Maer ik oordeeldat dezer kennis later tot de Ro- oefteningen tracht te verfieren. De Aerdt-befchrijvers me- 8,mevnen gekomen is, wijl Solinus de eerfte is, die daer van ten de lengte van deze ftadt op xx tijden, en lvi fcrupulen 5verhaelt.En deSaxen,omtrent het xliv jaer na haer inkomft en de breedte op l i tijden, en x x i fcrupulen. Neemt totin Britannien,het verbont gebroken hebbende,en den alreê een toegift, zoo \'t u belieft, deze veerskens van Necha- Bathe, Va» dei-fioven. ! I, ^ mus, die voor vier hondert jaren geleeft heeft, tot lof van Bathon: Wat is \'t van nood,ik roem,Bathoniens badt-ftoven,Die vordehjke zijn, en geen gezont heyt roven.Ons baden die zijn goedt, een zieken ouden man,Een Flerefijnigh menfch, een die niét zijn en ka?} I i Gezonti uyt-gedoofden oorlogh ontftekende, hebben deze ftadt be-legert i maer als de ftrijdtbaere Arthur haer over quam, zooVen Bad hebben zy denBadonifchen bergh ingenomen,alwaer,als zynifchen°\' in de uyterfte hoop langen tijdt met grooten moet gevoch- hergh. ten hadden,in grooten getale verflagen zijn. Dit fchijnt diezelve bergh te zijn,die,nuto^i^w;^^ genoemt zijnde,over



? N. E L D E Naeulijx vijf mijlen van hier door-fnijdt dc rivier Avonhet midden van Briftol,by de Britanncn Caer O der NantBa- ^^^^Jon,dat is,defiadt O der in V Badonifch dal. In de naem-ketendcr oude fteden Caer Brito, by de Saxen Bpigbtïfcop, dat is,^en doorluchtige plaets. Maer dic dc zelve der Belgen VentAgenoemt hebben,hebben ons en zich zelf bedrogen. Dczêftadt,tcn deel in \'t landt van Gloceftcr gelegen, is geen vanbeyde toc tc fchrijven, wijl zy haer eyge overheydt heeft, cneen Graeffchap zy door zich zelf ingclijft. Zy light op eenverheve plaets tuftchen de Avon, en het rivierken Trome > Zie daer ook, luft u te leezen, twee oude opfchriften,zeer door veftingen en rivieren genoegh verzekert: want zy wasonlangs by de gemeene wegh, omtrent de ftadt in het veldt eertijts met een dubbele muur omringt. In het aenzien is zy.van Waldcot, uyt-gegraven, die Robert Chambers, ccn groot zeer fchoon,zo door dc gemeene,als byzondere huyzen,datliefhebber der oudtheydt, in zijne hoeven gebracht heeft, zy met haer naem over een komt, met goten langs onder« aertfchcgangcn,en zo gebout, om dc vuylighcyt uyt te voe-ren,cn wegh te fpoelcn,dat \'er tot dc zuyvcrhcyt cn gezont-heyt niets ontbreekt, waer van hier geCn gebruyk van mift-wagens is. En is met Iccf-tocht zoo voorzien,en in burgerszo overvlocdigh,dat zy,nacftLondcn en York,dc voornaem-fte onder dc fteden vanBritannien tc achten is. Wanthet on-derling gebruyk cn dc bequaemhcyt van de haven,welke inde boezem dcr ftadt zelf de fchcpcn met volle zeylen toelaet, hebben den handel van Vele volkeren hier na toe ge-trokken ; dewijl de Avon welt door dc vloer van de aenkom-ftigc zec,zoo haeft de maen nieu oft Vol is, zoo op, dat zy dcfchcpcn, op \'t drooge liggende, by de elf oft twaelf ellen op- al waer ikze uyt gefchreven heb: G. MVRRIVS. C. F. ARNIENSIS.FORO. IVLI. MODESTVS. MIL.LEG. IL P. F. IVLL SECVND. AN. XXY. STIPEND. *H. S. E.DIS. MANIBVS.M. VALERIVS. M.POL. EATINVS. ECL.MILES. LEG. AVG. AN.XXX. STIPEN. X. H. S, E. * Adjutri- cis.Pias,Foelicis.»Hicfituseft. ? CohortisEquitura, Ik heb ook deze oudthcdcn binnen de muuren gemet- heft. De inwooners zelve drijven een grooten koophandel feit gezien, tuftTchen de ooft- en de weft-poort, ecnèn Her- door gantfch Europen, en zenden fchepen in de verdfte culcs zonder flinkcr-hant,en in zijn rechter-hant een kolf, plaetfen van America.Op welke tijdt,en van wicn deze ftadt op de breuk

van de fteen, met fchoone en groote letteren: gebout is,zal niemant licht zeggen^zy fchijnt nochtans niet *DEC. COLONI-® *GLEV. zeer out,wijl zy,in dc roven derDccnen,nergens by onfcGe« VIXIT AN. LXXXVI. fchicht-fchrijvers gedacht wort; en voorwaer ik oordeel,dac Daer na in gewikkelde bladeren,een Herkules,twee flan- zy in \'t hellen van \'t Saxfche Rijk eerft ontfproten is, wijl Zy dat ztjn die drukkende, cn op een dekfel van een graf,tuftchen twee nergens voor het cid lxiii jaer genoemt wordt, als Harald fUanGhce- ? «I 1 —-----------1------------------1 _ J^ -------i i . — &quot; fier. * Dccu-ïioni. * Glevi, beeldekens, van welke het eene een hoorn van overvloedthield, met leelijke letters, die niet wel te leezen zijn:D. M.SVCC. PETRONI^ YIXITANN. IIIL *M. UIL^D. XV. EPO.MVLVS ET VIGTI SIRANA*FIL. KAR. FEC. *Meniês.*Dies. * Filiaj Kariflimae fecerunt. St eene flan-Cainsham, Fercepier^ (gelijk Florcndus Wingornienfis verhaelt)uyt Brytfiowa meteen vyandige vloot naer Walles voer. In de eerfte jarenderNoormannen gaf de bygclcgc hoeve Berton, en dit Briflowden Koning(als in \'t Scharbock van Engelant ftaet) cx markzilvers, en de burgers hebben gezeyt, dat Biflchop G. hadxxxiii mark, cn een mark gouts. Daer na heeft het Robert*Biflchop van Gonftantien (als hy tegen den Roden Willem ^^iet nieus pooghde) tot ccn zetel van den oorlogh gekozen , wimfier.Een weynigh daer beneden op de breuk van een fteen het ftedeken beveftight, en ik geloof met die binnen-muur,met groote letters: die noch ten deele overigh is. Maer na weynigh jaren zijn de V R N. I O P. veften over al uyt-gezet met boom-gaerden, want aen het Tuflichen de weft- en de zuyd-poort een Ophimhus, met zuyden wordt Radclijf, daer dc huyskens van de voorftadteen ftang toe-gevouwen, twee menfchen hoofden met ge- waren,acn het ovenge deel dcr ftadt,met ccn fteene brugh,krult hayr, van binnen in de borftweeringen van de veften, van beyde zijden, zoo met huy zen betimmert, dat het geenen ccn lopende hacs hier aen vaft gemaekt,op ccn fteen met brugh, maer ccn ftraet gelijkt, gevoeght, en\'met wallen be^verkeerde letters: floten,cn de inwooners zijn tot dc burgerfchap gefchreven; V L I A. I L I A. over al zijn gaft-huyzen tot nootdruft van dc armen,en tref» Een naekt man,gelijk als aen een zoldaet dc handt flaen lijke kerken tot Godes eer opgcright. Onder welke vêr dede, ook binnen de borftweering der veften, bladeren, twee fchoonfte is dc kerk van

S. Marie van Radcliff,h\\X\'jten dc ve-icggende elkander kuffende en omhelfende,een voetknecht ften , in de welke men heerlijk langs veel trappen opkhmt;met ccn zwayend zwaert,en een uytgeftrekt fchilt,cen voet- zoo ruym en wel gcmaekt,zoo konftigh van fteen ovcrwulft,knecht met een fpiets , op een fteen, met verkeerde letters: en met zoo hoogen tooren,dat zy, na mijn oordeel, al de Pa-III V S A rochy-kerken in gantfch Engelant, dic ik tot noch toc gc- I S. V X S C. zien heb, vêr te boven gaet. Hier in heeft dc ftichtcr Wil- En het hooft van Meduza met flangen hayr. lém Canninges twee ccren-graven oft Tom ben; op het eene Neven de zelve ^-z^«?» (de welke hier een fchcy ding is tuf- ftaet zijn beeldt met een Raedts-hceren kleedt, wanthy isfchen dit landt en het landt van Glocefter) ziet men aen de vijf mael Schout van deze ftadt geweeft, en op het tweedeweft-oever Cainsham, na Keina, een zeer heylige Bntanfche zijn zclfde beek, met een Prieftcdijk klect, want in zijn ou-dochter,zo genoemt,van de welke de licht-gelovigheyt van derdom is hy Geeftlijk geworden, en Deeken geweeft vande voorige eeuw velen wijs gemaekt heeft, dat zy flangen in het Collegie,dat hy zelf teWeftbury gefticht heeft.Hier naeft;fteenen verandert heeft, om dat zulke wondcr-werken der is ook een andere kcrk,dic zy Temple noemen,wiens tooren,fpclende natuur aldaer zomtijts in de ftecn-kuylcn gevon- als de klok flact, heen en weêr waggelt, zo dat zy zich van \'cden worden. Want wy hebben een fteen, dic van hier ge- overigh gebou afgcfcheurt heeft, en drie vingeren breet vanbracht was, gezien, in de gedaente van een in-ecn-gcrol- boven tot beneden toe gcfplctcn zijnde, die fplect, als dedc flang,wiens hooft, wat onvolmaekt zijnde, in d\'omgang klok flaet,op en toc gaet. Ook kan ik dc kerk van S. Stevenuytftak, de uyterfte ftaert het middel-punt bevangende, niet verzwijgen,wiens hooge tooren de burger en koopmanmaer van velen is het hooft af Hier in dc nabuurige landen, Shipward,h) onzer groot-vaderen gedenken,met groote ko-en ook elders, komt het Percepier, een kruyt dat aen Enge- ften cn konft gebout heeft. Ten ooften cn noorden was hetlant byzonder is, waer in men bitterheyt cn zurigheyt ver- ook met zeer vele wooningen betimmert, en de zelve wa-necmt,noyt hooger als drie fpannen het gantfche jaer door, ren met muuren becingclt, en befchcrmt door dc rivierekomt van zelfs voort,zondcr fteel met kruydige bloemkens, Frome,êie

welke, alsze tegen dc wallen aen-geftroomt heeft,die welkc,met groote kracht,haeftigh het piflfen verwekt,en zoetelijk in de ^von loopt, en geeft een bequame ha-uyt het zelvc wort, tot groot nut,ecn drup water getrokken, ven acn de fchepen, alsmedecen bequamcKacy, om degelijk P. P^na, in zijn aentekcningcn derÜamnien, aenge- goederen uyt en in te voeren. Omtrent dewelke (tuflTchentekent heeft. dc Gezant, het is ook goedt voor eene die gevallenHeeft, en het doet hem ook met zijngezontheyt hralle juHet hellipt eenen menfch, en maekt hem ras enfris^Die met een kouwe ziekt gequelt, gepijnight is.Het geeft een vajlenftant aen alle arbeyt s-lieden.Hetfielt de natuur wet, en kanze ook gebieden.Dees iaden uyt zich zelfs, die geven zulken het ,of daer een kop er-vat met vuur was onder zet.Dit heeft zoo menigh menfch gefcheenen droch en dromen.Wy weten dat dees plaets van zolfer is gekomen.



? S O M E R S Ë T - S H t Ë. È. io^ de by-ecn-vioeying van dcAvon eri dc Frome) een groote gemaekt heeft, tot getuygfi nam onder de naem vän Graef velt-achtige vlakte is, dewelke, overal met boomen beplant, van Mojon. Ook gemoet ons van toen af geen genoegh aen de burgeren een zeer treflijk en aen-genanie wandel- uyt-gedrukt gewagh van de Graven van Somerfet, of het plaets geeft. Aen het noord-ooften,alwaer het geen rivieren ware in dit af-fehrift van den derden Henrijk aen Pieter van heeft,heeft Robert,des eerfl:en Koning Henrijx natuurlijke Manley, het welk ik, om het oordeel van andere uyt te lok- 2oon,dewelke men gemeenlijk den Roden Robert,Burger- ken,hier onder voegen zal: Weet,dat wy ontfangen hebben Ope te meefter van Glocefter, noemt, om dat hy Graef van Gloce- manfchap\'van onzen bemmden oom Graef Willem, van al fter was, een groot en vaft kafteel, tot befcherming van zijn zijn landen die hy van ons bezit, en voorneemlijk van het ftadt, gebout, en heeft door Godtvruchtigc genegentheydt Graeffchap van Somerfet, het welk wy hem gegeven heb- den tienden fteen beftemt, om een kapel te timmeren, zeer ben, met al zijn toe-behooren, voor zijn onderdanigheyt en v eerfle jlef na by de Abdye Van S. lacob, dewelke hy ook omtrent de dienft, behoudens ons Koninglijk recht Voor ons: en daer v^» zijn ftadt getimmert heeft. Deze had tot huys-vrouw Mabi- om belaften wy u, dat ghy hem doet hebben de gantfche in- f^eerfchi»^ lia, de dochter en eenige erfgenaem van Robert Fitz-Ha- komft van het voorzeyde Graeffchap, met al zijn toe-beho- mon, die deze ftadt door leen-recht van Willem de Noor- ren, en dat ghy in geenigh van\'t andere des voorzeyden man gehat heeft. Dit kafteel,ter naeuwer noot gebout zijn- Graeffchaps in laet, &c. En \'t is bevolen aen alle Graven, de,is van Koning Steven belegert^ maer hy is,zonder iet uyt Bart)nnen,Zoldaten,en vrye lieden, van het Graeffchap van te rechten,gedwongen geweeft terugte wijkenjen,weynigh Somerfet gehouden,dat zy dien zeiven Graef getrouwen on- jaren daer na daer in gevangen gefloten , heeft geleert hoe derdanigh zullen zijn, behoudens haer eet aen den Heer onzeker het avontuur der oorlogh is. Over de rivier Frome, Koning, en dat zy hem in \'t overige gehoorzaem en onder- \' dewelke met een brugh bedekt wordt aen de Frome-poort, danighzijn,alsharen Heere. Ofhy hier uyt Graef van So- klimtmen in de kromte langs een fchuyn berghsken,op een merfet, als ook van

Denshier (want van den zeiven Willem hooge heuvel, van waer een aengename uytzicht op de on- heeft hy infgelijx met de zelfde woorden aen Robert van derworpe ftadt en haven is. DeZe heuvel wort zijn top ter- Courtney gefchreven ) geweeft is , laet ik andere oordeelen. ftont tot een breede en groene vlakte ge-effent, welke in \'t Onder dezen derdenHenrijk,als \'er ftaet in een Franfch ge- midden met een dubbele regel boomen overlommert is,tuf- fchreven boek,welk aen het Ridderlijk geflacht der Mohuns fchen welke een fteenen Prcekftoel cn een kapelle is, in dc- behoort, wordt verhaelt, dat Paus Innocent, in een hcyligh- wclkc men zeght, dat lor dan, met-gezel van S. Auguftijn, dacghfche vreughd, Reginald Mohun tot Graef van Efle gc- Apoftcl der Engelfen, begraven is, nu is \'t een gemeene maekt heeft,dat is, gelijk de fchrijver vcrtaelt, van Somerfet, School: cn van beyde zijden, op dat ik dc fchoone en nette gevende hem een goude roos,en een jaedijkfché inkomft te huyzen van byzonderen vcrzwijgc,mct gemeene en hecrlij- betalen acn het Outer van S. Paulus tot Londen. Zoo dat AfojioUß ke gebouwen vereert. • Aen deze zijde is de fchoone kerk, deze nict eygentlijk een Graef,maer een Apoftohfche Graef dieze Gaunts noemen, na haer ftichter Henrijk Gaunt Rid- fchijnt j want in die tijdt wierden die zoo genoemt, die van der, die, het aerdtfche te rugh ftcllcndc, zich hier Gode ge^ den Paus van Romen gekoren waren, gelijk die van den heylight heefti maer nu is zy door wcldacdt Van T. een Keyzer geftelt waten, Rijx-Graven genoemt wierden : zy rijk burger,omdcwcczcntc Voeden gekeert. Aen d\'andere hadden onder zekere voorwaerden macht Notariffen , Bo- zijd, daer recht tegen over, vertoonen haer twee kerken, S. den, en onechte kinderen wettigh te maken, Szc, Lang gc- Auguftijn toe-gewijt,dc cene is kleyn,cn cenParochy-kerk, noegh daer nawas lan van^^^/^r/,natuurlijke zoon van lan Ziet de de andere is grooter, cn van den achtften Koning Henrijk van Gent,Hertogh van Lancafter,cn Cathrijn Swinford,\\3in Graven met de Biflohoplijkc ftoel,en zes Proveniers vereerti welker den tweeden Koning Richard,met zijn broeders en zufters, Porßl grootfte deel vervallen is, daer dc poort van hét Collegie, met tocffemming van \'t Parlament, gewettight, tot dc eer könftelijk gebout, dit opfchrift vertoont: Van Graef van Somerfet gevordert, en namaels tot Mark- REXHENRICUSII. ETDOMlNUS RO- graef van Dorfet gekoren^ doch is terftont Van den vierden

BERTUSFILIUSHARDINGI, FILII RE- Henrijk van deze eer ontrooft, en alleen den tijtel van So- GIS DANI^ , HU JUS MONASTERII merfet gelaten. Dezen zijn drie zonen gebooren. Henrijk, PRIMI FUNDATORES EXTITERUNT. Graef Van Somerfet,de welke zeer jong geftorven isilan,van Dat is: den vijfden Koning Henrijk tot eerfte fJertogh van Somer- Be II Koning Henrijk,en Heer Robert, Hardings zoon, de fet gekoren, de welke zijn eenige dochter Margriet, moeder zoon van den Koning van Denemarcken, zijn de eerfle flieh- van den zevendcKoning Henri jk,gcteelt heeftjen Edmund^ ters van dit kloofter ^eweefl. die zijn bröedcr in \'t Hertoghdom na-gcvolght is, cn cen Baronnen DeZen Robert,Hardings zoon,uyt het Koninglijke bloet tijdt lang Regent van Vrankrijk, t\'huys ontboden, met het van Bark- der Dccncn gebooren , is een Edel-man van Briftol, cn den verlies van Normandyen beticht, cn dieshalVen van het ge- Koning Henrijk zoo lief geweeft, dat, door des Konings mecne volk veel zwarigheydt geleden hebbende, is in den gunft , zijn zoon Maurits, de dochter van den Heer van droevigen oorlogh tuflchen Lancafter en York, in den eer- Barklèy ten houlijk gekregen heeft: van waer dat zijn nako- ften flagh by S. Alban gebleven. Zijn zoon Henrijk, in zijn Re0€f mclingen,dic met groote eer gebloeyt hebben,nu noch Ba- plaets geftelt zijnde,tcrwijl hy dc tijdt dicnde,en nu de zijde vm het ronnen van Barkley genoemt worden, van welke zommige van York , en dan het leger van Lancafter volghde, is ten klooßer. in deze kerk begraven zijn. iaetftcnindcnflaghbyH^x^^»? van die van York gevangen. Van hier af, daer de Avon afloopt, zijn van beydc zijden en om zijn Hchtvaerdigheyt onthalft. En zijn navolger en Proote ftccn-rotfen, die de natuur als met ernft fchijnt ge- broeder Edmund, laetfte Hertogh van Somerfet uyt dit gc- EnoelCe maekt te hebben. Een van deze, dewelke ten ooften aen de flacht, is, het heyr van Lancafter by Tmkef bury geflagen Dtman- rivier light,wordt S. Vincent genoemt, en is zoo vruchtbaer zijnde, uyt dc kerk, in de welke hy, deerlijk gewont zijndc , ten, van Diamanten, dat iemandt \'er fchcpcls mê vullen zoud. gevlucht was,uyt-gchaelt en doot-geftekén. De wettige zo- Maer door dc overvloëdighcyt zijnze by de onzen weynigh nen uyt dit geflacht alzoo uyt-geblufcht zijnde, zoo heeft eeacht : want behalven datzy met haer helderen glans dc eerft de zevende Henrijk zijn zoontjen Edmund , die ter- Fndiacnfe tartcn,zo wijken zy dezelve flechts in

hardigheyt. ftont geftorven is, en daer na de achtfte Henrijk zijn na- Maer om dat zy van de natuur zelve zes- en vier- kantigh tüurlijkcn zoon Henrijk ( Fitz-Roy genocmtj met deze tij- glat geflepen zijn, daer in acht ikze vcrwondcrcns-waerdi- tel Vereert.De welke zonder kinderen geftorven zijnde, zoö oer. Dc ander rots aen de weft-zy is ook vruchtbaer van heeft de zeftc Edward, Edward van Seimor met deze eer be- Diamanten, dewelke van holle en roodt-achtige kcyzcl- kleet,dc welke vol eers, en met tijtels ovcr-laden, te weten, fteenkens (want hier is dc aerdt root) als baer-ziek,door êcn Hertogh van Somerfet, Graef van Hertford, Onder-Graef wonderlijke naerftighcyt der natuur,begrepen worden. De van Beauchamp, Baron van Seimor, Oom van den Koning, Avon, deze rotfen voorby geloopen zijnde, wort in dc mont Befticrer des Konings, Befchermer van zijn Rijken, Heer- der Severn eyndlijk door een volle kolk ontlaft. lijkheden,en Onderzaten; Stadthouder van het leger te wa- Grav^n en Nu is ovcrigh dat ik de Graven en Hertogen van dit lanC ter en te landt; Schatmeefter en Graef Maerfchalk van En- Hertogen van Somctfct optellc. De eerfte Graef van Somerfet zeght gelandt j Ovcrftc van de eylanden Gernfey, en larfey, &c. van stmer- men,dat geweeft is Willem van Mohun, oft Mojun, dewelke fchielijk als door fpot van \'t avontuur overvallen, om een dezelve fäijnt tc wezen, die de Keyzerinne Machdld in de lichte mifdaedt, cn daer toe van zijn vyanden met bedrogh brief, waer door zy Willem van Mmdevill, Graef van Eflex opgemaekt, van zijn eer en leVen berooft is. In dit Graeffchap mrden 585 Parochiën getelt. \' -i ??\' -i. i ?l&quot; i\' miß



? SïO W I L S H I R E. Et landt Wilshire, welk ookeen landtfchap der Belgengeweeft is, wort by de Engel-Saxen Wilfe\'c\'ca, by de La-tijnen gemeenlijk Wiltonia,van haer eertijts vernaemfteftadt Wilton, genoemt, gelijkdezelve van de rivier Willy :het is gantfch middelantfchiwant ten weften is het methet landt van Somerfet, tenooften met het lant Berchieren Southanton,ten noorden met het lant van Glocefter,tenzuyden met het lant van Dorcefter, en ten deel met het lantyan Southanton,befloten. Dit landt is vruchtbarigh,zoo inftrijdtbare mannen, dewelke (gelijk lohannes Sarisburienfisin zijn Polycratiumveih.2idt) haer zeiven,om haer ftrijtbaer-heyt,met Cornwal en Denshier,in den flagh de hulp-bendeonder de Engelfen toe-eygenden: als in overvloedt van alledingen, en is door zijn verfcheydenheyt zeer aengenaem. Het noorder-deel rijft een weynigh met genoeglijke heu-velen, eertijdts met dichte boffchen,welke nu verminderen,bekleet, en met klare rivieren befproeyt: want de ifis^ heer-fcher der Britanfche wateren, dewelke daer na de naem vanTamißs, oft Teems aen-neemt, hoewel zy nu kleyn is^ en an-dere rivieren van kley ner volkeren, van dew elke ik op haerplaets verhalen zal, door-vloeyen \'t. Maer het zuyder-deelvoedt met een ruyme en gras-rijke vlakte,ontelbare kuddenvan fchapen,en heeft zijn rivieren,beeken,en wellen van al-tijdt-fpringende bronnen. En het midden-landt, het welkmeeftendeel vlak en eftèn is,door-fnijdt een dwarfche graft,met een wonderlijken arbeydt, van het ooften naer het we-ften, veel mijlen ver gevolght, de inwooners noemenzeWansdike, dewelke zy , door een gemeene dwaling, zeggenvan den Duyvel op eenen Woenfdagh geleyt te zijn. Wantzy wort by de Saxen Wooenep-Dic,dat is,Woodens,oït Mercu-rius dijhg&aozxxw, en van Woden dien valfch-geloofden Goden vader der Engel-Saxen, zo \'t fchijnt. Maer ik heb altijdtgelooft datze van de Saxen daer gemaekt is, om het Rijkvan de Merciers en Weft-Saxen van malkanderen te fchey-den : want dit is de oorlogh-plaets geweeft, als zy ondermalkanderen ftreden om het Rijk te vermeêren. En by de-ze graft light het dorpken Wodensburge, by het welk deftrijtbare Ceaulin,Koning der Weft-Saxen,in \'t d xc jaer,terwijl hy de palen van zijn Rijk befchermde,van de Britan-nen en Engelfen door een heftigh gevecht zoo gebrokenwas,dat hy nootzaeklijk het landt verliet,en in ballingfchapzelfs, tot een jammerlijk Schou-fpel zijner vyanden, geftor-ven is. En hier by,op dat ik van andere dingen zwijge,heb-ben Ina de Weft-Sax, en Ceolred de Mercier,met een gelijkgevecht geftreden. Dufdanigh een graft was

die, door de-welke Offa de Britannen van zijn Merciers geweert heeft,nu noch oßadtke genotmt: en daer worden noch eenige an-dere diergelijke gezien by de Ooft-Engelfen, met dewelkezy zich tegen den aenloop van de Merciers befchermt heb-ben , van dewelke wy op haer plaetfen breeder zullen fpre-ken. In het noorder-deel van Wilton , daer de Teems aenfpoelt,is de ftadt Cr^f^/^^^^^by andere Grekelade van deGriek-fe Wijs-gieren, gelijk zommige lichtlijk gelooven,genoemt,dewelke de Gefchichten van Oxford getuygen,dat daer eenHooge School gefticht hebben, dewelke daer na tot Oxfordover-gebracht is. Hier by h\'ght Lediard Tregoze,ecn woon-plaets van het Ridderlijk geflacht van S, /ö^äs,dewelke Mar-griet van Beauchamp,die daer na Hertogin van Somerfet ge-weeft is,aen Olivier van S. lan haer tweede gebooren zoongegeven heeft. Want tot haer zijn door Tatishid,Grandifon,enTregoze, die vermaerde namen gekomen. En hier bylight Wotton Baffet, het welk,gelijk de naem zelve getuyght,aen het vermaerde geflacht der Baffèts toe-behoort heeft.Doch in de voorgaende eeuw is het de wooning geweeft(gelijk ik verftaen heb) van den Hertogh van York dewel-ke daer een zeer groote warande,om wilde dieren in te fluy-ten, geftelt heeft. Hier aen heeft het bofch Breden, nu Bre^denfore/l,m}t en breet behoort,het welk van EthelwaldCh-ton,met zijn Deenfche hulp, door allerley ongeval van oor-logh verwoeft is. Aen welx weft-zijdfe de rivier Avon (waervan hier vooren) zoetelijk voorby loopt,dewelcke, als op denoorder-grens van dit lant uyt-geftort,ten zuyden af-vloeyt,en t eeniger tijdt (als Ethelwerd aenmerkt) de landt-fchey-ding tuflchen het Rijk van de Weft-Saxen en Merciers gé-weeft is, aen dewelke dikwijls groote oorlogen gevoert zijn.Terwijl zy noch kleyn is , fpoelt zy onder aen de heuvelvan Malmesbury, die haer over hangt, en een beexken inne-mende, omringtze bykans. Dit is voorwaer een treflijkeftadt,en vermaert door het Laken-maken, dewelke,alsmenin \'t lof der Gefchichten leeft,Dunwal Mulmut,Koning derBritannen, te gelijk met de kafteelen Lacok en Tetbury ge-bout, en Caer Bladon genoemt heeft en als het zelve eynd-lijk door den brandt der oorlogh vervallen was, zoo zeght-men, dat uyt haer puyn-hoop een kafteel ontftaen is, datonze voor-ouders in haer tael In^elbopne genoemt heb-ben, in welke tijdt de Saxifche Koningskeus, haer Koning-lijke wooning te Caerdurburge gehat hebben , nu is het hetdorpje Brokenbridge, naeulijx duyzent fchreden daer vanaf. Ook was het voorwaer langen tijdt met geen anderenaem,als Ingelborne, bekent, tot dat een

lerfche-Schot Mai-dulphjCen man van groote geleertheyt, en zonderlinge hey-ligheydt van leven, met de luftigheydt van het bofch bevan-gen , het welk hier onder dezen heuvel gewoflen was, daereen Heremijts leven leyde: dewelke daer na dèfchoole ope-nende, en, zich met zijn toehoorers tot het Munnike levenbegevende, hier een kloofterken gebout heeft. Hier doorbegon de ftadt van dezen Maidulph, Maidulfeshurge voorIngleborne, by Beda Maidulphsftadt, en daer na in \'t kortMalmesbury^exïoem. te worden: ook wort zy by zommigeGefchicht-fchrijvers, en in oude giften op deze plaets ge-daen,en Maldunsburg genoemt. On-der Maidulphs leerlingen heeft inzonderheyt gebloeyt Al-delmus,dewelke, tot zijn navolger beftemt zijnde, met hulpvan Eleuther, Biflchop der Weft-Saxen, aen dewelke deplaets gerechtelijk toe-behoorde, daer een treflijk klooftergebout heeft, en is daer de eerfte overfte van geweeft,van de-welke het zelve ook in een gefchreven boek Aldelmesbiriggenoemt wort. Maer deze naem haeft verdwenen zijnde,zoblijft nochtans des mans gedachtenis,als die onder de heyli-gen getelt is. En op zijn Eeeft-dagh is hier een treflijke jaer-markt, op dewelke een bende van zoldaten plagh aen-ge-nomen te worden,op dat \'er geen twift onder zo veel vreem-delingen ontftont. En hy is voorwaer waerdigh,dat zijn ge-dachtenis in eeuwigheydt duure, niet alleen onder de naemvan heyligheyt,maer ook van geleertheyt,gelijk toen de tijdmeê-bracht. Want hy was de eerfte onder de Engelfen, diein \'t Latijn gefchreven, en de wijs van Latijnfche veerzen temaken, de Engelfen geleert heeft, het welk hy van zich zelfmet deze veerzen belooft, en gehouden heeft:Indien het leven my niet haeftigh wordt ontnomen,En in mijn vaderlandt ik d\'eerjie weer gekomenZal zijn, zoo voer ik daer de Mufen al-te-maelVan Aonios top, dat ik haer lof verhael.Dezen Aldelmus nu doodt zijnde , zoo heeft die grooteAthelftan hem tot een Befcherm-heyligh genomen, dewel-ke , om die oorzaek, deze ftadt met groote vryheden begif-tight, het kloofter met groote gaven verrijkt, en zich in hetkloofter een graf verkoren heeft, het welk de inwoonersnoch hedensdaeghs vertoonen. Van Athelftan af heeft ditkloofter in zijne groote rijkdommen voortaen gebloeyt, enheeft, onder andere mannen van groote geleertheyt, voort-gebracht Willem, dewelke hier van Malmesburienfis ge-noemt is, wiens geleerde naerftigheydt de kerklijke en bur-gerlijke Gefchichten van Engelant veel fchuldigh zijn. Defiad ook,als door hulp van\'t kloofter onderftut,was door toe-doen van den Biffchop Rogier van Sarisbury beveftigt,

die-ze,als d\'oorlog tuflbhen Henrijk van Anjou,\'en KoningSte-ven ontftak, met muuren en een kafteel gefterkt heeft, hetwelk, eenmael van den tweeden Henrijk belegert zijnde,zich treflijk verweert heeft. En dien heerlijken Biffchopheeft hier en ce Sarisbury huyzen gebout, in ruymte wijdt < r . Vm de ri-vier/fs. ! i I JVmfdihi\' De landt-fcheydendegrap. Lediard» WottonBaffet. uyt- HetforeßBreden. Mdmes- hmy. Inglebcrni.Matdul-f)hmtm. Aldelmus. JVtUem Malmes» btirienfts. % I



? I , r» -, s \\V I L S üyc -gefprèyt/koftelijk van gelt/choon van aenzien: met zoneteent\'zaem-gevoeghde orde van fteenen, dat de t\'za-men-voeging het gezicht verrukt, en de gantrche ftof eenfteen nabootft. Maer het kafteel is weynigh jaren daer na,door toe-lating van Koning lan,tot gebruyk van de Munni-ken geftecht, op dat daer van hét kloofter vergroot zoudworden, die daer geftadigh met huyzen en inkomften ietby-gevoeght hebben, tot dat dien uyterften dagh over deCohcilie kloofteren van Engelandt uyt-dobberde. Toen zijn de in-vanAqnu- komften, en de zo lange jaren vergaderde rijkdommen ver-grmutn. ftroyt, het welk, als onze voor-ouders houden, geweeft zijn,de beloften der geloovigen, de loonen der zondaren, en deerf-goederen der armen. En de kerk Zoud het gemeenelot der verderving onderworpen geweeft hebben, \'t zy datStumpius Pannarius, een zeer rijk man, die met vele gebe-den,maer met meerder geit voor izijne burgeren vedoft had,van dewelke zy tot een Parochie-kerk, als men \'t nöemt,verandert, ten meeftendeels noch heden overigh is. Van de ftadt van Maidulph vloeyt de rivier K^von af, enloopt naer Dantefey, het welk door zijn bézit de eertijdts indeze wijk vermaerde Ridders de naem gegeven heeft: vandewelke het door de Eafterlings, gemeenlijk Stradlings, aénhetgeftacht van gekomen is. Uyt het welk Hen- rijk de tijtel en eer van Baron ÏDanvers vmBan- tefèy,êioot gunft van. Koning lacob,onlangs bekomen heeft.Omtrent zes mijlen van hier ten ooften ontfangt de ^^\'i\'/?«!een kleyn riviérken, het welk midden door het oude ftede-ken Calne, met een fchoone kerk op fteenachtige aerde ver-ftert, heenen vloeyt, alwaer tuflchen de Munniken en Prie-fters , om der ongehouden ftaet van de Priefters, een grootoproer ontftont,een groot Synodus in\'tDccccLxxviijaer onzes H eeren gehouden is. Maer ziet in het middenvan \'t gefchil, is de vergader-plaets, daer de ordens gezetenwaren, door dien de zoldering af-geweken,en de balken ge-broken waren,haeftelijk met Prelaten, Grooten, en Edellie-den neder-geftort, veel zijn door de puyn-hoop verplet,en vele gedoodt, alleen Dunftan, die overfte van het Syno-dus was, en met de Munniken hield, is \'t ongequetft ontko-men. Welk wonder-werk (want zo hield het die eeuw) wortgelooft, het opzet der Munniken inzonderheydt geftijft tehebben. Van hier loopt de rivier Avon,gtodtct zijnde,na Chippen-^Chippen- ham, van de Saxen CyppanJ?am genoemt, nu alleen doorham, een koop-markt vetmaert, van waer \'t ook de naem heeft.Wilt Cyp- want Cjppan betekent in \'t Saxfch Kopen, én Cypman eenpan te z.eg- Koop-man, gelijk ons cheppen en Chappman, en by de Duyt^genü.

fen .^atlffmart. In die tijdt was het een Koninglijke hoeve,en van Koning Alfred aen zijn jongfte dochter by uyterfte-wil cremaekt. Daer is nu niets byzonders te zien, als dékerk, dewelke van de Baronnen Hungerfords, gelijk als uythaer wapenen blijkt, gebout is. Hier tégen oVer, maer watverder van den oever,light Cosham,Vi\\x een dorpjen, eertijdtsook een Koninglijke hoeVe van Koning Ethelred, en ver-maert door \'t vertrek van de Graven van Cornwal, Vanwaer men het oxxdek-^^ztXCAfilecomhentx., eertijdts doorzijne Heeren de Wakers van Bunpvill verheerlijkt, uytwelk geflacht de Graven van Southanton, haer geflacht rekenen. En Petronilla des laetften Wakers doch-ter,en rechte erfgenaem van Robert van Montfort^eéi ge-trout, en haer Zone Willem gebaert, dewelke dit kafteel, ende overige hoeven aen Bartholomjeus Badilfmer verkoftheeft , van wien (als ik verftaen heb) het aen de Le-Scropsgekomen is,dewelke het van die tijdt af gebat hebben. Maerlaet ons nu weder tot de rivier keeren, waer aeri liggen Lek-ham, een wooning van het vermaerde geflacht der Bainards,daer dikv.\'ijls Roomfche penningen gevonden zijn, en La-cok, daer de Godtvruchdge vrou Ela, Gravin van Sarisbury,nu weduwe, in \'t 12 5 z jaer een kloofter (als ook een anderby Benton) ter eeren de heylige Maeght, en S. Bernardusgefticht heeft,in het welke zy zelf haer lichaem en ziel aen-dachtlijk aen de Godtsdienft toe-geheylight heeft. Van hier heeft de Avon, met boomen verfiert,geen langeVJz^^do^rBrumham, eertijdts de woon-plaets van de Ba-ron van SanBAmand, af-geleght, als zy ten ooften een ri-7he Vies, vierken in zich inlaet, welk dicht by het kafteel De Vies,De-Devtz.es\'. vizes, oft The Vies zijn oorfpronk opent. By Elorentius Wi-gornienfls wordt het DiviJto,tn by Neubrigenfis Di\'utfd ge-noemt. Dit was voorwaer eertijdts een heerlijk kafteel, van Baritefej, Baron vanVanvirs. Cain. Synodmever denongehoudenfiaet van defriejfers. Cosham. Cafllecom-he. Lekham. Lacoki iiï plaets en werk zeer vaft, maer nu door den tijdt gantfchVervallen. Dit kafteel, op dat het al de eer en Jof de anderekafteelen van Engelandt ontrooven zoud, is gebout van denBiflchop Rogier van Sarisbury, met uytnemende onkoften-,den welken het avontuur van een Priefter tot de tweedewaerdigheydt naeft den Koning verheven had. Maer hetavontuur (als een zeght) heeft niemandt daer toe verheven,dat het noyt zoo veel gedreyght i als hem toegelaten heeft.Want Koning Steven, hem vyandigh zijnde, heeft hemdit kafteel en \'t Shirburifch , met zijn groote rijkdommen,die hy gehat heeft, ontweldight, en heeft dien ellendigeriouden man, zoo door honger en kommer in de

gevangnisgebroken, dat hy tuflchen vrees van de doot,en pijn van hetleven, niet wilde leven,en niet kon fterven. Op welke tijdtmen dat gefchil hardt gedreven heeft, of het geoorloft wasaen een Biflichop.na de Geeftlijke wetten, kafteelen te heb-ben, oft zoo het door toeladng geleden wierdt,oft zyze nietin verdachte tijden in handen van den Koning overlevereiimoeten. Als de Avon dit riviérken tot \'gezelfchap öntfangenheeft, zoo vloeyt zy naer het weften, én terftont vloeyt daéreen ander rivierken van het zuyden in, het welk de bygele-ge huyzingen , diemen Broke noemt, de naem geeft / doch ^öronmnde huyzen zelve zijn eertijdts de wooning geweeft van lanFavdey , die Heer geweeft is Van de Hundred vm Wefibury,en daer na hebben zy den tijtel van Baron gegeven aen Ro-bert Wiüeughby, om dat hy van Paveïey, door de Cheneys af-komftigh is, na dat hem de zevende Koning Henrijk totde waerdigheyt van Baron verheven had, dien hy zeer lief,en een weynigh tijdts (zoomen zeght) als Overfte oft Ad-mirael van de vloot geftelt was. Waer van hy het roer vaneen fchip (gelijk als Pompejus, eertijdts Overfte van deRoomfche vloot, een fteven op de penningen) gebruyktheeft. Maer dit geflacht is, gelijk als een doodt kruyt, zeeChaeftigh verdweenen. Want hy heeft een zone nagelaten,die Robert, Baron van \'Prook, genoemt is geweeft, dewelkeby zijn eerfte huys-vrou zijn zoon Edward, voor zijn vadergeftorven, geteelt heeft, wien een eenige dochter geboorenwas, aen den Ridder Eulco Grevillgetrout, en by zijn twee-de vrouw twee doch teren, door dewelke zijn rijk erf-goedtaen de Mark-graef van Winton, en den Baron van Montjoygekomen is. > Hier by ten boften Xi^tBdindon , tmijdts Eathandune, Ediffde£alwaer de Koning Alfred de roovende ftoudgheyt derDee-iien, door zo vermaerde flagh, als oyt, geluklijk t\'onder-ge-bracht heeft; en heeftze zoo gedwongen, datze hem meteeden hebben moeten beloven, terftont uyt Engelandt tevertrekken. Op wélke plaets ook Willem van Edindon,Biflthop van Winton, dewelke in zonderling aenzien byden derden Köning Edward, en van hier gebooren, zoo ge-noemt was, éen Collegie voor de goede menfchen, als zyzégenoemt hebben,opgericht heeft. Maer aen het rivierkeh,van het welk ik gefproken heb, een weynigh hooger j lightaen de heuvel Trudbridge ^ eertijdts TfuJjabjiig genoemt, trudbrid-\'dat is, een vafte en getrouwe brugh. Maer om wat reden dathet deze naem gekregen heeft, kanmen niet weten; hetbloeyt nu inzonderheydt door de wolle-^vevery,en toont deoverblijffelen van een kafteel,het welk aen het Hertoghdomvan Lancafter toebehoort. De Avon,rr\\ci dit rivierken ver-meerdert, verfpreyt

zich aen Bradford, eertijdts Bradenford, Èradford,zoo genoemt van een breede ondiepe plaets in \'t water, aeneen nederhangend berghsken gehecht,en gantfch uyt fteenop-gebout, alwaer Kenilwach, Koning der Weft-Saxen, in \'tden burgerlijken oodogh, zijn zwaerdt met bloedtgeverwtheeft,tegen zijnen bloedt-vnendt Cuthred. Hier vedaet derivier Avon Wilton, en bezoekt het Graeffchap van Somer-fet, om de warme wateren te bezichten. De weft-grens van dit Graeffchap daek hier récht af naerhet zuyden door Longleat, de treflijke huyzen van het Rid- Longkad»dedijk geflacht der Thins, dewelke van dc Bottevills gc-fproten zijn, hoewel zy eensófttwccmael verbrandt zijn.Mayden Bradley, zo genoemt door een dochter van de twee- A<[.zydefide erfgenaem van Manaflir Bifet, in zijn tijdt een man van Br^ky,grooten Adel, dewelke, zelf ccn mclaetfchc maeght zijnde,hier een huys voor dc mclaetfchc maeghden geftelt, en met Stourto»,haer erf-goedt verrijkt heeft ^ gelijk haer vader te vooren l^tmr-op die plaets een Abdy gefticht had. Stourton , de woon-plaets van de Baronnen van stourton.ds^^^^ de zefte Hen- yj. d. Kk^ rijk Ë. R H rn i^\'i I ü i : 1 Ni lil ? (N : 1) ? ; ? ? 1? \' , t ? il 1 1 i il, : , )? r m ?Ki \' » M?1



? B iX R C jfj Tairsfiri\' L echla.i^ ff Jl c . H X R I TCsitiffarl \'1vt ---v. ? Snfcirt \'S Dr^dl SautSarnayi \'Tariniaaj Calculi 1 Sametj^M Sharncfftc OJkn^en.. tial4 T Okefey V TetUrye^/ MALM.ESBV,RY Jt>t_ 3ury ilunflcnTOidhiJl 1 Brad. *S 0 XiOn^tizwtan- \\ Shu Brphefiiaroe &quot;Pton. &quot;lame ! pS. tm^ian. I \' j \'Reibarnt Sxrattijivi A .„a \'Yaxley ^ ^r 0 ^ XuJJ^ntjrv ^^ortoit Cclo^arlc J Bradfc.ld£ 1 lt_ Auiume Syary iiinmnuiiimiiiiimm^ \'Dricats , yTTf^\'^\'&quot;^/ HVND RED. / vifhttrn, \\ Canes kj Jlyittyc. \'lunCibn. ™ Stxntoth, %,Shriiichiuiv\'hurietea. \' Mrjlmi ^urctatv ^ ^^ adon,!\'or effi^^^ \' iiJifczni fr^^ jfe: ^^^ V ^^^^ IKG SB TLIVGE ^ Si^lndaZ U V >}&quot; D, .....S Tlodharn ^^eUttkX Salthar^ ^ ± i ibf^T^V ........•• ^ C^rt/i Midori fCa^^mhi^t^ jj RVU ? I -j§)&2.or£e Ogharne.\'^SSaodla.nl \'Bujftorv- ?•?. ^ ^nichneU Kymtan. cv J m C . LatUJlzy Hk &quot;v , W ^^ ? -w---AND: \' Ch r P p E HA^ H,-• ix- S £ L K&quot;£ EY Wraxhall. Ck ^arti^et] i Cla^arA, HVN D. Overton^^kenn^^\'\'\' ^r^n/m sctlh M^fffeU ,\' 1 ^l^irt-^^-A CVNE TIOFrejhat^ \'trux. Vofrik-fh^^ ^ yatejburyc C A L »r E- ^ Ait Scrofe. nge ^ r CcUaflatu ^ \'J^owdarv ^anley ^J^ \\ f > -ri-- \' I 4 /k^ caterti^ • h i Lekka m t. Great 3edjifiit ^ ^a^Mji^) \'h i / - -....... . / , ^ \'Wrax\'liiiE ^ ^rau^htcn-^^^\'t a I •Mtuikaan firUy Norton \'WuhertatL. ^LMlsrlotLSoL m: ILyneha B radshyntan. Mahelev Marlinges,boroe Ltdc 3edwtn, sTintieh Stake B/Jwden J j^arUe \'hua^rnure. Shawiarn- TVatbtn. L —. I -wuyM. €ajl Sratun- -Wexcatabe. J^alcirt^ TOikarL- .».^i^tet^^^feas,;^. . ^ Dra-catr\' -?Waal VeJfJ^ f Mikotv tdUinjtafiS^ itoti]^atthmhe Catnhe B/ lam.. lBittUr.< \'Tttcamh& Avuexivs Ambrosvs luryeiadStmheTi^Aruio $00. CON5 TAIfCKXIfG\' ofiuryeiaiStsmeieiff^\'^^^ \'M)ttcamh- Charletatv A^.B ORG TV ^ eajlen.rUy V E R L Y E&quot;&quot; Uarrerv of 3-Ca.res \'/ C O MI T A T V S t. •^pple/jiare Brake I \'-life Hade TCymptan., ^&quot;•^T^x^ancasj S o V T H A :sr T o ^^ ir A A JVL E 5\' 1 i? ( _ . \'Bi^chmvnfler Vurrmjtan. liiuitytarl , r Seckmwn^ •• Shijrta^ Sfio dj^tti^aiv^ - Ihriv^aTu X isr S I S P AR S J Frome tjWARjiir5rEi HvnPX. lf>o. BoUer^-Jk ViL-Jlorttayvti!,. i ifCeJdingtatL, Brumha-m\'t.^ naivfe. ho£is ir^rfhoM\' o R W E E 5 D o w ^ -X; «^^\'^^eu.r.tt ,, , , HvjfDRED. > .--V ^^ .........-i. , ^Brattan. Jt % ® ^ ^ N C H E A N D DOLE -ryyheade^ .....orchejlan M^^es ^^ fJi- ^^ .....J \' CafteMatv Higwor TIT JCemiU \'\'Fale Canes CruJewet WI LT OKIA JiveCojdTATVS EU- SIS; At^US ^JL SJiJJlC. / iLatgn, Par S; ig^jvvortlillff, - —- Seuttyha-mlon^ Hi H V D. fVjsT DERVITC H -^f. ^^^Ue^ \'\'^Jx^^^rn- aurier I F^elP - , ................ \'k 1 ^-Wtnterfla^ Charter\'\'hat^-\'^ .i>CarnynJham........ 3rixtaiv^T>euerelL \\ ......ifc^^B^ „ .................Staketatt\' : ^ TertwaaA- t Tartpn.^\'0interharn\' &u.ner ^Xhe I\'rarye ^ic , J<etal- J^jlUnahilL Sturtaiv armjlel {\' \' J^^ .•A ......... \' \\ ^\'\'\'\'\'\'^&quot;\'&quot;tttiii Uliurye \'tauofct r _ 1 f%i.. 3k Mil ^ \\ \'Whmhnrch Shaffdl iGe, - Sutton-- . aJ» , ffiS . ilamfiafi-y^ &quot;&quot;JSiiit^i^^j^r\'W^ ^is^-rrssas^- Stujjlcfaril i v IT V isr D. \\ ) V Lud^ihA CH A EK t ^ ___ Jt •M-crtcamhc^ R 3 Sliaflefljury- \\Fr VS T F E I L B; Tlafarl H VTsT Dv i ph JRoiert CicOl. SremfTier Hvyrv. [ ik- RoMorn. v-S^ > ofR C E S T R I JE._ / ^.dt^itca, ju uxutta. Gernuait^is^ ^ Ternha-m. xSlnfe ^^^^ \' — \'lorhr^ 3teridies.



? Ö Ë ?ïijk töt deze waerdigheyt gevordert heeft, na dat haer groo-te en treflijke rijkdommen aen-gekomen waren uyt de hou-hjken met de dochter en erfgenaem van het geflacht vanLe-MoigneMohun het tot noch toe by zommi- ge gelooft is , en daerom hebben zy in haer wapen gefl:elt?eenen halven Geefel-munnik. De plaets heeft zijnen naemgekregen van de riviere Stour Ac welke hier by uyt zes bron-nen zijn oorfpronk neemt, de welke de Heeren van Stour-ton in haer zwarte fchildt, met een dwers-doorlopend gul-den beddeken geftelt hebben. Door Mayden Bradley, waer van ik gefproken heb, loopthet revierken Dever-rill, zoo genoemt, om dat zy,gelijk alsby de Spaenfen de Anas, en de Molehy ons in Suthrey, dewelke daer van h^r namen gekregen hebben,onder de aer-de duykt, en na duyzent fchreden hier op duykende,na Ver-lucio Ihelt, het welk een zeer oude ftadt is , waer van denKeyzer Antoninus in zijn Reys-boek verhaelt, welk> zijnenWerminfter. naem niet gantfch af-geleght hebbende, wordt Werminfiergenoemt, na zijn oude naem, en het Engel-Saxifch in CPin-pvep, het welk een Kloofter betekent. Het heeft eertijdtszijne vryheden gehadt, gelijk men leeft in het boek van denGrooten Willem, en het heeft gegolden, en het is niet ge-hydet, dat is, het gaf geen fchatting. Nu is het maer alleen-lijk vermaert door zijn kooren-markt ; en het fchijnt onge-looflijk , Zulken menighte van kooren als daer alle weekengebracht, en terftont verkoft wordt. VklHcie, Van hier na het zuyden , noorden, en ooften, langs hetmidden van het landt, zijn de velden zoo groot en breet datmenze naeulijx over zien kan, waer door dat zy The Blainesgenoemt worden : daer zijn zeer weynigh inwooners, eneertijdts zeer berucht van ftraet-fchendery, die aen \'t zuy^den twee geneughlijke rivieren befpoelen, de Willeyhourn,by Afterius Guiku, en de liadder, gemeenlijk K^dderbourn.De Willeybourn, by Verlucio ontfpruytende, ziet, door Hei-tesbury, oft Hegtredsbury, een woon-plaets van de Baron-nen van Hungerfordy by het dorpken Wüley gevoert, van vêrrecht tegen haer over een zeer groote krijghs-betuyging,en met een diepe dubbele graft befloten, welk de nabuurenTAneshmy. Tanesbury Caftle noemen : dat dit een leger-plaets van deRomeynen geweeft zy, kan men lichtlijk uyt de gedaentebefpeur en. Daer zijn \'er die geloven dat het de leger-plaet-fen van den Keyzer Vefpaflaen geweeft zijn, als de Overftevan het twintighfte legioen onder Claudius , tv/ee volkerenin deze wijk onder het jok van de Romeynen gebrachtheeft, en meynen , dat de overblijffelen van den naem vanVefpaflaen, in de

naem Tanesbury noch overigh zijn. DeüSladder, uyt het zuyd-eynd van dit landt ontfpruytende,kruyptmet een kromme bocht, gelijk een flang, (waer doorhet fchijnt dat het de naem gekregen heeft) niet vêr van hetHet kafteel vexmacrdc küücd Wdrdour, het welk eertijds toebehoortWardoHY, heeft aen het treflijk geflacht van S. Martin genoemt,nu,opdat ik zwijge van de Heeren die het tuffchen beyden gehadtheeft, toebehoortigh aen ïan Arundellyào. welke onlangs vanKoning lacob. Baron van Arundellde Wardour gcmaekt,enmet lof te gedenken is, om dat hy, noch jong-man zijnde,met een Godtvruchtigh opzet tot de heylige krijgh tegende Turken, gezworen vyanden van deChriften name, ge-trokken is, en om zijn zonderlinge dapperheydt in \'t over-winnen van Strigonien in Hungaryen, dat hy van den twee-den Keyzer Rodolph , door eeren-brieven verdient heeft,een Rijx-Graef te worden, met deze woorden : om dat hyzich moedigh en manlijk gedraph heeft in openbare velt-flagen, en in het beftormen van fteden en kafteelen , en omhet verzochte voor-beeldt van kloekmoedigheyt in het in-nemen van de ftadt Aquaticum,omtrent,Srrigonien, alwaerhyde de Turken haer Standaert met zijn eygen hant ont-nomen heeft, daerom hebben wy hem, en alle, en elk in. \'t byzonder van zijne kinderen, erfgenamen, nakomelin-gen , en alle wettelijk van zijn geflacht afkomende, en ge-booren, en die eeuwelijk van die ftam gebooren zullen wor-j yp den, zoo mannen als vrouwen, gemaekt,genoemt waerach-Gr^wa-z/^« tige Graven en Gravinnen van het Heylige Rijk, en met Sdrisbrnieïlatneso Baron vanArundell. \'tRijk. Jlache. Baron vmHache. den tijtel, eer, en waerdigheydt van het Graeffchap van hetRijk verrijkt en vereert, &:c. Recht hier tegen over lightHach, heden weynigh vermaert, maer welk ten tijde vanden eerften Edward zijnen Baron Euftach van Hache, onderde Grooten van \'t Rijk in de Parlaments vergadering geroe-pen, gehadt heeft. L OER Daer deze rivieren t\'zamen-vloeyen, neemt de Willey At wiltethftadt Wilton, van haer water befproeyt, tot haer naem aen jeertijdts was het de hooftftadt van dit landt, aen welk hetöok de naem gegeven heeft, het was van oudts Ellandunum Ellandu^genoemt. Want dit zelfde getuygen mede de oude beze- nnm.gelde brieven, waer in uytdruklijk ftaet, dat Weolfthan,Graef van Elkndun, dat is. Wiltonen elders, het kloofter-ken van Ellandun, dat is j Wilton, gebout heeft. Uyt dezenaem Ellan , geloof ik eenighzins dat dit de rivier Alanus is,de welke Ptoloma^us in deze wijk noemt. Hier by heeft &quot;Egbert, Koning der Weft-Saxen , de tweede flagh

geflagenin \'t D c c c XXI jaer ons Heeren, tegen Beorwulf denMercieti maer zy was hun beyde zoo droevigh, dat die vlietvan verwanten-bloedt overgevloeyt heeft. Hier by heeftook in het b ccc lxxi jaer jElfred met de Deenen gevochtten, en was eèrft overwinner j doch is terftont, door hettwijffelachtigh avontuur van den oorlogh verworven,te ruggeweken. Maer ten tijden van de Saxen heeft het zonder-üng gebloeyt door de menighte der burgeren j en KoningEadgar heeft het verfiert met een Nonnen-kloofter , gelijkde laer-boeken fchrijven , en heeft daer zijn dochter Edithovergeftelt. Doch uyt de oude brief van dien zeiven Ead-gar, gegeven in\'t d cgcc lxxiv jaer, blijkt, dat het ou-der is. Want zoo wordt in de zelve gefchreven: Het kloo-fter , het welk van mijn groot-vaders groot-vader, de Ko-ning Edward,in deze vermaerde plaets,de welke van de een-wooners met de bekende naem Wiltun genoemt, gefUchtis. En men leeft in het leven van den heyligen Edward deConfejfeur: Terwijl Edward het kloofter van S. Pieter vanWeftmunfter voor had, zoo heeft zijn huys-vrouw Edith teWilton, daer zy opgevoet is, een fteenen kloofter voor dehoute kerk, met een Koninglijk werk begonnen , des Ko-nings genegentheydt door haer yver verkregen hebbende.En deze ftadt is zo niet vervallen, fchoon zy door des Deen-fchen Suenus verwoetheyt zwaerlijk gefchonden is geweeft^voor dat de Biffchoppen van Sarisbury den wegh , lanx de \\welke men hier eerft na de weft-landen ging, af-geleyt heb^ben. Want toen is het allenxkens vergaen, en is nu flechtseen kleyn dorpjen, en roemt alleen op een Mayer voorhooghfte overheyt, en op de treflijke huyzen van de Graefvan Penbroek, de welke uyt het vervallen kloofter ontfpro-ten zijn. Maër haer lichten hebben eertijdts Sorhiodunum > ^ ,en nu haer fpruytfel Sarisbury, zonderling\'gefchaet. Wantzoo wort in het Reys-boek van Antoninus genoemt, \'t geende Engel-Saxen daer na Seajiyjrbypij , en de Latijnen ge- OudSms-meenlijk Sar urn en Sarisburié genoemt hebben ^ want dit hmy.zoud de reys-wijs, en het teken des naems, al zweegh ik,ge-tuygen. ^am.meimj\'SQXtdax Se ar isbirtgvan Sorhiodunumvoortgekomen is, door by voeging van het Saxifche woordtByPy5,dat een Burgh betekent,voor Dunum het welk de Bri\'^-tan nen en Franfen gevoeght hebben by plaetfen,die hoogervan gelegenheyt waren, gelijk als dit Sorbiodunum ? zoo dat ^^^een, die welke de Britanfche tael zeer v/el verftont, my dat ^umby deSorviodunum voox een drpogen heuvel vertaelt heeft, en Franfen enwaerfchijnlijker voorwaer i als dic \\ van Sarone Beroji, oft Engelfen tevan

den Grooten Keyzer Severus met groote moeyte ge- heggen is.trokken, en Severia genoemt hebben. Want het begrijpteen hoogen heuvel, en als Malmesburienfis verhaelt : Inplaets van de ftadt was een kafteel, met geen kleyne muuromcingelt, en van alle toe-voer voorzien, doch zoo gebrek-kigh van water, dat men het water daer met wonderlijkenhandel verkoft. Waer door dat een, die toen ter tijdt leef-de, van \'t oudt Sorhioduno deze veerzen gefchreven heeft:Hier is watergebrek, het Krijt men hier veel krijght,Be wint die is hier ftreng, en\'/ Nachtegaeltje zwijght. Uyt de vervalle muuren, die nu noch overigh zijn, is ge-noegh te zien , dat het van werk en wallen fterk en vry ge-noegh geweeft is, en is in \'t ront j oo fchreden groot ge-weeft. De Saxe Kinrijk is, na dat hy gelukkelijk tegen dcBritannen gevochten had, in \'t d lui jaer de eerfte derSaxen geweeft, die dit kafteel ingenomen heeft, en deDeenfche Canutus heeft het omtrent het m 111 jaer ge-weldigh met ingeworpe vuur gequelt. Het heeft nochtanswederom beginnen te bloeyen,als met aenzien van eenSyn-odus, en door de mildadigheyt van Willem de Conquefteur,Herman, Biffchop van Shirbury en Sunningen,die hier zijnBiffchoplijke ftoel overbracht, wiens naefte na-volger Os-mund,de Cathredrale kerk gebout heeft. En die eerfte Wil- \' lem,



? L - S lem, na dat hy de zuyvering van Engelandt ingeftelt had, datze van den Biftchop Simon verlof, om haer te verfter-heeft hier al de Staten van het Rijk beroepen, om hier den ken, gekregen hadden, terwijle hy het huys Godts opbou-eedt van getrouwigheydt af te nemen,op welke tijdt,als in \'t de^hebben zy elk om \'t zeerft de ftadt opgebout, \'cgemeeneSchat-boek ftaet,dit voor 5 o hiden gold. Van de derde pen- beft vaft gemaekt, en in yder ftraet een door-loopende buy-ning van Salisbery, heeft den Koning 20 fchellingen tot ze geftelt, en hebben een graft,daerze niet van de rivier be-tol, en van\'t gewas lx ponden op\'t pont. Het welk ik fpoelt werdt, geleyt. En allenxkens heeft dit nieudaerom hier aenteken, om dat even als by de oude Romey- zo aengewaften, door de verwoefting van het oude Sorbio-nen,als ook by onze voor-ouders, het geldt plaght gewogen dunum, datze,Zo haeft als zy door \'s Konings aenzien,de ge-en getelt te worden. En niet lang daer na, onder \'t gebiedt meene wegh, dewelke ten weften leyde, hier na toe getrok-van den eerllen Richard, zijn de burgers, zoo door der zol- ken hebben, zy lichtlijk onder alle de fteden, in deze wijk,daten moedt-w jl, als door gebrek van water, allenx vertrok- de tweede geworden is, zeer bevolkt, overvloedigh in allekern En hebben zich naeulijx duyzent fehreden van hier dingen,voornamendijkinviflchen,en verfiertmeteengroo-ten noord-ooften, in een nedrige plaets, alwaer even als een te markt, op dewelke een fchoon ftadt-huys van hout ftaet.vertrek van veel beeken was, aen de t\'zamen-vloedt van de Maer daer is niets daer zy zich meêr op roemt, dan alleen-Avon en Nadder nedergeftagen. Van deze verhuyzing ver- lijk op loannes letveü, onlanx Bift^chop, ervaren, tot ver-haelt Petrus Blefenfis in zijn brieven; want zoo heeft hy van wonderens toe,in de kennis van de God-geleertheyt,en eenhet oude Sorbioduntim gefchreven: Het was een plaets den harden voor-vechter van de hervormde Godts-dienft. Daerwinden onderhevigh,onvruchtbaer, dor, verlaten, daer was door is het oude Sorbiodumm verdwenen, en , onder \'t ge-een tooren als tot Siloem, dewelke de inwooners der plaets biedt van de zevende Henrijk, is het gantfch verlaten, zoodoorlaft van lange flaverny onderdrukt heeft. En daer na dat\'er heden naeulijx een ftuk van een borftweering vanzeght hy : De kerk was gevangen op den bergh van Saris- het kafteel overigh is; het welk nochtans een langen tijd,nabury. Laet ons dan met goedt geluk nederwaerts gaen, na dat de inwooners van Sarisbury verhuyft waren, de woon-de efte plaetfen, daer de dalen overvloedigh zijn van koo- plaets is geweeft van de Graven , en daer uyt is ie

gedenk-ren, en daer de aengename weyden vet en vruchtbaer zijn. waerdige twift gelproten,onder het gebiedt van den derdenEn den voorgenoemden Dichter heeft ook aldusvande- Edward. Want Robert,Biflïchop van Sarisbury, heeft Wil-zelve gefpeelt ï lem van Graef van Sarisbury, met die wijze van Wat is des Heeren huys in een bemetfelt werk l . rechten, om dit kafteel (die onze Rechts-geleerden Breve ward. \'3. Ben Arke des verhonts, in Baals booze kerk-, de Reóio noemen) te recht geroepen; die heeft geanrwoort. Term. Ha- Be plaetfen tegelijk in een gevangenis, dat hy zijn recht in een twee-ft rijt wilde befchermen. Waer Waer in den armen menfch, gequelt, gepijnight is. van deBiflTchop ten ge\'zetten dage zijn kamp-vechter in h et En de plaets daer zy naer toe-gereyft zijn, befchrijft hy perk gebracht heeft,aen-gekleet met een wit kleedt tot half ^^^^ ^^^^\' met deze veerzen: Daer is een fchooner plaets aen dees valleye vaß ^Waer in het water vloeyt, en alle vrucht in maß:*t Boffchagy ishequaem, en luftigh om te jagen.Noyt heeft den grooten Godt, na\'/ menfch elijk behagen >Ge fchapen eenigh plaets, tot wooning van de menfch,Waer in het alles vint, na hert, zin, luft, en wenfch. wege de fcheenen; waer over hy een wapen-rok getrokken ^^ßg^i ^^^had, befchildert met des Bifi\'chops geflacht-wapenen, den Sarum, oftwelken een zoldaet volghde,die een ftok,en een jongen, die ^^^ andereeen fchildt droegh: en terftont heeft de Graef zijn kamp-Vechter, met een gelijk kleedt aen-gedaen, met zijn eygenhandt aen-gevoert, den welken twee zoldaten verzelden,dragende witte ftokken. Als nu de kamp-vechters in \'t perkAls zy nu neder-gedaelt waren, om van \'t Godlijk eerft te zouden treden , zoo zijn zy geboden te vertrekken, op datbeginnen, heeft BiflTchop Richard Poi)re in deze genoegh- haer wapenen ten weder-zijden onderzocht wierden. Dochlijke plaets (eertijts Merifteld genoemt) een heerlijke kerk, daer zijn onvoorziens brieven van den Koning tuflfchen ge-fchoon van gebou, begonnen. Dewelke met een treflijke komen , dat men de zaek zoud uytftellen, op dat \'er de Ko-hoog-verheve fpits,en van beyde zijden dubbelt befloten is; ning geen verlet by had. En ondertuflTchen zijn zy te zamenook is zy in het veerdghfte jaer met een heylige vreught en verdragen, dat de Graef, ontfangende 2500 mark, aen degroote eer, na dat\'er veel koften aen gedaen waren, voltoyr, BiflTchop , en zijn navolgers in der eeuwigheydt van \'t rechtop-gemaekt,enin\'t mcclviii jaer Godetoe-gewijt,inde deskafteelszoudeaf-ftaen. teo^enwoordigheydt van den derden Koning Henrijk. Van Dit Sarisbury heeft eertijts zijn Graven gehat, welkers Gravendewelke de oude

Dichter niet onaertigh gefchreven heeft: ftam ik een weynigh hooger, en waerachtiger uyt de Ge- van Saru»Des Konings deught zal in deez kerk zich openbaren, fchichten van Lakok verhalen zal. De mildadigheydt van bmy.De vunß des Biffchops, enverftant der kunftenaren. Willem de Conquefteur, heeft aen Wouther van Bvereux,Maer Daniel Rogerfius heeft veel treflijker, klaerder, en Graef van Rofmar in Normandyen, veel erf-gronden in dit landt gefchonken, dewelke hy Eduward, van Sarisbury ge-noemt , zijn jongft-geboore zoon in Engelandt, nagelatenheeft, even als zijn andere landen in Normandyen, met detijtel van Graef vän Rofinaer,zijn oudfte zoon Wouther,wiens ftam een weynigh daer na vergaen is.Die Edward vanSansbury heeft gebloeyt in \'t 20 jaer van de Conquefteur, enwort dikwijls,zonder Graven djtel,gedacht in \'t Richt-boekvan Engelant. Dezes zoon Wouther heeft het kloofterkenby Bradenftok gebout,en daer in zijn oude dagen hetKanun-niks-kleet aen-wetrokken, na dat hy Patricius, eerfte Graefvan Sarisbury,by Sibylla van chaworth ontfangen had. De-ze eerfte Graef Patricius, in zijn wederkomft van S. lacobtot Compoftel in \'t mclxix jaer,van Guido van Luftgnian gefchikter van deze kerk gefproken: Jk zal u wonderen van deze kerk verhalen,En u die of ghy H zaeght, in dit ge fchrift afmalen:Men telt in deze kerk de venfters net en klaer ^Dat \'er zoo vele zijn, ds dagen in het jaer;Men kan in deze kerk zoo veel Calomnen tellen i Dat ellikkeCalomte rechte kan verzeilen De uren in een jaer, ik meen zoo kleyn ds gr oot,Die over alle flaen totflut fel en tot noot.Hier neven zietmen noch twalefgemaekt e deuren,Waer uyt de maenden \'s jaers men lichtelijk kati^fpeuren.Is dit geen treflijk werk, is dit geen groot gebouw,Dat ieder menfche eert, en ik in waerden houw. 0 P\':ii li : (i\' Want men zeght de venfters met de dagen, de ftijlen en gedoodt, heeft zijn zoon Willem tot navolger gehat,dewel- ftijltjes met de uuren,en de poorten met de twaelf maenden ke, ten tijde des eerften Koning Richards, te Parijs geftor- des jaers, over-een-quamen. En heeft aen de zuyd-zijde ven is. Dezes eenige dochter Ela heeft (door gunft van de kloofters, die voor geenige andere behoeven te wijken in Koning Richard) Willem van Longa-jfatha, zo genoemt na erootte en treflijkheydt,by dewelke het fchoone Palleys van zijn lang zwaert, \'t welk hy gebruykte,natuurlijke zoon van den BiflTchop wordt gevoeght,- en acn dc andere zijd van de dc tweede Koning Henrijk, door haer bouwdijk, cn met de kerk is een fterk cn verheven klok-huys. Het heeft in kor- tijtel van Graef, cn met haer Hemels-blacuwe fchildt, niet ten tijdt zo in rijkdommen cn inkomften toe-genomen,

dat zes gulde klimmende Leeutjes verfiert, vereert. Deze had- het een Deeken, eenen Voor-zanger, een Cancelier, eenen de ccn zoon, infgelijx Willem van Longa-fpatha genoemt, Schat-meefter, en 5 3 Proveniers voedt, door zijn eerlijke den welken de derde Henrijk door gramfchap, om dat hy inkomften; onder dewelke de Refidenten.zoo zyze noemen, zonder verlof,met het kruys gctckent, in den heyligcn oor- ook hebben hare trcflijke huyzen acn dc kerk aen-gevoeght logh vertrokken was,zoo dc tijtel des Graven van Sansbury, gehat- cn dit leydt al-tc-mael af-gefchcyden van de ftadt, in als het kafteel van Sarisbury ontnomen heeft. Hy noch- R w H E. iij Gewogenen geteltgeldt. ÏSlieH Sa-rühtiry. Bemetfeltwerk^ be-\' tyt een zijn eygen muuren befloten. Defgelijx de burgeren, na tans hardt-nekkigh in zijn voornemen, is met S.Lodewijk, zijn voornemen, LI Koning



? .ÏÏ4 N. G E L E B D E Dit is by Sarona, een fchoon en edel wout iDer Herten haer war ant, en het zijn name houdVan dien vermaerden top, en ook in dees landts-douweZijn twintigh boffchen in, en worden groot ge houwe,Doch ellik een voor een duyzent paffen in \'t ront,Behalven\'t water noch, en groene ejfen gr ont.Omtrent zes mijlen ten noorden van Sarisbury, ziet meriin die vlakte een woeft gebouw j want binnen de graft zijnhanden geflagen in de goederen , welke zyhaer man ver- groote en raeuwe ftenen gevoegt,van welke zommige acht-gunt en nagelaten had , en uyt de welke de derde Koning cn-twintigh voeten in de hoogte,en zeven in de breedte be-Edward aen Willem van Mont-agu gegeven heeft, Trow- grijpen, en zijn even als een kroon in drie-voudige rey op-X hridg, Winterhourn, Ambresbury, en andere met deze woor- geright, maer op andere, als dwars daer over geleght, zooden: zoo geheel en volkomelijk,als de voor-zaten van Mar- fteunen,dat het een hangend werk fchijnt: waer van het bygriet. Gravin van Sarisbury , de zelve een tijdt lang bezeten ons Stonehenge genoemt wort,als by de oude Schicht-fchrij- Stmheng,hebben. In welke tijdt hy dien Willem van Mont-agu tot. vers,om zijn groote,de Reuzen-rey. Des zelfs befchrijving,Graefvan Sarisbury geftelt, en door \'t gorden des zwaerdts, wijl zy met woorden niet genoeghzaem uyt-gedrukt kanover het gezeyde Graeffchap gehuldight heeft,voor hem en worden, heb ik u hier doen af-prenten , als op de volgendezijn nakomelingen eeuwighlijk. Deze heeft zich het eylant zijd te zien is. Man eygen gemaekt,en twee zonen geteelt, Willem,die zijn Dit ftellen de onzen onder de\' wonder-wcrken, doch vanvader in de heerlijkheyt gevolght, en zonder kinderen ge- waer zodanige fteenen t\'zamen-gebracht zijn, daer in hecftorven is,en Ian,Ridder,die voor zijns broeders doot over- gantfche nabuurige landt, naeulijx fteenen om te timmerenleden was,na dat hy by Margriet,dochter en erfgenaem van gevonden worden,en waerom zy zo opgerecht zijn,zijn ve-Thomas van Mont-Hermer, lan, Graefvan Sarisbury, nage- Ie verwondert. Hier van wil ik niet fcherpzinniget twift-re-laten had,de welke lichtvaerdigh van aert,en na des vierden denen,maer eer metdroefheyt beklagen,dat de ftichters vanKoning Henrijx verderf trachtende, in\'t m cgcc jaer tot zodanige gedenktekenen vergeten zijn, Daer zijner noch-Cicefter gedoot, en namaels van gequetfte Hoogheyt ver- tans die meenen, dat dit

geen levendige, dat is, natuurlijkewezen is. Zijn zoon Thomas is nochtans wederom in het en uytgehouwe fteenen zijn, maer die van zuy ver zant ge-geheel herfteit, zijnde een man waerdigh onder de hoogh- maekt,en met eenigh kleeffel t\'zamengevocght zijn : gelijkfte Hertogen te tellen , \'t zy men ziet op zijn arbeytzaem- als die zege-tekenen,die wy in \'t lant van York gezien heb-heyt in de gemeene handelingen, of zijn wakkerheyt in het ben. En wat wonder zoud \'t zijn ? lezen wy niet by Plinius,bedrijven, oft zijn vaerdigheyt in\'tuyt-voeren, dewelke, dat het Puteolanift;h ftof, door\'t water genat, terftont toeterwijl hy Orliens in Vrankrijk belegerde , met een koegel fteen wort ? en dat te Romen de regen-bakken van uyt-ge-,uyt een grof gefchut gequetft zijnde,in \'t m cccc xxviii jaer graven zant,en zeer heftige kalk zo gemaekt zijn,dat zy fte-geftorven is. Zijn dochter Alicia heeft, aen Richard Nevill nen fchijnen,en dat de beelden van marmor-broxkens, metgetrout zijnde, hem met de tijtel van\'Graef van Sarisbury zulk een vaftigheyt t\'zamen-gemetfelt zijn,dat zy van heeleverrijkt,\'dè welke,de party vanYork volgende,in de flagh by marmor-fteenen fchijnen gemaekt te zijn. \'t Gerucht gaet,Wakefeild gevangen en onthalft zijnde, zijn zoon Richard dat Ambrofius Aurelianus,of zijn broeder Utherus,de zelvetot navolger in \'t Graeffchap van Warwijk en Sarisbury ge- ter gedachtenis van deBritanncn,die aldaer door lift der Sa-hadt heeft,de welke, zich in gevaerlijkheden verheugende, xen in \'t t\'zamen-fpreken gebleven zijn , door toedoen vanzijn vaderlanc in een nieuwe brant van burgerlijke oorlogh denWiskonftenaer Meerlin geftelt heeft. Waer van Alexan- \'gewikkelt heeft , waer in hy zelfs gebleven is. Zijn tweede der Necham, een Dichter van de middelbare tijdt, door dedochter Izabel is getrout aen G eorgius, Hertogh van Cla- razende ziekte der Dichters geraekt, maer niet vol van A-ren een, broeder van de vierde Koning Edward, dien zy Ed- polio, uyt de Britanfche Gefchichten van Galfred, aldusward gebaert heeft,de welke,noch een jonxken, en onnozel gefpeelt heeft : Dit is een fchoo?igehou van wonderbare fteenen,Het lijkt een Reuzen-dans, de konß die heeft gefcheenen,Dat die zijn werrik wel voltoyt heeft en volmaekt,En om dat niet te laet dit zoude zijn geraektIn \'t licht, zoo meen ik vaft, dat hy beft ont te vragen ,De konß en zijne kracht, wie dat men op zou dragenDe eere van dit werk-, \'t gerucht dat derf beft aen,Dat dit wonder-gebou

Merlinus heeft gedaen.Doch het is ydelwaen, en niet voor waer gehouwen.De fame die zeyt ook, dat door deze gebouwenDe aerde fcheen verguit, de welk in overvloedtZent zoo veel vogelen van Palamedis. \'t Goedt^fê^fi^\' ^^^ ^^^ ontfangt lerlandt met vreughde,Wafityder is bekent derfteenen kracht en deughde:Deesfteenen geven ook aen \'t water zulken kracht,Dat eene kranke menfch zijn hulp daer uyt verwacht,Vther van Pendragon, heeft deze fteen gedragenAen \'t eynde van Ambri, en komt na zijn behagenVerwinner van den ftagh. O wat is daer te zien,Zoo vele lichamen vanftecht en Edel-lièn,Van heyligen ook meê, die door verraet gevallenZijn van Hengiftius, en nu tot niet met allen. Wat is daer menigh menfch van edHe groote naemBedrogen, en \'t vroom volk was dit onaengenaem.Maer toen ter rechter tijdt heeft klarelijkgeblekenBes Raedts-heers Eldols deught, de welke tot een tekenGeeft tfeventigh van hen aen \'t uyterfte gerecht,Enftraftz^e met de doot, als die hißori zeght. zijnde, van den zevenden Henrijk onthooft is, gelijk zijnzufter Margriet, aen de tijtel van Gravin van Sarisbury ge-ftelt , in haer zeventighfte jaer van den achtfte Henrijk metde zelve ftraf gedoot is. En \'t is voorwaer niet ongemeen byde Vorften,om zich en den haren onbekommert te maken,haer naefte bloedtverwanten , dikwijls om weyniger zakenom te brengen,en te vermoorden. Anna de tweede dochtervan Richard Graefvan Warwijk, en den welken de vierde Edward, Graefvan Sarisbury gemaekt heeft, was dehuys-vrou van den derden Koning Richard,den welken alszy Edward, Vorft van Walles,in zijn jonge jaren geftorven ,gebaert had,niet zonder vermoeden van vergif geftorven is.Van toen af is deze eeren-tijtel af-gebroken , tot dat in hetM D c V jaer Koning lacob, Robert Cecil, de tweede zoonvan onze Neftor Willem Cm7, om zijn voorzichtigh ge-moet en heylzame raedt-flagen, voor zijn vaderlant en Vorft,met de zelve vereert heeft, den welken hy te vooren, als ikgezeyt heb, voor zijn groote dienften aen \'t gemeene beft,de Heerlijkheden van Baron tó//van Effenden, en Onder-graef van Cranburn op-gedragen had. Dit zy van de Gra-ven van Sarisbury. Wat laeger beneden deze ftadt aen de light Dun-iion, oft Donketon, een oude Burgh , als men zeght, en ver-maert door de huyzingen van Bogo van Southanton,de wel-ke, om zijn door veerzen vermaerde dapperheydt van hetvolk, onder \'t geral der helden geftelt is. Konifig vaa Vrankrijk,in Egypten

getrokken,en by Dame- beeften in te behoeden en te voeden, en eertijdts door Ko-eten,welk de Chriftenen ingenomen hadden,met een heer- ninglijke huyzen verfiert. Van welk,en van de twintigh in-lijke grootmoedigheyt, in \'c dikfte der vyanden vechtende, geflote boflTchen, D. Mich. Mafchertus, Dodor der Kech*&quot;treffelijker doot geftorven,weynigh te vooren eer die heyli- ten, aldus gezongen heeft : :ge Koning ongelukkelijk gevangen wierd. Dezes zoon,ins-•gelijx Willem genoemt, heeft zonder Graven tijtel geleeft,cn een eenige dochter geteelt, Margriet genoemt, de welke?nochtans voor Gravin van Sarisbury gehouden,en de huys-vrou van Henrijk Luy, Graefvan Linkoln, geweeft is, denwelken zy gebaert heeft zijn eenige dochter Alicia, huys-vrouw van Thomas, Graef van Lancafter. De welke ver-bannen zijnde, zoo heeft de tweede Koning Edward zijn Sarisbury wordt van alle kanten van een veldt-achtigcvlakte omringt, behalven ten ooften, alwaer de zeer wijdt-eUritidon. ïuftige warande Clarindon light, zeer bequaem om wilde A Zijn



? ?B ïij w H R E. A zijn fteenen, dewelke Corfeftom genoemt worden, iz ton- B zijn fteéiiên, Welke Cmets genoemt gorden, ran (Jof / ton-nen Iwaer, 24 voeten hoogh, 7 voeten breet, 16 voeten in \'t nen. ^ de plaets daer de mcnfchebeenen uyt-gegraven worden. Andere zeggen, dat de Britannen dit, gelijk als een tref-lijk graf op die plaets, ter eeren van den zelfden Ambrofius,gebout hebben, om dat hy aldaer door het zwaert van zijnevyanden gebleven is; op dat de zelve opbouwing met open-bare werken zoude gelijkelijk gedekt worden, dewelke toteen gedachtnis van eeuwigheydt zoud duuren , even alseen Altaer van de deught. Voorwaer hier zijn dikwijlsmenfchen beenen uyt-gegraven, en het dorp, welk aen deriviere Jvm light, wordt Ambresbttrp dat is, het dorp vanAmhrefim genoemt, alwaer de Britanfche Gefchichten ge-tuygen dat eenige oude Koningen begraven zijn; en hetlof-dicht verhaelt, dat daer een kloofter van drie-hondertMunniken geweeft is,hct welk, ik weet niet wat BarbarifcheGurmund, vernielt heeft. Op die plaets heeft daer na Al-frith, huys-vrouw van Koning Eadgar, om door berou, eneenigh Godtzaligh werk, het fchelm-ftuk in \'t dooden vanhaer ftiefzoon, den Koning Edward, by haer te boeten,een treflijk kloofter voorBagijnen gedmmert en beveftight,in het welke Eleonora, weduwe van den derden KoningHenrijk,haer Koninglijke pracht af-geleght hebbende,zichonder dc Geeftlijke maeghden tot Godt begeven heeft.Amhroftus Ambrofius Aurelianus, dewelke deze plaets de naem ge-AmelM- geven heeft, als nu het Roomfche Rijk byna vervallen was,heeft zich in Britannien de purpure rok aengedaen, gelijkP. Diaconus getuyght, zijn vallend vaderlandt onderftut,en den aenval der vyanden met hulp van den ftrijdtbarenArthur gekeert, en de groote legers, vergadert uyt de moe-dighfte volken van Duytslandt, verdclght; en ten laetftenin deze vlakte aen-een-geraekt zijnde , heeft zijn vader-landt zijn ziel gegeven. En wijl Gildas en Beda fchrijven,dat de ouders van dezen in \'t purper gekleet,en gedoot zijn. ^AnthreS\' ZOO izoud ik wel vattclijk durven verzekeren, dat hy geweeftis uyt het geflachte van dien Conftantijn, dewelke, als delonge Theodofius ten vierden Burgermeefter was, doorhoop van zijn naem in Britannien tot Keyzer verkoren, enteArelatum omgebracht was. Van Ambresbury, op dezezijde van de Avon naeulijx vier mijlen j is een Warande vanHazen, gemeenlijk Everlie Warren genoemt, alwaer een

Een plaetsgroote menighte van Hazen is, in welker jacht zich de daerHaz.cnEdel-luyden zeer vermaken, maer zoo groot niet dat de in-wooners tegen haer een krijghs-hulp begeeren,het welkmen by Plinius leeft, dat de Beliariken^ed2i&n hebben, hoe-wel zy insgelijx den oogft zeer fchaedlijk zijn. hier na by isLutgershaü^AwOiex. eertijts het kafteel geweeft is van GalfredFitz-Pieter, Richter van Engelandt, en de rijkfte Graef vanEfl\'ex. Niet veel hooger is de vermaerde huyzen mifhaU. van het geflacht van geweeft, dewelke een rijk erf- deel in deze wijk, door de houlijken van deEßurms beko- jßfl^^ynien hebben. Deze hebben in een verzilvert fchfldt drie oftStrnmylroode halve Leeuwen gevoert, en waren, van de tijden vanden tweeden Henrijk af, door erf recht, Baljouwen enHoutvefters van het Foreeß van Savernac, het welk daer by Het fereeß hght, vermaert dóór zijn overvloedige jacht,en wei-riekend &quot;ï&quot;«« Savef varen-kruyt. Tot welker gedachtenis haren grooten enmet zilver beflagen lacht-hooren van de Seimors noch be-waert wordt. Wat méér ten ooften ontfpruytde riwicv Cunetto, by dcSaxen Cinccan, gemeenlijk Kennet genoemt, by het dorp-ken van dezelve naem, het welk zommige willen, dat C v-NETio zy, van Antoninus gedacht, maer dc tuflbhen-wijdevan beyde zijden ftact\'er tegen. Hier rijft een ronde heu-vel, Selbury genoemt, zeer hoogh van top, dewelke door men*- nHt.



? G n R B Ë D B 2 1^ menfchen arbeyt t\'zamen-gevoeght is, gelijk men zien kanuyt de vorm van den heuvel, en uyt de gedaente van de on-der-liggende aerde. Diergelijke ronde en hooge heuvelenvi^orden in deze wijk veel gezien,en Burowes en Barrowes ge-noemt , mooghlijk tot gedachtnis van deverflagene zolda-ten op-geright. Want men vint in de zelve vele doots-been-deren: en ik heb gelezen, dat by die gene, die in \'t noordenwoonen, in gebruyk geweeft is, dat yder zoldaet > die vanden ftrijt over-gebleven was, zoo veel aerde moeft by-een-brengen, als hy in zijn ftorm-hoet dragen kon , tot begra-ving van hare verftagenen. Hoewel ik meene, dat dit Selbu-ry daer geftelt is als een fcheyding , oft een uyterfte mijl-pael, zoo niet van de Romeynen , gewiflijk van de Saxenevenals ó.\\Qgxa(iWodenfdik, wijl om de fcheyd-paelen indit landt, tulTchen de Merciers en Weft-Saxen, dikwijls ge-ftreden is,en dat diergelijke graven tot fcheyd-palen t\'zaem-gevoert zijn, verhalen Boëtius en de Gromatifche fchrij-vers. Deze rivier loopt eerft door de velden, uyt de welkede fteenen, gelijk als rotfen, hier en daer uyt-fteken , waerdoor het dorpken aldaer Rokley genoemt wordt,tuflTchen dewelke al-te-met een water-beek onvoorziens uytfpringt,de welke als een voor-boode van de toekomende honger,byde boeren Hongerhorn geheeten wordt. Van daer bezoektzy Cunetio, een ftadt van de zelve naem, welk by AntoninusC V N E T IO genoemt, en omtrent lo mijle van Verluciogeftelt wordt. Aen welke wijdte aen deze rivier, die oudeftadt met de nieuwe naem Marlehorow, eertijdts Marleber&quot;ge, aen het af-hangen van een heuvel, van het ooften tothet weften uyt-geftrekt wordt. Of het deze nieuwe naemontfangen heeft van de krijt-aert,welk wy in onze taelle noemen, en tot mefting van de landen gebruyken, kan ikniet zeggen. Het light voorwaer onder aen een heuvel,glinfterende van kalk, de welke onze voor-ouders,eer zy de-ze naem chalk, van het Latijnfche Calx ontleent,^4r/^ ge-noemt hebben. Doch die betekening van Merlijns graf ge-trokken, is belacchens-waerdigh, welke Alexander Necha-mus, in zijn boek van de Godlijke wijsheydt, met dit vier-ling-veers gefmeet heeft : Het graf Merlini heeft aen MerlebrigiaGegeven deze naem, op dat ik vajlefia. De tael der Engelfen z>a,l mijn getuyge wezen, DatMerlehrigiavanMerlijnisgerefen. IDezes Cünetios lot is, gelijk met de naem, en haer avon-tuur met de gedachtenis van oudtheydt, van de inkomft derSaxen af, tot de tijdt van de Noormannen vergaen^ want indie tuflchen-tijdt gemoet de naem

ons nergens in onze Ge-fchichten. Maer in de volgende eeuw leeft men, dat lan ,by-genaemt zonder Landt, die daer na Koning van Enge-landt geweeft is, hier een kafteel gehadt heeft, het welk, alshy van zijn broeder den eerften Richard af viel, Hubert,Aerts-biflTchop van Cantelbergh, ingenoinen heeft. En hetwelk daer na zeer vermaert geweeft is, door de veelwijligeby-een-komften van al de Staten van Engelandt, de welke,t\'zamen-ftemmendè, een wet gegeven hebben om de op-roeren te ftillen, welk gemeenlijk het gebodt van Marlebo-row genoemt wordt. Nu is het door de tijdt verwonnen,en daer is anders niet als een puyn-hoop; daer zijn binnende graft weynigh overblijffelen van de wallen, en een by-gelege herbergh vertoont, in de plaets van\'t kafteel,het uyt-hangfel van \'t Kafteel. En de inwooners vertoonen nietmeêr ^ als in de naefte kerk by Breshut, een vont, zoo hetfchijnt, van Toet-fteen, in de welke, ik weet niet wat Vor-ften zy zeggen, hier eertijdts gedoopt zijn. Ook kan ik nier Bmowesen Bmo\'ives. Van defTAVSn. In de Lant-meteryen\'um Beëtmstn GromA\'tims.R@kley> Honger-born, datiSy een ri&quot;n}iervm\\ •homer. De flaéCmetio, Marlehs\'vm» >m: • verzwijgen, \'t gene ik gelezen heb, dat yder burger,hier toe*gelaten, plaght twee Wint-honden, met twee witte Capuy-nen, en een witte Stier uyt ouder gewoonte den Mayer tegeven. Op de zelve rivier,en aen de zelve oever light Ramesbury, Eameshthnu, om de genoeghlijkheydt der weyden , een loflijk dorp , ry,eertijdts vermaert door de ftoel van de BiflTchoppen , welkevoor dezen over dit lant Vooghdy gehadt hebbeui maer dieftoel, met die van Shirburn van Herman den achtften Bif- Malmes-fchop t\'zaem-gevoeght zijnde , is ten laetften, gelijk ik ge- hnrienfiszeyt heb, na Sarisbury over-gevoert, en heeft al de eere en de Biflof van hier met zich genomen, om dat \'er te Rames- fi^oppen.bury geen Convent van Klerken was, nocht daer was ookniet waer mede men het onderhouden kon. Aen de ande-re zijd van den oever, wat meêr ten ooften , wordt Litlecot utUcêt,gezien, het welk gedenkens-waerdigh is, om zijn Heer lanPopham, Aewe^e , hooghfte Rechter in de KoninglijkeVierfchaer zijnde, de Recht-ampten met de meefte eer be- &quot;dient, als ik alreê gezeyt heb. Tot hier toe hebben wy het land van Wilthon doorzien,het welk, als in de aentekeningen van Engelandt ftaet, (hetzal my niet verdrieten aen te tekenen) den Koning tienponden voor een Havik gaf, twintigh fchellingen voor dehooft-fom, hondert fchellingen voor het boy, en vijf Oren.Wat oft

hoedanigen foort van geldt een Ore geweeft is, is WatOx^mmy gantfch onbewuft, maer uyt het regifter van het kloo- w.fter van heb ik gemerkt, dat twintigh Oren tweemark zilvers golden. Dit landtfchap telt weynigh Graven uyt verfcheyde ge- ^^flachten, behalven die van Sarisbury, waer van ik alreê ge- wtUon.fproken heb: want,op dat ik Weolfthan voor de Noorman-fche zege nalaet, het heeft geenen , dat ik weet, voor dentijdt van den tweeden Richard gehadt, de welke Willem IeScrope tot die eer verheven heeft, maer dit geluk heeft meezijn Vorft geftaen en gevallen : want als hy uyt zijn Rijkverdreven was, is deze onthalft. En niet lang daer na heefthy tot zijn navolger gehadt lacob Butler, Graef van Or-mund, van de zefte Henrijk daer in geftelt. Daer na, als deLancafters t\'onder lagen,is hy verbannen, en heeft lan Staf-ford, de jongfte zoon van Hunfred, Hertogh van Buckin-gham, door gunft van den vierden Koning Edward, dezentijtel ontfangen, dien zijn zoon Edward, zonder kinderengeftorven, gevolght is. Deze zelve eer heeft daer na denachtften Henrijk, Henrijk Stafford, uyt het zelve geflachtvan Buckingham gefproten , gegeven, de welke een tijdelang genoten hebbende,is zonder kinderen geftorven. Tenlaetften is het, door gunft van den zeiven Koning, aen hetgeflacht van Bollen gekomeUiWant hy heeft Thomas Bollen,Onder-graef van Rochfordt, gebooren uyt de tweede erfge-naem van Thomas , Graef van Ormund, tot Graefvan Wilthon gemaekt. Wiens dochter Anna van den Ko-ning ten houwlijk genomen is, haer zelf, en haren broeder ^^^^^ ƒtot een doodlijk j haer ouders tot een bitter, &quot;laerEnge-laridt tot een gelukkigh lot: want zy heeft ons de KoninginElizabeth, de allerbefteVorftin, gebaert. Voorts als Tho-mas Bollen, door angft af-gemat zijnde, over d\'ongelukkigcdoodt zijner kinderen, zonder zonen na te laten, geftor-ven is; heeft deze tijtel ter neder gelegen , tot dat den ze-ften Edward de zelve aen Willem PöW^/\', Heer van S.Iohn Ziet Ba-de Bafing, gegeven heeft, den welken hy terftont tot Mark- ßng ingraef van Winton, en Opper-Schatmeefter van Engelandt Hantshirc*gefielt heeft, in wiens geflacht zy tot noch toe verblijft. Dit Graeffchap begrijpt 304 Varochim.



? 117 T - S H I R E. H A Aeft aen Wilton in Bant- liefde, verhaelt hebben. Van daer vloeyt de rivier door Betshtre, by de Saxen ban&quot;ce- Regnewood, oft Ringwood, en in \'t Schat-boek van Engelandt &quot;vm Regne-fcbyp , wiens middelfte Rmceivied. Welk R e g n v m der Regnen ftadt, waer vandeel zonder twijffel behoort Antoninus verhaelt, geweeft te zijn, zo de gelegenheyt derheeft aen de Belgen, de zee- wegh, als de overblijffelen, en de betekening der naem ge-kant aen de Regnen, een oud loöflijk maken. Want Ringwood fchijnt, door de Saxifchevolk van Britannien. Ten by-voeging, het bofch der te betekenen. Dat het weften paelt het aen Dorfet eertijdts van grooten naem geweeft is, geeft de by-gelegeen Wilton, ten zuyden aen Hundred, daer na genoemt, genoegh te kennen, nu isde zee,ten ooften aen Suftex het alleen vermaert door een markt van allerhande koop-en Surrey, en ten noorden waren. A-ven, van hier gefcheyden zijnde, ontfangtaen Barkshire.Herlandeken de rivier Stour, van de Durotrigen af-dalende, alwaer byis van vruchten overvloedigh, op zommige plaetfen luftigh de t\'zamen-vlbedt der zelve, een fchoon koop-ftedekendoor de dichtheyt der boftchen, geneughlijk van weyden, light, heden, van de Chriftus toe-gewijde Kerk, chrifi-en gelukkigh van zee-havens; als welk , met verfcheyde church, eerdjdts, om dat het tuftchen twee rivieren lagh,monden door-fneden, zeer bequaem is om koojp-handel te Twinamhurne genoemt, even als in Italien Interamna. Eer-drijven. Men gelooft dat het onder de eerfte, onder het ge- tijdts was het met een kafteel voorzien, en verfiert met een -biedt van de Romeynen gebracht is; want onze Gefchich- oude Kerk van Proveniers, de welke, in de Saxifche eeuw yfueJf^r,yefpafia- ten getuygen, dat het Vefpafiaen beoorloght heeft, en in gebout, van Bifithop van Dunelmen, de deze zaek eyfcht een \'genoegh wacrfchijnlijke reden, dat wy welke daer Deeken geweeft was, onder \'t gebiedt van denhet geloovcn. Want Dio getuyght, dat Plaudus cn Vefpa- Roden Willem,vernieut, en van Richard van Rypars, Graeffiaen, als zy onder Claudius Britannien acntaftten, haer Ic- VanDcvon,dcn welken de cerfteKoning Henrik deze plaetsger in dne deelen verdeelt hebbende, op dat zy op een te leen op-gedragen had, met groote inkomften verrijkt, rotplaets aenkomende, haer de oevers niet zouden Verboden dc djden van den achtften Koning Henrik, en die laetfteworden, na dit eylandt gevaren zijn: cn Suetonius leert, dk uur der kloofteren gebloeyt heeft.

Hier by worden deVefpafiaen in dien aentocht derdgh-mael tegen den vyandt Stour en Aven, door een mont t\'zaem-gcvoeght, m de zeegevochten heeft, en dat hy het eylandt Wicht, hetwelk geftort, welk Ptolomasus te recht de mondt van de riviertcgcn\'dit landt over light, en twee moedige volkeren tot Alaun genoemt heeft. Want dat Aven de rechte naem is Be nvmover-gaef gedwongen heeft. Om welke overwinnin- geweeft van deze rivier, kan ik my zelfs niet doen geloovcn,gen, en gelukkige overvaert over de zee, Valerius Flaccus wijl het een gemeene nacm is, Waer meê ook de Britannendien Vefpafiaen i als gelukkiger dan Cïefar, aldus aen- alle hare nvicren plachten te benoemen. Doch dat zy eer-fpreekt : tijdts genoemt is geweeft, zoud ik daerom achten,om dat\'er eenige overblijffels inde by-lcggendedorpkens ove-righ zijn, gelijk als in Allinton, Aüingham, &c. rm. O ghy feer groote zeeH, aen men een groote eerGeopent is, na dat u Calidon 3 0 Beer,De zeegevoeret heeft, en fchoone witte zeylen,roen ghy de Fhrygien u gramfchap meê woud deyleh.En van hem heeft Apolloniüs Colladus Novanenfis ditVeersken gezongen: Ziet dezen heeft onlangs, met hulpe vm God Mars,De Britannen gebracht in een zeer enge pars.Maer hoe dat in dezen oorlogh dc zoon Titus Vefpa-Caen, van de Britannen zeer benarc, uyt gevaer verloft hy , heeft het kndzVodt\'cnirn^^^beeft en hoe hem toen ter tijdt een onfehadeHike flang om het de w.lde dieren, enhecvermLk der hlfden r«^omvatte, net weiK ny tot^een waerzeggmge van tKi,k ven. In welk landt hv 36 hooft-kerken verwoeft, en haeraen-genomen heeft, aet Dio cn Forcatulus u gezeydt heb- volk verbannen heeft. Maer dit heeft hy gedaen,oft om eenben. Maer ik zal, gelijk mijn voornemenis, van het weft- veyliger inkomft aen zijn Noormannen in Engelandt reeynd dezes landts beginnende, eerft de zee-kant, cn de ri- géVen, want het light recht tegen Normandyen over, ofcVieren die daer uyt-geftort worden, daer na het binnenfte om de luft die hy uyt het jagen fchepte, oft om zich overallandt door-wandelen. geldt te vergaderen. Wanthy, den wilde dieren gencgcner Omtrent het weft-eynde loopt de riviere Aven zachte- als den menfchen, heeft een groote geldt-ftraf ,^en anderelijk in zijn kolk, en daer zy eerft in dit landt invloeyt, is dc zware boeten geftelt op die gene, die zijn wildt joegenondiepte van Cerdic, eertijdts Cerdiksford, daer na Cerde- Maer aen deze oevele daedt des Konings, heeft de Godde-ford, en nu, wat korter in-ecn-getrokken, wordt het

Chard- lijlcc wrack niet lang ontbroken : want\' zijn tweede zoonford genoemt, na dien ftdjdbarcn Sax Cardicus. Want dit Richard, en de Roode Willem, Koning van Engelandt zünis de Cerdic, dc welke, met dc Britanncn handt-gemeen andere zoon, zijn beyde in dit bofch gebleven\'^ dc eene isgeworden, haer zoo verbroken heeft, dat hy niet alleen de by ongeluk van Gualter Tireü met een pijl doór-fchoten,landt-palen van zijn Rijk verder uyt-geftrekt, maer ook en de ander door een peftige lucht ingeblazeni insgelijx isden nakomelingen lichtelijk den oodogh over gelevert zijn neef Henrjik, gebooren van dc oudtfte zoon Robert,heeft. Na dat hy tc vooren in deze wijk, in \'t d v111 jaer als hy in \'t jagen van de wilde heeften zeer bezigh was, aenons Hecren, in een grooten flagh Natanleod, dien mach- de rakken blijven hangen, en zo ellendelijk geftorvenoptigcn Koning der Bntannen, dc welke by andere mede dat wy leeren mogen, dat ook de na-neven der ouderenNazaleod genoemt wordt, meteen groot getal van Britan- bonden boeten moeren. Van dit Foreeft worden zekerenen overwonnen had. Na wiens nacm, gelijk men in dc gedichten van I. Whit, Bifl\'chop van Winton, om-gedra-laer-bockcn dcr Engel-Saxen leeft, het landt tot aen deZe gen, de welke, hoewel zy tc onrecht tc kennen geven, datplaets 2iatanleod genoemt is geweeft , het welk ik zorgh- de Roode Koning dit ingeftelt heeft,wijl zy nochtans velenvuldighlijk na-gezocht, maer tot noch toc niet een kleyn behagen,heeft het my ook niet mishacc^ht dc zclvehier on-kcn-tcekcn van die naem gevonden heb, ook kan ik niet der te ftellen: / ^ Den Rooden Koning heeft Godlooze lijk genomen.Wat dat hy doorzijn hant, en vollik kon bekomen. By rooft der burgren fteèn, hyfchent des Beeren kerk:By drijft de hoeren wegh van hare landt en werk,By maekt een vruchtbaer landt een wildgediert warande.Bet welk hem zeiven is oneer, en groote fchande. Mm Hy Aen dezes ooft-oever heeft Willem de Noorman, de fte-den, dorpen en kloofters, wijd cn breed vernielt, en, de on-noozclc inwooners verdreven hebbende, alles, omtrent 30mijlen in \'t ront, tot wilder dieren hollen, en tot een bofchgemaekt, welk wy Newforejl, de Engelfen in die eeuw Ttene Newforefi,genoemt hebben. Van welk Gualtcrus Mapscus, die om-trent dien tijdt geleeft heeft, verhaelt: De Conquefteur, zegt De rivier\'Avena oftAvona.Cerdthers-ford.fop. J-fet landtvan Cerdi-cw. gifl^en, wie die Natanleod geweeft is. Maer het is zeker, datAurclius Ambrofius in deze wijk, op die zclfde tijdt, meteen

onzeker avontuur, dikwijls met de Saxen gevochtenheeft. Van welke die laer-boeken nochtans ncrgcnsgeden-ken, de welke, gelijk ik gemerkt heb, alleen haer. voorfpoe-dige, en noyt haer tegenfpoedige veldt-flagen, door eyge Natmkßd\'Nazaleod. An Nat an-teod, e»AmeiimAwbrofimnoemt het zoe.
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? N. D E B E i8 Hy fchijnt hy jaeght het hert, Godts wrake diejaegt hem, verhinderen, geftelt hebben. Als nu alle dingen door denEn raekt, tot in de doot, door TireIIin de klem. Deenfen oorlogh vernielt en verzwakt waren, zo is ook hec Hy noemt dit het landt Beaulenfe, om dat den Koning oude Hanton i^n\'td cccc lxxx jaer des Heeren, aenlan hier naby een kloofter gebouwt heeft:, van de fchoonc haer roof-luft gelaten, cn ten tijde van den eerften Willem,BeauUeu. gelegenheydt Beaulieu genoemt, het welke tot de gehcu- op dat ik uyt zijn eygen bock fpreke,heeft den Koning daergenifle toe van onze VOOr-vaders zeer vermaert is geweeft; in alleen gehadt So menfchen onder zijn heerfchappy.Jfyla t)ft ïiu is het een vryc-plaets daer de vluchtelingen zonder Maer voor 200 jaren als den derden Edward, Koning vanvrye-^laets. eenige zorgh mogen komen, van waer nocht doodt-fta- Engelandt,en Philips de Valois,om het gebiet in Vrankrijkgers , nocht fchelmen, nocht dic eenige mifdaedt van ge- ftreden, zo is het van de Franfen verbrant. Uyt wiens afch,quetfte Majefteyt begaen hebben, mogen van afgehaelt op ccn bequamer plaets, verrcheenen is\'het ftedeken, dacworden : cn dc onzen hebben \'t eertijdts voor een doot- men tuflchen twee rivieren ingeftelt ziet, cn vermaert doorzonde geacht. Zoo dat onze voor-ouders,als zy zulke vrye- fchoonc cn dichte huyzen, rijk in welvarende Burgers, enplaetfen, oft kerken van barmhertigheyt (gelijk zyze noc- den toe-loop dcr koop-luyden, met een dubbele graft, fter- ^ Eaodi 21. men) ingeftelt hebben, zich Romulus eêr tot ccn voor- ke veften, en met veel bolwerken omcingelt,cn tot befchcr-beeldt geftelt hebben, dan Moyfes, die de gene, die met ming vande haven heeft dc tweede Richard een treflijk enopzet doot-flagers waren, toeliet van \'t Outer af-gerukt hoogh kaftecl gebout, al-te-mael van vierkante hart-ftec-te worden, op dat zy fturven. En heeft hun alleen een nen. Gedenkwaerdigh is die daedt van den machtigen C.i-vryc-plaets geftelt, die by ongeval een man-flagh begaen nut. Koning van Engelandt en Deenmarken, waer door hyhadden. op deze plaets eenen zeker panlikker oft oogen-dicner, de Maer om dat zulken ftuk landts van dezecn, gelijk als welke alle dingen al wat den Koning dacht oft begeerdedit bofch is, niet ontbloot van vaftigheyt zoud liggen, tot toe-ftont,bejegende: Hy heeft, zeght Huntingdonenfls, opbehoef voor den vyant, zoo heeft de achtfte Hcnrik het zei- den oever der zcc, als zy op-liep , geboden zijn ftoel te zet-vc begonnen met fterkten vaft tc maken. Want op een wat len^ en tot de

oploopende zcegezeght : Ghy zijt onderverder uytftekend tongtjen, daer men in \'t kort overvaren toijn gehoorzaemheyt i en de aerde , op de welk ik zit, iskan, in \'t eylant Wicht, heeft hy het kafteel Hurft gebout, inijne, cn daer is riiets geweeft dat mijn gebodt tegen ge-dat dczcerondomdreygt. En wat meêr na\'t ooften heeft ftaen heeft. Ik gebiede u dan dat ghy op mijn aerde niethy mede een bolwerk opgeright, dat Calshot, voor Calshore vloeyen zult,, nocht mijne kleedcren, nocht de leden vangenoemt wordt, om den ingang van den haven van Sout-^ uwen Heer nat maken zult. Maer de zee, na haer wijs op-hanton te befchermen. Wantdeocvers,hiermeteengroo^ loopcnde, heeft, zonder aen den Koning eerbieding teten inwijk te rug gaende, en het eylandt Wicht, hier tegen doen, zijn voeten nat gemaekt. En hy haeftigh opfpringen-over liggende, maken hier een treflijke haven, de welke de, zeght: Weet van my ghy aerdtfche menfchen, cn allePtolomicus de monc van de rivier Trifanton noemt, na mijn dc gene,die de werelt bewoonen, dat de macht der Konin-oordeel, voor Traith Anton, dat is, de mont van Anton. gen maer los, en ydelc wacn is,nocht niemant en is de naeinWant zy wordt byna met de zelve naem van den ouden van den Koning waèrdigh te voeren, als die gene, aen wiensfchrijver Ninnius, de mont van Trahannon genoemt. Maer oogh-wenkcn en wetten, de hemel, aerde, en de zee onder-de invloeyendc rivier , de welke nu Td?/, wierd in voorlede danigh is : cn hy heeft noyt na die tijdt zijn Koninglijketijden, gelijk als in het leven der hcyhgen ftaet, Terjlan, en Kroon op het hooft geftelt. eertijdts Ant oft Anton genoemt, als dc fteden x^ntfort, De wefterlijkftc Van deze rivieren, op de welke dit ftede-»Andover, cn Hanton, op deze rivier gelegen, cenighzins ge- ken gebout is, nu Tejl, eertijdts, zoo men meent, Anton ge-tuygen. Zo ver is \'t \'cr af, dat ik gelooven zoud, dat zy van noemt, uyt het bofch van chute uytfpruytende, loopt eerftdien Roomfchen Hammon, die daer doot gebleven is,zoud na Andover, in \'t Saxifch Anoeappan, dat is, ^Andm over^ Ardi^er.genoemt zijn: het welk Monumetenfls nochtans verdicht, vaert, alwaer in het d c c c txxxx 111 jaer ons Heerenen zijn gclijk-tijdige Dichter, die van Hammon dus fpeelt: /Ethelrcd-, Koning van Engelandt, als dc Deenen over alHier valt Hammonit^, en toen hy was aen \'t valleriy ^ijn Rijk beroofden, op dat hy zijn landtfchappen,die door Heeft hem Harviragmgebracht tot niet met allen. oorlogh uyt-geput waren,allenxkens wederom zoude bren- Hy brengt hem aen de ftrant, en heeft hem voort ontrooft

gen tot een veylige, cn gerufte vrede, Aulaf den Deen inHet leven, om dat hy hem deed afhouwen\'t hooft, zijn gcflacht voor zijn eygen kindt aen-genomen heeft, De haven houd de naem van haer vermoorden Heere, doch deze cere heeft dat Barbarifch gemoedt van \'f rooven En zal haer met de naem noch langen tijdt geneere. niet konnen af-v/enden. Van daer vloeyt.dc rivier niet vêr \'^\'&quot;^enVndi Voorts light op deze haven het ftedeken South-hantm ^ van Whorwell af, alwaer de Koningin iElfrith een kloofter ZfmnZwaer by ten ooften eertijts een ftedeken met de zelve naem heeft doen bouwen, om haer te rcynigen van het groulijke rntn-gebloeyt heeft, het welk Antoninus Claufentum,2o van deze fchelm-ftuk, dat zy begaen had in \'t vermoorden van haerkant uyt dc vêrheyt van Regnum, als aen d\'andere zijd van ftief-zoon Koning Edward, als mede van deri doot-flaghVenta fchijnt: cn gelijk Trifanton de mont van de Anton, van haer voorgaenden man, den edelen Graef Athelwold*200 betekent Claufentum in \'t Britanfch de haven van En- den welken de Koning Edgar hier geroepen hebbende, omtum i want ik heb verftaen dat Claudh by de Britannen dat zich met de jacht wat te vermaken, door-fteken heeft, omzelfde betekent, dat by de Grieken xv-n^ , dat is, een dat hy hem in zijn vrycry bedrogen , en deze ^Ifrith, ingegrave haven. Maer dat deze plaets Hanton, en Henton dien tijdt de fchoonftc boven alle vrouwen, hem met liftig-genoemt is geweeft, behoeft men niet te twijffelen, wijl in heyt ontnomen had. De Tdaer na, ontfano-ende een 11-het boek, waer in de eerfte Willem dc zuy vering van En- vierken van Wallof, oft om beter te zeggen Wcll-hop, dat is,gelandt geftelt heeft, het gantfche landt uytdruklijk Hant- zoo wy het recht na onze groot-vaderlijke tael uyt-leggen,fcyre, en elders Hentfcyre genoemt wordt, en de ftadt zelve een hronneken aen de zijd van een heuvel, en heeft zijnenin \'t zuyd-eynde South-anton. Hoedanigh deze plaets ge- naem gekregen van dat treflijk en Ridderlijk gcflacht vanweeft is, zal niemant light zeggen; zy heeft daer gelegen, Wallop, het welk daer omtrent woont, zoekt Brige oft Brage, wM-daer nu het veldt is, dat men S. Maric noemt, en heeft tot die oude ftadt, de welke van Antoninus geftelt is aen denaen de haven geraekt: en zoo\'t fchijnt ook den oever der ix mijl van Sorhiodunum, aen welke wijdte, niet vêr vanrivier begrepen. Want ccn weynigh hooger aen,daer tegen haer oever, tuflTchen Sarisbury en Winton,\'zy het boeren\'Bittern. over by Bittern, heeft Francifcus Mills, die daer woont, my dorpje Broughton vindt >

het welk, zoo het dc oude ftaclcgetoont de gebroken muur en puyn-hoopen, en de graften Brage niet geweeft is, wy gelooven dat het oantfch uyt-fre-van het oude kafteel, het welke in de rondte vijf-hondert roeyt is, als Willem de Noorman alle dingen in deze pkfetsfchreden groot was, cn door de aenkomende vloet van drie eften gemaekt heeft, op dat hy dat bofch,daer ik van gezeytkanten wijdt cn breedt met water overdekt wordt. En de heb, maekte. Daer na bezoekt deze rivier Rumfey , by deoudtheyt bewijzen de dikwijls uyt-gegrave oude penningen Saxen Rumfcj, van den Koning Edward aen de Geeftlijkeder Roomfche Keyzers zoo vaft, dat zo daer het kafteel van maeghden, wiens Kerk alleen noch overigh is, toc-geey-het oude Claufentum niet geweeft is, men lichtlijk oordee- gent, wort terftont in de haven van Anton gedreven, by delen zal, dat het van dic bolwerken der Romeynen een ge- Riedt-grondt, welk Beda zo genoemt, en Redford vertaelcweeft is , welke zy op den oever van de zee (gelijk als Gil- heeft ^ nu wordt het van de fteenc-brug, daer de ondieptedas zeght) na \'t zuyden, om de roof-fchepen der Saxen te geweeft is voor Redford, Redbridge genoemt, by het welke, Re^lridqe. als . » : > ? lojephm tnhet ^boek^der oudthe-den. I üT BetJtiurfl. Bet hol\'tverk Cals\'het» / - ri ? f - i\'] Injantoneen dmrvm de ri\'vier. i = Som h-haft-ton. Clmjèn-tum. f t «



? 119 T - S H lî N R E. als de rngcl-Saxi-Tche kerk eerft ontfpToot , een klooftergebloeyt heeft, wiens Abt Cymberth tweeJongskens,broe-ders van Arvandus, de Vorft van het eylandt Wicht, alszy aile oogenblikken onder beuls handen gelevert zoudenworden, gedoopt heeft:. Want deze, als den Sax Cedwalhet eylandt Wicht beftreed, hebben zich, door de vluchtberadende, by het Steen-ftedeken verborgen, tot dat zy,vdrraden, door Cedwals bevel gedoodt wierden. Welk\'t Steen-ftedeken geweeft is, indien het my miftchien ge-vraeght wierd, ik zoud zeggen , dat het Stoneham is, te we-ren het naefte dorpken by Redhridge-, hetwelk die bete-kenis dcr nacm zeer lichtelijk voor my bewijzen zal.De an-dere rivier, de welke acn het ooft-eynd van Southantonuyt-vlocyt, en fchijnt Alre genoemt tc zijn, want Aireford,dat is, dc ondiepte van de Alre, wordt ccn koop-ftadtgenoemt, acn haer oever, niet zeer vér van de poel daerzy uytvloeyt. Dit, op dat ik dc woorden van de oude Re-geftus van Winton gcbruyke,hceft dc Godts-dienftige Ko-ning/OW Wf van Paus Birin dcr Chriftenheyt ingclijft, inhet begin van de Chriftlijke Godts-dienft (in deze wijk)aen Godts kerk te Wentah, met groote aendacht dès her-ten gegeven. In het m c c x x jaer ons Hecren heeft God-fred Lucy, Biflchop van Winton, haer dc markt vernieuwt,en Nieuwe markt genoemt, miflchien ten opzicht van hetoude Alrejford, dat daer by light. Nochtans is deze nieuwenaem by het volk, by het welk de macht van fpreken vérgrootft is, niet lang in \'t gebruyk geweeft. Hier by light7ichhorn, en niet te verzwijgen , dat het dat vermaerde cnoude gcflacht met de naem vereert heeft. Aen de weft-oever van deze rivier light de zeer vermaer-de ftadt der Britanfche Belgen, by Ptolomeus en Antoni-nus Venta Belgarvm, by de Britannen nu noàiCaerG went,h&quot;^ de Saxen eertijdts Win\'cancef\'ücjn, by de Latijnengemeenlijk Wintonia, by ons heden Wint chefier genoevnt.Daer gcbrekener nochtans geen, dic dit voor deïSimenenVenta houden , en Briftol met de nacm van dcr Belgen Ven-ta vcrccren ; maer dat in dit eylandt geen Simenen geweeftzijn, zal ik,als ik tot de Icenen gekomen ben,bewijzen. Zoozy nochtans de fteden van Antoninus by Venta geftelt,evenals paden van mieren elders zoeken, zoo zullen zy echterniet vinden om haer gilTing tc beveftigen. De oorfpronk van dit Venta -halen zommige van Ventus,de windt, zommige van Vinum, wijn, andere van Bifl!chopWina, die alle haer verftant wel mochten laten zuyvcren.Veel beter behaeght mydc mecning van onze Lelandus,die het van der Britannen

Guin, oft Guen,d\'2x is, wit, getrok-ken heeft, zoo dat Caer Guin ccn witte ftadt betekende. Enwacrom niet \' wijl de oude Latijnen dc fteden Alha Longa,cn Alba Regia, en de Grieken infgelijx Leucaen Leucada,en andere plaetfen na dcwithcydt genoemt gehat hebben.W^ant dit Venta, gelijk ook twee andere van de zelve naemVenta Silvrvm, en Venta Icenorym, inecnlandtwit van krijt en leem geftelt worden. Dit is buyten twijffel in de Roomfche eeuwen eenver-m.acrde ftadt geweeft, als in welke de Roomfche Keyzcrenhaer wevery fchijnen gehadt te hebben, wijlzy onder deVe-aten van Britannien wel dc voorneemfte, en Italien naeftgeweeft is: wantin het boek der aentekcningcn wordt deStadt-houder van\'t Cynegum, by de Ventenfche, oïtBen-tenfche Britannen gedacht, alwaer die eenige bloem derRechts-geleerden lacobus Cujacius Gyneciumlee^, en inzijn aemckcningen op het Recht-bock een hcylige weve-ry vertaclt. Even zoo gevoelt ook Guidus Pancirolus, cnfchrijft, dat die Gynetien ingeftelt zijn geweeft, om de klce-dercn des Vorften en dcr zoldaten, de zeylen der fchepen,linnen dekfcls, cn andere behoeftigheden voor de vcrblijf-placrfcn tc weven -, nochtans heeft Wolfgangus Laciusgemeent, dat die overfte den Kcyzeren hier honden be-Ichaftc. En voorwaer onze honden ivorden onder alle dcG riekfche dc voorneemfte geacht. Zoo dat, als Strabo ge-tuyght , onze honden ook krijghs-lieden geweeft zijn, endc oude Franfen, dic ook in den oodogh gebruykten, envoor dcfchou-fpcelen , en andere jachten der Romeynengezocht wierden. Want zy waren ( als Strabo zeght ) totde jacht met een natuurlijk vermogen verzien, waer vanNcmeflanus : Britanjen, van de wereidt afgefcheyden, zentOns honden ko jl elijk, en tot de jacht gewent. Ziet in hetbeek vanhet kloofterWaverleje. Ttchhorn, Venta Bel-garum. Wtntche-^fier. \\ EngelfèHooiden, En Gratianus van de koHlijkheydt en w^aerdigheydt der zelve: Lujl u de Terrowaenfihe zeeTe kruyffen, en de Britfche reeTe vinden; o wat kojllijkheden lWat kontg aen Honden geldt hejleden.Ook de oude Grieken hebben onze Agafaus, die wy nunoch Agafehound noemen, gekent,en in groote waerde ge-hadt, het welke u Oppianus zeggen zal:Zy hebben eengedaent van kleyne jonge dieren,Het lichaem dat is kort, maer konnen haer antierenGelijk van grooter aert. Het Engelfche geflachtT>at voedze moedigh op, en ftelt ze op de machtInharen oorelogh zo datze die ook noemenAgafïEos, haer gedaent en mach men niet af roemen iHaer lijfü ongezien, en, op dat men \'tgelooft,Zy zijn vriend\'lijk en zoet, dat

elk zijn aes ontrooft.En ook Claudianus van onze bocre honden:Dees kleyne,Jlechte, en zeer ongeziene dieren.Die breken licht den hals vanfterk en grooteftier en. Maer dit zy in\'t voorby-gacn. In deze ftadt, als onze Gefchicht-fchrijvers verhalen ^is in de Roomfche djden dic Munnik Conftans geweeft ,den welken zijn vader Conftantijn , die door hoop desnaems tegen Honorius de purpure rok acn-getrokken had,eerft tot Keyzer, en namaels tot Veldt-heer gekoren heeft:.Want onlangs , als Zofimus verhaelt, van die tijden fï?re-kende, hadden de Munniken zoo wel in de fteden als dor-pen haer volk-rijke Collegien,de welke te vooren,als licht-vlicdcrs verftroyt, langs bergen, boflTchen, cn wouden ecn-zaem leefden» waer van zy ook de naem hebben. Van dicCollegie fchijnen die oude muuren, die met zulk een dikteen vaftigheyt aen de weft-poort van de Cathedrale kerkgezien worden, overblijffels te zijn. Maer die KeyzerlijkeMunnik is hier uyt-gevoert, en heeft zijnvadedijkeeer-gierigheyt en verachte Godts-dienft haeft met de doot ge-boet. In de Saxfche Zevcn-heerfching is het, fchoon eensoft twecs befchadight, nochtans weêr op-gekomen,het Ko-ninglijke hof der Weft-Saxen gcweeft,mct hecdijke kerken,en een Bifl^chops ftoel voorzien, en van Koning iEthel-ftan met zes Muntcryen vereert. Ook is het in de tijdendcr Noormannen heerlijk, en hier het vertrek dcr handt-veftcn, en oude gedenk-fchriften geftelt. En heeft lang ge-bloeyt , behalven dat het eens oft twecs door den brant ver-dorven , cn door der zoldaten moetwil, en den inlandfchenoorlogh tuflTchen Steven en Machteld van het Engclfe Rijkgcfchcurt is i waer van onze Nechamus, die in die tijde ge-bloeyt heeft: Der ouden haren tijdt div heeft zeer wel geweten.Dat \'er noyt tijtel was aen Guinton gantfch vergeten* i Het was altijt vervult met fchatten en metgoet j \' Maer nu de liefd\' tot gout is ieder een zo zoet,Zo datze bezigh zijn geftadelijk te jjaren.Schoon dat haer fchoone fteèn in arremoede waren.Maer al deze fchaden heeft de derde Edward verzoet, als Dt (iapelhy hier de ftapel der lakenen en wollen geftelt heeft. Wat van lake-gedaente deze ftadt in voorgaende tijden gehadt heeft:, zal »f« en mkniemant licht zeggen, als dat Nechamus verhaelt:De brant die heeft zeer dik verandering gegevenAen dees vermaerde plaets, zo dat \'er niet geblevenIs, als moeyt en verdriet, als arbeyt en onlufl:De brant die lijkt een bood\' van eeuwige onruft. In onzen tijdt is het genoegh bewoont, met affcheydin-gen van rivieren befproeyt j van \'t ooften ten weften laeger;begrijpt binnen dc veften omtrent

duyzent vijf-hondercfehreden in\'t ront,hccft zes poorten,cn voor ieder een groo-te voor- ftadt. Aen het zuyd-cyndc van de weft-poort is het oude kafteel, het welk dikwijls belegert is geweeft, maerdoch allerzwaerft, als de Keyzenn Machteld het tegen Ko-ning Steven bcfchermde, enten laetften uyt-ftroyde, datzy geftorven was, en als doodt uvt ccn plaetskcngedra-gen, haer vyanden befpotte. Van dien ronden taf cl, oftdien ronden muur hier acn-gehccht, welke het gemeene ^cTafcUvolk houdt voor dc tafel van Arthur, weet ik met te zeg-zen, anders als datze nieuwer gemaekt is, gelijk het den,befchouwer lichtlijk blijken zal. Want in voorgaende tijdenwierden daer, om de dapperheyt der oorlogh te oeffenen, N n zeer wÊm



? 120 D E BEL G E N. 2eer dikwijls krijgs-lopen (Tournoy-fpeelen genoemt) ge- ren ook andere heerlijke gebouwen, (want daer waren \'crhouden^ cn deze tafelen gcbruyken zy op dat \'cr door eer- vele tot de Godts-dienft gecygent, dc welke, wijl de tijdtgierigheyt geen vcrfchil onder den Adel komen Zoud, cn overwonnen heeft, my niet luft te gedenken: nochtans wildit is ccn oudt gebruyk geweeft. Want Athenxus verhaelt, ik het kloofter der maeghden, welk ^Ifwid, des Koningsdat dc oude Franfen acn zulke ronde tafelen gezeten, en Alfreds huys-vrou, gcfticht heeft, niet voorby gaen, wijl \'thaer wapen-dragers, die haer fchildcn droegen,achter haer het allervcrmaerfte geweeft is, gelijk de ovcrblijffels nugeftaen hebben. Byna in het midden van de ftadt, maer wat vertoonen j cn dc eerfte Henrijk Machtild, Malkolms derZih.^.Vei- meêr naer het zuyden,hccft Kenclwalch,Koning der Weft- Schotten Konings dochter, hier uyt zich ten huys-vrou ge-fmf^hifi. Saxen, na dat, ten tijde van de Romeynen, het kloofter van nomen heeft, door welke de Koninglijke ftam der oudede Munniken vernielt, (gelijk als Malmcsburicnfts ver- Engelfen met de Noormanfche t\'zamcn-gefmolten is,cnhyhaelt) de eerfte kerk tot Godts eer gefticht j in dien tijdt by de Engelfen veel dank begaen heeft. Want zy was desde allcrfchoonftc, alwaer de nakomelingen daer na een Bif- Koning Edmondts Yzere Zijde, na-nicht van wegen zijnfcboplijke ftoel gemaekt hebben. Over deze ftoel zijn na zoon Edward de Balling : een vrou zoo gefiert met alle an-Bijfchoppen Wina, den welken die Kenclwalch tot ccrftc Biftchop ge- dere deughden, een Koningin waèrdigh,- als brandende in^mwin- ftelthecft, veel Biflchoppen geftelt geweeft, die niet min- ongelooflijken yver der ware Godtvruchtigheyt: waer vander in eeren rijkdom, als heylighcyt des levens uyt-ftaken, tot haer lof dit oude vierling-veers is:te weten, de Aerts-biflTchoppen van Cantelbergh, door een V Geluk maekt haer niet hly, noch droevigh ook de rouwe,byzonder voor-recht CancelierS) cn van over lang Biecht- Het bitter is haer zoet, \'t Fortuyn is hare doot: vaders van dc Ridders van S. loris, dc welke deze kerk dik- Be Scepter en kan haer ingeene hooghmoedt houwe,wijls met groote onkoften hermaekt hebben, als Eding- z^is nederigh inmacht,en in aenjpraek fchaem-root. ton cn Walkclin j maer voorneemlijk Wikhamus, die het Van Guido van Warwijk door beuzelingen vermaert,wcft-cynd van de kerk, van

het Choor af, met nieuwe en dewelke in een byzondere ftrijdt die Deenfen kamp-vech-treflijke werken, en groote onkoften, fchoon op-gemackt ter Kolbrand hier verwonnen heeft, van Waltheof, Graefheeft, in welx midden men, tuflTchen twee ftijlcn, zijn van Huntingdon, hier onthooft, alwaer namaels dc ka-graf ziet: de Prselaten hebben deze kerk dikwijls aen nieu- pel vanS. Gillis geweeft is, cn gevoeght aen dat heerlijkewe befcherm-heyligen gewijt, als acn Amphibalus, Petrus, gaft-hüys des H. Kruys , van Henrijk Blefcns , KoningSulthinus, en ten laetften der H. Drie-eenigheyt, met wel- Stevens broeder, Biflchop van deze ftadt, gefticht, en vanke naem zy nu bekent is. Dczc kerk was by de Saxen ook den Cardinael Henrijk van verrijkt, behoeve ik in grooter waerde, overmits daer eenige graven van hare niet te fpreken, wijl deze dingen uyt de Gcfchichten eenKoningen waren, welker beenderen de Biflchop Richard ieder bekent zijn. Jox by-ccn-vergadert, cn in gulde kiftkens, in het hooghr Wat de Graven van Winton belangt, op dat ik zwijgéfte van de muur, dic boven rondom het Choor gaet, ge- van den Saxfche Clito, die van de Noormannen uyt de eerleght, en elk met zijn op-fchrift gefchikt heeft. GalSen van zijn voor-ouderen verftoten js, Koning lan heeft Saér(Pynp&eji, dat is, het oude kloofler, was zy eertijdts genoemt, ^incy, Graef van Winton genoemt, de welke een krijghs-^ ten op-zicht van het andere nieuwe, dat Nepan (Pynf&ep, riem, Tejfe genoemt, tot zijn wapenen gebruykt heeft, met CHtlklms dat is, het nieuwe kloofter, genoemt wordt j welk Elfred een zevenvoudige bondcl, gelijk wy in zijn zegel gezienMalmef\' gefticht heeft 3 cn om de winkels der zelve te maken, heeft hebben. Hem is zijn zoon Rogier nagevolght, de welkeburienfis. j^y ^e plaets van den Biflchop gekoft, cn voor ieder voet zeven gulde fpillen in een roodt fchildt gevoert heeft. Maerccn mark, met gemeen gewicht gewogen. Maer deze was, in hem is die heerlijkhcyt verdweenen,wi)l hy zonder man-gelijk de oude voor getroude Priefters geftelt, de welke daer lijke kinderen geftorven is: want hy heeft getrout de oudt-na door het wonder van een fprekend kruys, en haer opzet fte dochter, en tweede erfgenaem van Alan, Heer van Gal-verfoeycnde,vanDunftan.Aerts-biflchop^vanCantelbergh, lowayin Schotlandt, van zijn ccrftc vrouw, door wiensverdreven zijn , en daer zijn Munniken in haer plaets ge- recht hy Conftapel van Schotlandt geweeft is.

Maer van deftelt. De muuren van deze twee klooftcrs waren zoo na by zelve zijn alleen drie dochteren gebooren ^ de eerfte aeneikanderen, dat de ftemmen van de zangers den een den Wiüem van Ferrars, Graef van Derby, de tweede aen Alanander belette, waer door de Munniken hcymelijke twift te- de la Zouch, de derde aen Comin , Graefvan Bucham ingen malkander voedden, de welke namaels in een openbare Schotlandt, getrout. Lang daer na is Hugo Ie Defiencervyandtfchap uyt-gcborften is ^ en mits een grooten hoop met de tijtel van den tweeden Koning Edward alleen voorwaters, van de wcft-poort af door de laeg-gelcgen dorpen zijn leven befchonkcn, en van den zelven innighlijk bc-af-vloeycnde, by dit nieuwe klooftcr ftil ftont, en aldaer een mint zijnde, heeft met zijn zoon tc laet gevoelt, hoedanighongezonde lucht verwekte, zoo wierd de kerk na \'t zoo jaer de belooningen deo Koninglijke genaden zijn: want beydevan zijn opbouwing , over-gevoert inde noordervoor-ftadt zijnzy van het verwoede volk met ccn zeer wreede dootvan deze ftadt, welke men Guide noemt. Alwaer de Mun- omgebracht. Lang genoegh daer na heeft door gunft vannikcn,door toe-laten van den eerften Henrijk,een zeer groot den IV Edward, Lodewijk van Brugge Nederlander, Baronen fchoon kloofter gebouwt hebben, het welk na weynige van Gruthuyzen cn Vorft van Steinhuyzen, dc welke hem,jaren,d<i)or lift van Henrijk van Blois,Biflrchop van Winton, uyt zijn vaderlandt vluchtigh, in Nederlandt veel gunften( gelijk de byzondere Gcfchichten van deze plaets getuy- bewezen had, deze tijtel met dc wapenen, die van Rogiergen) ellendighlijk verbrant is. Door welke brant het kruys, ^incy niet ongelijk, verkregen heeft, de welke hy, na Ed-dcgift van den Deenfchen Canuit, waer in hy (als de oude wards doot, den VII Henrijk wederom in handen gclevertbrieven verhalen) de jaerlijkfche inkomft van gantfch En- heeft. En by ons gedenken heeft de zeftc Edward Willemgelandt betrokken had, vernielt is j het klooftcr is niet-te- Vowlet, Schat-meefter van Engelandt, met de nieuwe tijtelmin tot een wonderlijke groote wederom op-gewekt, ge- van Mark-graef van Winton vereert, welke ook zijn nako-lijk de puyn-hoopen zelfs nu getuygen,en is allenx gegroeyt melingen nu noch genieten. De waerncmingen der voori-tot aen het fchadelijk cynde der Munniken toe. Want toen ge eeuw getuygen,dat dit Venta light op dc langte van xxii ^• is het

gantfch geflecht ^ cn in dat andere van de H.Drievul- graden, in dc breedte van li graden. digheyt, zijn de Munniken verdreven, en een Deeken, met Van Venta, meêr ten ooften,vloeyt de rivier Hamble door H^Ue,12 Proveniers ingevoert. Aen\'t ooft-cynd van dicCathe- een wijden mont in zeej by Beda wordt zy Homeleagc-dralc kerk ftrekt zich dat zeer groot Palleys der Biflchop- noemt, welke, gelijk hy fchrijft, door lutlandt in de Solente Solme>pen, Wolvefey genoemt, omringt met vele toorens, cn met loopt, want zoo wordt by hem de zee genoemt, die tuf-een beek byna omgotcn, tot aen de veften j cn in de zuyder fchen het eylandt Wicht en Britannien door-loopt, in wcl-voor-ftadt vertoont zich hier tegen over een zeer fchoon ke de eb en vloedt op gezette uuren, ten weêr-zijden uvtCollcgie/t welk Willem WikhamjBiflchop van deze plaets, de zee inbrekende, cn elkander gernoctcnde, de oudenonder dc Engelfen de grootfte vader, en yoorftander dcr tot zulk een verwondering is geweeft, dat zy dit onder degeleertheyt,tot een School gefticht cn gecygent hecftiwaer wonderen van Britannien getelt hebben, waer van dic zelf-uyt het gemeene beft, en de kerk de gelukkighftc opkomft de Beda aldus zeght; Deze twee vloeden van de zee. welkedcr geleerden trekt : want hierin worden ccn Gardiaen, rond-om Britannien, uyt de oneyndelijke Noord-zee, uyt-10 Gezellen, 2. School-voogden, en 70 School-geleerdcn, breken, gemoeten elkander alle dagen, als vechtende, om-en zommige anderen zeer eerlijk gevoedt. In deze ftadt wa- trent de mont van de riviere Homolea, en haren loop vol- eyndCr



? iil H H N R E. \'eyndt hebbende, keeren weder in de zee daer uyt zy ge-komen zijn. In deze zee wordt ook het rivierken uyt-geftort, welk zijn oorfprong neemt dicht by Warnford y enloopt tuffchen de Foreeften van Waltham, alwaer het ver-maerde huys is van den Biflchop van Winton, en van Bere,door richfeld, eertijdts een kloofterken van Pieter de Rupi-hm, BiflTchop van Winton, gefticht, nu de voornaemfteplaets van de Writheoßeys, Graven van Southanton. Vandaer trekt zich den oever met een kromme bocht te rugh,en maekt een Inham , welke het eylandt Portfey genoemtwort, in welx binnenfte vertrek eertijdts Porf-Perè gebloeytheeft, aen het welke men zeght, dat Keyzer Vefpafiaen ge-lant is ,• onze voor-ouders hebben \'t met een nieuwe naemPori-cheßer genoemt, niet van de Saxifche Porta, maer vande haven : het wort van Ptolomasus MeV? ^\'z«^«&quot;) dat is, degroote hat\'en, genoemt, om zijn ruymte, gelijk de grootehaven in Afriken, daer Plinius van fchrijft. Daer is voor-waer noch een groot kafteel overigh, het welk zich aen deby-gelege haven wijdt en breedt uyt-ftrekt. Maer toen dezee allenxkens de bequaemheyt van de haven (doordienzy te rug week) weghnam, is men van hier verhuyft na hetnaeft acn-liggende eylandt Portfey. Dit is omtrent 14 mij-len groot in t ront, en het zout water, als de zee oploopt,vloeyt daer rondom, waer van zy het zout maken ; het hadeen fteenen-brugh met zijn bolwerk, tot befcherming daerby, en aen het vafte landt aen-gevoeght. Athelfled , huys-vrouw van Koning Eadgar, heeft dit eylandt met een nieukloofter begiftight, en onze voor-ouders hebben in den in-gang van dit eylant een treflijke en fchoone poort gemaekt,en daer van is het Portsmouth, dat is, de mont van de havengenoemt. Ten tijde van oorlogh is het vol volk, en buytenoorlogh dootfch, en is meêr tot Mars en Neptuyn, als totMercuur genegen. Het heeft een kerk zeer öudt van ge-bou, en een gaft-huys (dat DeiDonum, eninDuytfèh,Godts gave genoemt wordt) van Pieter deVan Winton, gefticht. Het is met een muur met balken,en een dikke wal bekleet, en was eertijdts ten zuyd-ooften,dicht by de poort, met een wäl, én by de haven met tweèbolwerken van fteen voorzien, de welke de IV Edward,be-gonnen, en de V11 Henrijk volmaekt, en de ftadt met be-2ettingen gefterkt, als de inwooners verhalen, Maer by on-zen tijdt heeft de Koningin Elizabeth, dit met nieuwe wer-ken en groote onkoften vernieut, zo dat \'er nu niet aen

ont-breekt van \'t gene aen een fterke plaets van nooden is. Dezoldaten waken zommige nacht en ddgh aen de poorten,zommige op de kerk-tooren, dewelke door klokrflagh tekennen geven hoe veel ruyters en voet-knechten daer aenkomen, en door een uyt-geftekenvaendel, van wat kant2 y komen. Van hier van Porteshridge ^ in de rondte van de oever,ziet men de koop-ftadt Havant, en hier by Warhlington, defchoone huyzen, eertijdts van de Graven van Sarisbury, ennu van het Ridderlijk geflacht der Cottons: waer voor tweeeylanden liggen, het eene groot Haling, en het ander kleynThorney , nä de doornen genóetot, elk heeft zijn Parochy-kerk. Längs dezen oever zijn zeer veel plaetfen daer hetzout gemaekt wordt, dat een zeer bleeke en groen- achdgeverw heeft, het welke zy, door een zekere kunft, zeer witkooken. En van dit zee-zout, niet van ons bron-zout,is deheylige Ambrofius te verftaen. Laet ons maer zien die din-gen die by vele gebruykt worden, en vol genaden zijn, hoedat het water verandert wort in hard zout, dat het dikwi jlsmet yzer door-gehouwen wordt. Het welk van het Bntan-fche zout geen wonder is, want het fchijnt geli)k een fchoonMarmor, en glinftert als Metael meteenzuyverewittig-heyt, cn is den menfchen gezont. Wat meer te landcwaert in van de zee,woonen de Mean-varii, mens landt met het eylandt Wicht, Edilwalch, Ko-ning der Weft-Saxen, ontfangen heeft, van Wlphcr, Ko-ning der Merciers, die hem ten doop gehouden had , tot een recken dat hy hem als voor zijn eygen kindtaennam. Deze haer plaets is naeulijx van naem verandert, en is he-den in drie Hondreds gedeelt, in A4eanshorow, Baßmean, enW^eaßmean, ruflchen welke zich een hooge heuvel verheft^die boven met ccn groot bolwerk om-getrokken is, Old-Wincheßer genoemt, waer by men zeght dat van oudts eenftadt gelegen heeft, maer nu is \'cr, gelijk men zeght, taelnocht recken af: waer uyt men oordeelen kan,dat het maer \'7khfiU. Tcnfey. De ^\'dotehaven. Tonfmefith. JJet £r<gehfe zout.Hexawe\'ron Uh.^.cap.ii. Meanva-rii. Bsdalih,/^,09.13. • alleen een zomer-Ieger geweeft is. Hier by ïight Warnfjord, *alwaer Adam de Portu, een man van groote rijkdóm, in de- ^^ze wijk woonende, ten tijde van den cerften Willem, de IZ^É^lm-kerk gantfch vernieut heeft, gelijk een zeker gedicht in demuur van de zelve getuyght. * dfmUatme Hier aen grenzen binncnwaerts die Segontiaci, de welke h u amzich onder de macht van Csefar begeven hebben, en

heb- ^&quot;^f^^rhm-ben aen het noord-cynd van dit landt, in dc Hondred van d\'« mijnHoleshot y gewoont ; in dc welke gezien worden dc marktAultun, welk Koning iElfrcd,by uyrcrfte-wil,gcmackt heeftaen den Bewaerer van Leodre, en BafmgHoke, mede geen e» die totkleyne markt, dc welke een zeer fchoone kapel vertoont,ter eeren den heyligcn Geeft, die van den eerften Willem, neemt zij»Baron van die daer begraven light, gebout is. In . wiens vcrwulffelen gezien wordt,trcflijk gefchildcrt,de hey-ligc Hiftorie, als mede dc beelden der Propheten, Apofte- ^len, en Chriftus leerlingen. Hier omtrent aen het ooftenlight Baßng, door den toc-naem van zijne Heeren S. lohn, BaßngPoinings, en Powlets, zeer bekent. Want als Adam de Portu,Heer van Baßng, de dochter en erfgenaem van Rogier deAurevaf wiens huys-vrou en doch^ter erfgenamen warenvan het voortrcflijke cn Edel geflacht van S. lohn, tot zijnhuys-vrou genomen had , zoo heeft zijn zoon Willem, omder eeren wil, deze nacm van S. lohn aen-genomen, en diehem in dc rechte lijn gcvolght zijn, hebben de zelve be-houden. Maer als Edmund van S. lohn, ten tijde van denderden Edward, zonder kinderen geftorven is, zo heeft zijnZufter Margriet haren man lan van Saint Philibert, met debezittingen van de Heeren van S. lohn, verrijkt: doch zyzonder kinderen geftorven zijnde, zo heeft de andere zufterIzabcl, huys-vrouw van Lucas Poinings, gebaert een zoonThomas genoemt, cn Heer van Baßng, wiens zoons Hugosdochter Conftantia dit voor haer erfdeel toe-gevallen is, enhoulijkte acn het geflacht van de Powlets, is over-groot-moeder geweeft van dien Willem Powlet, die van den acht- ^^wletiften HenrijkBaron SainB lohn de Baßng gemaekt is geweeft,en van den zeften Edward Graef van Wilton, en Mark-graef van Winton, en geftelt tot groot Schat-meefter vanEngelandt, dc welke, door vedoop van zijn groote eeren in ^^^^^ ^^^^een ongcftuymc tijdt, heeft zijn natuur met leven vernoegt, ^ dat weynigh onder dc hovelingen gebeurt, na dathy hier y^r.zulke heerlijke en trcflijke huyzen getimmert had , dat zyéenfdecls door de grootte, en ten anderen door de fraeyig-heyt een wonder fcheenen tc zijn , de welke door haer laftzo beladen waren , dat de nakomelingen daer eenigh deelvan vernieright hebben. Zeer naby deze huyzingen wordt The~Fine gezien, eenfchoone wooning van de Baronnen de Sandes , het welkvan dé wijngaerden zijn naem heeft,die men in Britannien, wijngaer-van

den tijdt van Keyzer Probus af, meêr tot een fchaduw, den tn En-als om dc vruchts v^il gehouden heeft. Want den Keyzerhad aen de Britannen en anderen toe-gelaten wijngaerdente hebben. Van deze Baronnen was den eerften, Willem Vopfcm.de Sandes, die den achtften Henrijk tot deze waerdigheytverheven heeft, terwijl hy zijn kamerling was, en zijn goedtdoor het houlijk met Margriet Bray, dochter en erfgenaemvan lan Bray, nicht van Reginald Bray, Ridder van S. loris,zeer doorluchtige Baendcr-hcer, vereert had, uyt de welkegebooren is Thomas, Heer van Sandes, groot-vader vanWillem die noch overigh is. Hier naby ten noord-ooften isodiam, nu zeer vermaert, en hovaerdigh doordc Koning- Odiam.lijke huyzen , en bekent door dc gevangenis van den twee-den David der Schotten Koning,eertijdts des Biflchops van ßM^uiWintons ftadt, die zijn eygen vryheden had,wiens bolwerk, ^^rü.onder Koning lan, derden Engelfen vijfden dagen lang te-gen den Franfen Lodowijk befchcrmt hebben, de welke datmet zijn leger omringt en ingenomen heeft. Wat hooger acn tuflchen de Segontiacen, acn \'t noord-cynd van dit landt, is eertijdts geweeft dc ftadt Vindonum, rindomm.een plaets van dc Segontiacen, de welke, zijn nacm verlatenhebbende, heeft de naem van zijn volk aen-genomen,gelijkParijs de naem genomen heeft van zijn Parijfers. Want vande Britannen wierd het Caer-Segonte, dat is, deßadt van deSegontiacen, want Ninnius heeftze zoo genoemt, in zijnn^em-recx der fteden j by ons wordt het heden Silcefter ge- Sikejiet.noemt. Higdenus fchijnt het met de Britannen Britendente noemen, dat ik dit Vindonum noeme, heeft my de veerteyan Vindomm van Guallenfird van Venta, by Antoninus over- ? : ^



? 12.2, N. E B D E over-reedr, temeèromd?.t\'ertulïchen Vindonmn, érldic waerheyt tegen de ydelheyt van die gene verwinnen mocht,Venta, noch een krijghs-wegh gezien wordt. Ninnius ver- die deze gerchiedenis met belachlijke en ydelc logenen, uychaelt dat dezen wegh gemaekt is van Conftans, des groo- haer hooft gedicht, bemorft hebben,ten Conftantijns zoon^ en dat zy eertijdts Munmintum ge- Onze Geft;hicht-ft:hrijvers verhalen ook,dat onzen ver-noemt wierd, miftchien voor Muri-vindun, dat is, de muw maerden krijghs-heldt Arthur in deze ftadt gehuldight, enren van Vmdon.W^im de Britannen hebben Mure behouden dat zy korts daer na vernielt, cn neder-geftort is, \'t zy dooruyt haer Provincie tael, en de meê-klinker V wordt dik- de oorlogen dcr Saxen, oftalsAdelwolf, met nijdt op zijnwijls by haer in redenen, met dc M vernoemt. En haer broeder Koning Edward ontfteken, dit landt met hulp vanvloer (ik fpreek dc woorden van Ninnius) heeft Conftan- dc rooffche Deenen tot BafmgHoke toe uyt-plunderde. Daertijn met drie zaden bezaeyt, op dat daer geen arm menfch is nu anders niets overigh als de wallen, dic van haer fpit-in blijven zoud. Gelijk Dinocrates, als Alcxandrien in fen en borftweeringen ontbloot zijn, en fchijncn van groo-Egypten gebout wierd, zo heeft hy (als MarccUinus zeght) ter hooghte geweeft tc zijn. De aerde is uyt deveivalleden omgang van de ftadt met meel beftroyt, willende daer puyn-hoop zo toe-gegroeyt, dat ik met mijn lichaem naeu-mede by avontuuren vertoonen,dat die ftadt altijt overvloe- lijx door een kleyn poortjen, het welk Onions Hole ge-digh van vocdfel wezen zoud.Dc zelve zeght ook dat Con- noemt wordt, kon komen. De veften zijn cenighzins heelftantijn hier in deze ftadt geftorven is, en dat zijn graf aen gebleven, \'en nergens gebroken , als daer de poorten ge-de poort hier getoont wort, uyt-wijzens het opfchrift. Hier weeft zijn j en uyt dc veften zijn zoo hooge cyken-boomen ,mach Ninnius zijn trouwe bevrijden , die dat bocxken met en als met fteenen t\'zacm-gegroeyt, met zoo woeft een be-zeer vele logentjens vervult heeft. Maer dat Zoud ik wel grijp van wortelen , en zoo wijdt uyt-gefpreyde takken , datvoor waer durven zeggen , dat het toen ter tijdt met groote zy den aenft;houwers tot verwondering bewegen. Dc wal-cer gebloeyt heeft, cn dat ik zelven daer dikwijls op die len begrijpen omtrent twee Italiaenlchc mijlen in\'t ront,plaets aen veel penningen geraekt ben,die den jongen Con-T waer door de Saxen dit miftchien om zijn grootheyts wilftantijn, zone van den Grooten, hadde doen flaen,dc welke Selce/ler, als een groote ftadt genoemt hebben ;

want hetaen de eene zijd hadden een gebouw met dit opfchrift: fchijntdat ^f/by haCrgrootbeteekent heeft, wijl Afferius wat SelpROViDENTi-ffi CjESS. Doch dat Conftans, den wel- het Saxifch woordt Selwood, • een groot bofch vertaelt j en beteeke-a.ken hy tot ftichter van deze ftadt maekt, te Mopfueftien in in een vlakte, ten weften voor de wallen, light een verd uy t-Cicilien geftorven, en in zijn voor-ouders graf te Conftan- geftrekte dijk, als tot een vefting op-gehaelt. Deze plaetsHeerlijhe tinopolen gebracht is, is zeker. Maer ik ontken niet dat hem befluyt lxxx morgen lants, het welk zuyvere en beploeg-Tomben oft e^jj eetcn-graf op-gericht is: zoodanigh zijn velen ge- de aerde is, en tot akkers om te bezaeyen gedeelt. Aen \'t we-Crave», gg^ggf^ ^ omtrent de welke dc zoldaten jaerlijx plach- ften heeft het een bofchken, en aen \'t ooften by de poort, ten te loopen, tot ecre van den dooden. is een hoeve, en een nieu kerxken, in het welk, terwijlen ik Als nu de zaken van de Romeynen alreê na den onder- de Oude opfchriften navorfchtc, my niet voor-gekomen is ,gang helden, en dat de Barbarifche volkeren al-te-mael ha- als in de vcnftcrs eenige wapens, te weten , in ccn Zwartre landtfchappen innamen, zoo heeft het Britanfche legcr, fchilt zeven zilvere fpillen in een Bende, insgelijx in eenzorgende dat haer lichtlijk zoud over-komen, \'t gene datze zwart fchildt twee cheverns, ( als men \'t noemt) insgelijxalreê aen hare nabuuren zagen,KeyZers gekoren,eerft Mar- met een gouden tuflthen geftelt beddeken, en in een ver-cus, daer na Gratiaen, dc welke zy datelijk om-brachten, en guit fchildt eén twec-hoofdigen root-achtigen en uyt-ge-Cenflantim ten laetftèn , in \'t 407 jaer na Chriftus geboorte, een zeke- ftrektcn Areiit. Ik heb Verftaen dat dit het^wapen van de Be ivape-door hope ren Conftans genoemt, uyt hoop van de naem m de2e ftadt Bletvets geweeft is, den welken, na de tijden van de groote ^ vm de . CaerSegont (gelijk als Ninnius en Gervafiüs Üorobornen- Willem, dit landt toe-behoort heeft, en dat het andere het ^^^^^^^^nmm Kei- getuygen) tegen zijn wil en dank het purpurc kleedt wapen geweeft is van het edel gcflacht van Bainardde Lek-zjgeko\' acn-getrokken, en Keyzer gemaekt. Dezen, van Britan- ham, cn het eerfte der doordewelkehetvande&quot;\' nien\'^af-varcnde, is te Bolognien in Vrankrijk gekomen, Üewets tot de Bamards erflijk gekomen is. Maer onder \'t ge-en heeft al de Romeynfche heyr-legers,tot de Alpen toe,tot biedt van den eerften Willem,is het de wooning geweeft vanzijn gezelfchap in den oorlogh verlokt. Hy heeft Valentien Willem de Ow Noorman, dic met de fchult van

gequetftein Vrankrijk manlijk tegen het volk van den Keyzer Ho- hoogheyt beticht zijnde, terwijl hy in een twee-ftrijdt zijnnorius befchermt, en heeft korts daer na den vergeten onnoozelheyt wilde befchermen, overwonnen, zijn oogenRhijn met bezetting fterk gemaekt. Aen de Alpen, daer uyt-gefteken en gelubt, door laft van den Rooden Koningde wegh open was, heeft hy fterkten gemaekt. In Spanjen Willem geftraft is. De inwooners van deze plaets hebbenheeft hy onder\'t beleyt van zijn zoon Conftans, welken my onderricht, dat dit van langer handt bevonden is, dathy van een Munnik tot Keyzer gemaekt had, zijn zaken fchoon de aerde genoeg groeyzaem en vruchtbaer is,zo zijngelukkelijk uyt-gevoert, en daer na brieven aen Hono- nochtans zommige plaetfen als met zandtjes hier en daerrius gezonden hebbende, heeft om vergiflenis gebeden, om door-fneden , zoo dat \'er minder vruchten voortkomen, endat hy van de zoldaten zich met gewelt de purpurc rok veel ydcler als op andere plaetfen: waer langs zy meenen,heeft laten aendoen, en daer door van hem het Keyzerlijke dat eertijdts de ftraten van dc ftadt gelegen hebben. Hierkleedt te fchenk gekregen. Waer door hooghmoediger, worden dacghlijx tichcl-fteenen uyt-gegraven , dic men ?denkt met het verwinnen van de Alpen op Romen maer Britanfche noemt, en menighte van Roomfche penningen,de doot van de Gotfche Alarich, dic zijn zijde toe-gcdacn dic zy Oniof^s Penies noemen,dat is, Onions Penningen, die zywas, vernemende, is na Arelatcn geweken, daer hy de ftoel droomcn dat een Reus geweeft is, en deze ftadt gebouwtdes Rijx geftelt, de ftadt Conjlantina doen noemen, en in heeft. Daer worden ook dikwijls fteenen uyt-gegraven metdc zelve de by-een-komft van de zeven landtfchappen te opfchriften , dic de onervarentheyt der boeren ons benijdt,houden geboden heeft. Ondertuflchen heeft Gerontius de Daer is maer een van hier naer Londen gevoert, die in dczoldaten tegen haren Heer op-geroyt, cn als hy zijn zoon Ceciliaenfchc hoeven van den cerwaerdigen Heer W^illemConftants te Viennen in Vrankrijk verradelijk om-gebracht Cecil, Baron van Burghley, en Opperfte Schat-meefter vanhad,heefthy Conftantijn zelf met het bclegh van Arelatcn Engelandt geweeft is, te weten:befloten 5 om wien te bevechten-, als zich een zekere Con- M E M O R I /E ftantijn, van Honorius gezonden, met een vyandigh heyr EL. VICTORI- fpoedc, zoo heeft zich Gerontius zelf om-gebracht. Con- N T. T A M: ftantijn door de zware belegeringen geparft, en door dc on- VICTOR CONIVX gelukkige ftrijden der zijnen, de moedt verloren

gevende, P O S V I T. zijn purpere kleet, cn de laft van zijn geluk af-geleght heb- Dat dit graf geftelt is geweeft ter eeren van Viclorina, diebende, is in de kerk gevloden, heeft de waerdigheyt van een moeder van de legers genoemt is gev/eeft, cn welke tegenPriefter aen-genomen, is met het over-gaen van Arelatcn in Gallienus cn Auguftus Vidorinen, haer zoon en neef, zooItalien gevoert, en daer met zijn zoon lulianus, dien hy dc in Britannien als in Vrankrijk de Keyzeren Pofthumus,Ben Ede- aller Edelfte genoemt heeft, en met zijn broeder Sebaftiaen Lollianus, Marius, en Tetricus opgcroyt heeft, zal ik metlen Mia- onthalft. Deze dingen, die te vooren breeder befchreven anderen niet zeggen: maer ik heb gelezen dat \'er tweewaren, heb ik nu in\'t kort uyt Zofimus, Zofomenus,Nice- ViSioren in ons Britannen in eenige plaetfen , cn op dephorus, Oroflus, en Olympiodorus getrokken op dat de zelve cn eyge tijdt geweeft zijn de eene was de zoon van Maxi- 1\':f! •I) hfi\' ) ( ? f; I:}H i-i. I i M



? N Hàximus Auguftus, en de ander was Overfte van \\ Riche-huys van den zelven Auguftus, van welken de heylige Am-brofius in zijne brieven verhaelt j maer ik zoud niet voorvaft konnen zeggen, dat eenigh van beyden zijn huvs-vroueer eeren dit graf geftelt heeft. Gelijk de krijghs-wegh der Romeynen van hier ten zuy-den recht na Winton geleyt heeft, zoo loopt de andere tenweften door het dichte bofch ? amber, en door de nu onwe-gige plaetfen omtrent Lichtfield, dat is , àer dooden veldt,by het belommerd en jacht-rijk Foreeft van chute, waer inde jagers en de Foreftiers zelve zich verwonderen over haerziclitbaren, doch dikwijls af-gebroken, en met een ftecnenbeftratendijk. Meêr ten noorden, byna op de grenzen zelf van ditGraeffchap, net mzn Kings-Cleare, nu ccn genoegh be-zochte koop-ftadt, eertijdts de ftoel van de Saxifche Konin-Sidmantm, Sidmantön,de. wooning van het Ridderlijk geflacht derKingsmills : en Burgh-Cleare, gelegen op een hoogen heu-vel , op wiens opperfte een rond bolwerk gemaekt is, meteen graft rondom, (zodanigh als de onzen Burgh genoemthebben ) van waer, wijl men zeer wijdt en vêr in de by-ge-lege landen zien kan , zoo is \'er een vuur-tooren gemaekt,om door het ontfteken vuur de komfte van den vyandt aende omwooners te verwittigen. Dufdanige vuur-toorensnoemen wy Beacons, van het oude woordt Beacnian, dat is,door een teeken te kennen geven, en zijn nu veel jaren byons in groot gebruyk geweeft : op zommige plaetfen wier-den vuuren van hout geftookt,op andere plaetfen wederomzekere kleyne tonnckens met pek gevult, en aen een hoo-gen ftaek gebonden, en dat op de hooghftc plaetfen, alwaeraltijdt des nachts eenige wacht is^ en eertijdts waren op veelplaetfen ruyters geftelt, die onze voor-ouders Bobelers ge-noemt hebben, die by dagh de aenkomft van de vyandenYcrwittighden. H A L~eart. Beacons, H m Dit landt, als ook de andere die wy tot noch tóe door-loopen hebben j heeft acn dc Weft-Saxifche Koningen toe-behoort , en als zy Sigebert om zijn dwinglandy , en quadeheerfching van het Rijk ontbloot hadden, zoo is hem , alsMarianus verhaelt, op dat hy niet gantfch ontrooft zoudfchijnen, dit landt toc-geeygent, den welken zy nochtansnamaels om zijn begane fchelm-ftukkcn desgelijx üyt-ge-dreven hebben ^ en zoo veel is \'t \'er af geweeft, dat deze te-genfpoedt des Konings iemandt tot mede-lijden zoud be-weeght hebben, dat hem ten laetften een Koe-herder,in hetbofch Andertda fchuylende, vermoort heeft. Het telt zeer weynigh Graven, behalven die van Win-ton, die ik verhaelt heb; in de eerfte tijden van de Noor-mannen, heeft den Engels-man Bogo oft Beavofius dezentijtel

genotcn,de welke by Cardiff in Walles tegen de Noor-mannen geflagen heeft; her was een man die zeer in oor-loghs-lof blocyde, den welken, terwijl dc Munniken bezighwaren hem te verheften met verfierde beuzelen en logenen>zoo hebben zy zijne kloeke daden met een groote duyfter-heyt verdonkert, en te niet gedaen. Van toen af, tot op dctijden van den achtften Henrijk, leeft men van gecne Gra-ven van Southanton. Want dien heeft Willem Fits-Wil-liams, nu zeer oudt zijnde, gefprotcn van dc dochter van deMark-graef van Mont~agu, gemaekt Grave van Southan-ton , cn Admirael van Engelandt. Welke terftont zonderkinderen geftorven zijnde, zoo heeft dc Zeftc Edward dezelve cere, in het eerfte jaer van zijn Rijk, over-gedragenaenThomas Wriotheojley, Cancelier van Engelant, wienszoons zoon, insgelijx Henrijk genoemt, deze eer bedient,de welke in zijn jonkheyt, door hulp van goede oefteningencn wctenfchap van den oorlogh, zijn Edeldom beveftightheeft ƒ op dat hy in zijn rijper tijdt overvloediger vruchtcaaen zijn vaderlandt, en Vorft uyt-ftorte. R Ë. In dit landt z^ijn 153 Tarochy-kerken, en 1% Kçop^fteden» HET EYLANDT WIGHT. En dit Graeffchap van Sout-hanton behoort het eylant,het welk. ten zuyden zeerverd uyt-geftrekt, daer te-gen over light, het wierdeertijdts by de Romeynen ve c ta, vectis, vlcte-s i s, by Ptolomxus o r i c-t h 212, by de BritannenGuith , by de Engel-SaxenWuirlano , en Wic])-ea,(want zy noemden een ey-landt ea) byons heden rhe Ijle of Wight, en Whight ge-noemt. En is eertijdts met zoo matigh een tuflchen-graft,Solent genoemt, van het vafte landt van Britannien af-ge-broken geweeft, dat het fchijnt aen \'t zelve gehecht geweefttc zijn,waer van die Britanfche naem Guith,\\vdk een fchcy-ding betekent, (gelijk Ninnius verhaelt) fchijnt af-geko-men ; gelijk ook Sicilien, na dat het van Italien af-gefchcy-den en gefneden is, van het Latijnfche woordt Secando zijnnaem gevonden heeft, als den zeer geleerden lulius Scali-ger behaeght. Waer van ik (behoudens het oordeel van deHekclers) by Senccainzijn vi gefchilvandcnatuurlijkedingen, ab Italia Sicilia reje£ia, voor Rejecia zoud ftellen.Uyt deze nabuurigheydt der gelegenheydt, cn gemeen-fchap van de naem, zoud men wel mogen meenen, dat ditVecta, Icta was , het welk (als Diodorus Siculuszeght) als de zee groot is,een eylant fchijnt, maer als zy we-derom wegh-gevloeyt is , en dat den oever droogh was, zooplachten de oude Britannen daer haer Tin met wagenS natoe te voeren, om het zelve in Vrankrijk over te brengen.Dat het nochtans Plinius M i c t i s is, het welk insgelijxniet veel van Vecta verfchilt, zal ik niet oordeelenj omdat in het zelve wit Loot

voortquam. en in dit, dat ik weet *geen Metael-ader is. Deze plaets wordt van het ooften rot het weften cys-gcwijs uyt-geftrekt, in de langte van 2,0000 fchrceden, ertin de breedte (in het midden naeulijk daer het breedtft is )12000, met dc eene zijd ten noorden, en met de andereten zuyden gekeert. Het landt (op dat ik de vifch-rijkc zeeverzwijge) is van zeer vruchtbaer kley, en den boer zo ge-rieflijk, dat hy ook vruchten uyt-voert, is door-gaens vanKonijnen, Hazen.cn Veldt-hoenderen zeer overvloedigh;heeft ook een bofch , en twee diergarden vol Daflen, totvermaek van de jacht. Door het midden is een langen ftreckmet heuvelen bezet, die overvloedige wcyden voor de fcha-pen leveren. Welker wol naeft het vlies van Lemfter enCortefvold, voor de befte gehouden, cn van de laken-ma-kers zeer begeert wordt, waer van dC burgers een groot nuten winft trekken. Het noorder-deel is groen van vette wcy-landen en bofl\'chen, het zuyder-deel light als geheel m hetkooren-landt bezet, cn overal met heggen en floten af-ge-floten. In beyde uyterfte cynden, ten noorden, wordt hetzoo van de zee befpoelt en ingedrongen, dat zy byna tweeeylanden maekt, cn worden voorwaer by de inwooners ey-landen genoemt, te weten, dat ten weften light Freshwaterijle, tn d2X ten oofkcn Brinbridg Jfe. Ten tijde van Bedawierd het op duyzent en twee-hondert huysgczinnen gc-fchat, nu telt men daer in zes-en-dertigh fteden, dorpen,enkafteelen. Dewelke,zoveel het Geeftlijke recht acngaet, behooren aen den Biflchop van Winton, en wat het Bur--gcrlijke recht belangt, aen de Graven van Hanton. De in-wooners plachten kluchteli jk tc roemen, als of Zy beter alsandere waren, om dat zy geen gekapte Munniken, Advo-caten, en Voflen hebben. De vetmaertfte plaetfen zijn Neivport, de voorneemfte^ O O
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? 114 koop-ftadc van het gantfche eylandt , eertijdts Olieden»en 2{ewburgh van Meden, waer door het gantfche landtin Eaßmeden, en Weßmeden gedeelt wordt, na dat het vanCaereshok. hier ten ooften oft weften ftrekt. Caereshrok, een oudt ka-fteel, met een verkorte naem voor Whitgaresburg, is in hetmidden van dit eylandt, genoemt na de Sax Whitgar, daervan wy namaels zullen fpreken^ onlangs,door hulp van denHooft-mari, treflijk vermaekt, tot het welk vele krijghs-leeningcn behoort hebben, en het boven andere de eer vanoutheyt heeft. Bradmg, de tweede koop-ftadt, Newton, enTarmouth, die hare Mayers hebben, en hare burgers tot dcvergaderingen der Parlamenten zenden. Dit Tarmouth enSharpnore hebben kafteelen , die met het bolwerk Worsleysden oever ten zuyd-weften befchermen. Waer tegen over,jjfirß, naeulijx twee mijlen, Burß light, op een tongsken , zijndeeen vefting van het Graeffchap van Hanton. ^arre , al-waer een kloofterkcn voor de gefalide Nonnen gcftck is,in\'t MC xxxii jaer. GoMtll, alwaer l.Worßey een fchoolgefticht heeft, om de verftanden te oeffenen; Weß-Cowe,en Eaß-Cowe, nu vervallen , het welk de achtfte Henrijk indc voor-burgen van l^ewfort gebouwt heeft, van welke Lc-landus fchrijft : Men ziet hier in dit landt twee oevers blixemd fchijnen,Den eenen eert het iveß, het ander wil zich pijnenTe gaen na V ooflen aen, waer door dat N^opoortInhooge Veólamgaet,gelijk en als\'t behoort.En ten zuyd-ooften het kafteel Sandham, even als anderemet groote ftukken gefchuts voorzien. Ook ontbrekenaen dit eylandt geen veftingen van de befchermende na-tuur, want het is met hier cn daer af-gebroke rotfen, na ver-volgh liggende, gelijk als omcingelt, cn daer zijn in dcgront verhoole ftecnen, en heeft overal fchadelijke khp-pen voor de zee-lieden, maer de fchaedlijkfte zijn de fcher-pe klippen The Needies, daer van zoo genoemt,aen de weft-hoek T^f gelijk ten ooften The Owers en Mixon. En ten noorden The Brambles, de welke kort, en den varen-de lieden zeer bedrieglijk zijn.En alwaer eenige plaets openfchijnt, om op te klimmen, daer is \'t van oudts over al metpalen bezet. De imm- Doch het wort nochtans nocht door zijn rotfen, nochtdoor zijn bolwerken zoo befchermt^als door zijn inwooners,de welke van natuuren zeer ftrijtbaer,en van vaerdige ftout-heyt zijn,de welke, door toedoen en zorgh van den Hooft-man van het eylandt, door geduurige oefteningen, zoo totfterkte, als krijghs-dapperheyt beveftight worden, datzynaerftlijk voorzien konnen, wat in den krijgh voorvallenkan, als met wis fchieten, op\'t gene haer op-gezondenwordt te blixemen , haer orde

te houden, gefcbiktelijk tcgaen, haer gelederen te fluyten, cn te openen, te werken,teloopen, de zon en ftof te verdragen, en al wat den oorloghvereyfcht volkomclijk uyt te voeren. Zodanige zoldatenkan dit eylandt vier duyzent te velde brengen, cn tot alleoogen blikken drie duyzent van dc geoeffende uyt hetGraeffchap van Hanton, en twee duyzent uyt Wilton, diealtijdt vaerdigh zijn om höt eylandt te befchermen. En opdat men der vyanden aenval te gelukkiger tegen fta, zoowordt het gantfche landt in elf deelen verdeelt, aen welkieder zijn Centoner, als Overfte over hondert; Vintons, alsover twintigh,haer groote gefchutten, en haer waker heeft,de welke aen de vuur-bakcns, die op hooge plaetfen gefteltzijn, waken: zy hebben ook hare ruyteren en loopers,diezcHoblers noemen, de welke terftont den Overften van heteylandt alle gelcgenthcyt acn zeggen.By Fefpa- Dit eylandt heeft Vefpafiaen eerft onder het gebiedt vanfiams c. 4. Romeynen gebracht; als hy voor flecht onder Claudiusgedient heeft. Want Suctonius fchrijft van hem : Onder\'t gebiedt van Claudius is hy, om Narciflïus wil, in Duyts-landt, als Overfte van een legioen gezonden : daer nainEngelandt gekomen zijnde,heeft hy dertigh-mael met zijnevyanden geflagen. Ply heeft onder zijn gebiedt gebracht,twee moedige volkeren, daer-en-boven hefteden, cnheteylandt Wicht, zeer na by Britannien, cenfdeels onder hetbeleyt van den Veldt-heer Aulus Plautius, en eenfdeels vanClaudius zelve. Waerom hy treflijke zegc-flerzelen, eninkorten tijdt tweemad het Priefterfehap ontfangen heeft.Aen dit zelve eylandt heeft ook de vloot van Alcdus, als hyde Keyzerlijke purpurc rok in Britannien gebruykte, inhollen cn lagen gelegen, de aenkomft der Romeynen ver- D E B i. ; ? . li\' Mi li- L G E N. wacht, die nochtans door een nevel-mift haer vyandenvoorby gezcylt,en alzoo den oever verkregen,haer fchepenin de brant gcfteken heoben ,• om dat \'er niemandt zoudpogen te vluchten. Van de Saxen heeft Cerdik de eerftezich dit cylandt onderdanigh gemaekt, en aen StufteenWhithar gegeven, de welke de Britanfche inwooners (diedaer noch weynige waren) alle vermoort hebben, in Whit-^ /n^t s$ogaraburgh, na hem zoo genoemt, nu wordt het kortlijk Ca- jaer onz.esrêihrok genoemt. Daer na heeft Wolpher, Koning derMerciers, Wight onder zijn gebiedt gebracht, en aen Edel-walch, Koning der Weft-Saxen, met het landt der Me-nuaren gegeven , na dat hy zich met belofte in den doop Beda tih.i^yvoor \'t zelve verbonden had: daer na heeft Cedwal, Koning * 3«der Weft-Saxen, toen Edelwalch gedoot, cn Aruand, deOverfte des eylandts, vermoort

hebbende , het aen zijnRijk gevoeght, en door een droeve moort byna alle de in-wooneren vermoort, cn het vierdendeel,te weten,een landtvan dric-hondert huys-gezinnen, aen den Biflchop Wfl-frid gegeven, dewelke de inwooners recht in Chriftus Sa-cramenten onderrecht heeft. Maer dit zal u Beda met zijneygen\'woorden zeggen: Nadat Ceadwal het Rijk der Gevißen verkregen had, Bedalth.^,heeft hy ook het eylandt Wight ingenomen , het welk zeertot Afgodery genegen was, en heeft voorgenomen alle deinwooneren door een droeve moort uyt te bannen , en lie-den van zijn landt in haer plaets te ftellen; zich met belofteverbindende, hoewcl hy (als men zeght) noch geen Chri-ften was, dat, zoo hy het eylandt kreegh, hy het vierde deelvan het landt, en van de buyt Godt geven zoud. Hetwelkhy alzoo volbracht heeft, dat hy dit aen Biflchop Wilfrid,die toen, by geval van zijn volk overkomende, tegenwoor-digh was, voor den Heer te gcbruyken gaf En de maet vanhet zelve cylandt is , na de Ichatting van de Engelfen, vanI zoo huysgezinnen, waer van den Biflchop gegeven is debezitting van het landt van dric-hondert huysgezinnen. ^Maer hy heeft dit deel van \'t landt, dat hem gegeven was,bevolen aen een van zijne Klerken, Bernwinus genoemt,zijn zufters zoon, hem gevende de naem van Priefter Hil-dila.dathyieder, die zaligh wilde zijn, het woordt en dendoop des levens bedienen zoud : alwaer ik achte, niet ftil-zwijgens te konnen voorby gaen, dat in het begin van diegene, die van het eylandt met gelooven behouden zijn,twceKoninglijke kinderen, te weten, de broeders van Aruand,Koning van \'t eylandt, door Godts zonderlinge genade ge-kroont zijn. Want als de vyanden fchicr in \'t cylandt wa- lutarum,ren, zijn zy van dit eylandt gevlucht, en in het naefte landtover-gevocrt. Alwaer gekomen zijnde, in een plaets acnde fteen genoemt, en geioovende, dat zy zich daer voor hetaenfchijn van den verwinnenden Koning verbergen kon-den, zijn verraden en geboden gedoot te worden. Het welkals het een zekeren Abt en Priefter , met namen Cynbreth,verftond, die daer niet vêr van af een kloofter had , in eenplaets die Reodford genoemt wordt, dat is , de Riedt-gront,zoo is hy gekomen tot den Koning, die toen in dc zelveplaets heymelijk genezen wierd van zijne wonden, die hyontfangen had vechtende in \'t eylandt Wicht, en heeft vanhem verzocht, dat zoo het nootzakelijk was dat de kinde-ren fterven moeften, hy haer eerft mocht onderrichten inde Sacramenten van het Chriften-geloove. Dc Koningheeft dit toe-gelaten, en de Biflchop heeftze onderrichtmet het woordt der waerheyt, heeftze door

den doop vanhaer zonden af-gewaflchen, en heeftze verzekert dat zy inhet eeuwige Rijk zouden gaen. En terftont zijn zy door desBculs handen, die daer tegenwoordigh was, vandittijdt-lijke leven gefchcyden, door welke zy niet getwijftelt heb-ben te gaen tot het eeuwige leven van de ziel. Na dat danop dczc wijs alle de Engelfche landtfchappen het Chriften-geloove ontfangen hadden , zoo heeft het ook het eylandtWicht ontfangen, in welk nochtans, om de ellende dér uyt-wendige onderwerping, niemant den ftaet van den dienftoft Biflchoplijken ftoel voor Daniel, die nu der Weft-Saxenen Geviflen BiflTchop ontfangen heeft. Daer na zwijgen de fchrijvers lang ftil van het eylandt \'PlorentißWicht tot het M L x V I jaer, als Toßius, broeder van Ko-ning Harald, met een deel roof-fchepen uyt Vlaenderen,tot Ipijt van zijn broeder, het zelve ingenomen heeft, en nadat hy de inwooners gedwongen had tol aen hem te beta-len, is hv wederom vertrokken. Weynigh jaren daer na, als men



? 1 H E T men leeft in hetï»ude boek van het Prioorfcfiap van \'Cares-hroke, het welk D. Rob. Gloverus Somerfet my vertoontheeft: Gelijk als Willem Baftard Engelandt ingenomenheeft, zoo heézWiWemFits-Osbern, die zijn Maerfchalkcn Graef van Hereford was, het eylandt Wicht verwon-nen, en was de eerfte Heer van Wicht. Lang daer na heb-ben de Franfen , in \'t m c c c l x x v 11 jaer, onverziensover-gekomen, het ingenomen Cn verniert,en dezelve heb-ben\'t in\'t m c c c c iii jaer te vergeefs befprongen, eiizijn manlijk van den oever geweert, gelijk ook als by onzerouderen geheugen, onder \'t gebiedt van den achtften Hen-rijk , toen de Franfe Galleyen daer eenige boerc-huyzenaen brandt ftaken. Wat dc Heeren acngaet, na dat Willem Fitz-Oshern,terftont in den oorlogh van Vlacnderen doodt-gcblcvCn, enzijnen zoon Rogier uyt-gebanncn, zoo is het onder deKoninglijke macht gckomenKcn den eerften Henrijk, Ko-ning van Engelandt, heeft het cylandt aen Richard vanJüduersy Graef van Denshier, gefchonken, en tc gelijk hetleen der hoCvc aen Chriftus kerk; alwaer, gelijk als byCaresbroke, die Richard kafteelen gebout heeft. Maer zijnzone Baldwin is in de beroerde tijden van Koning Steven,als \'er zoo vele dwinglanden in Engelandt, als Heeren vankafteelen waren, dewelke elk zich \'t recht van geldt te ver-gaderen, en andere Koninglijke rechten toe-eygenden, van De Heerenvaf! het ey-lant Wicht. Chrifl\'church. WIGHT. Koning S\'teven vaïi hier verdreven. Maer zijn nakome-linge» hebben haergröot-vaderlijke recht wederom beko-men , welker geftacht wy nu te voren aen geroert, daer wyvan de Graven van Denshier volkomclijk gehandelt heb-ben. Doch eyndlijk heeft ïzabel, weduwe van Willem dèForteSt CïSLef van Albemarlc en Holdernes, zufter en erfge-naem van Boudewin, laetfte Graef van Denshier uyt datgeflacht, zwaerlijk verbeden, ai haer recht aen den ècrftenKoning Edward by gefchrift over-gegcven. Van toen af hebben de Koningen van Engelandt het ZzB. Afo^eylandt bezet; en Henrijk Van Beauchamp ,Qme[v2Ln Wat-wijk, is van den zeftcn Koning Henrijk, dien hy Zeer liefwas, tot Koning van Wicht gekroont, en daer na eerfte\'^*Graef van gantfch Engelandt genoemt. Maer dezen nieu-wen enOngewooncn tijtel is met hem verdwenen; daer -na is Richard Widevile, Graef van Rivers, van den vier-den Edward voor Graef van het eylandt Wicht begroet,en Reginald Bray heeft het van den zevenden Henrijk,dien hy tot vermaek was, voor vaft (zoo fpreken de Rechts-geleerden) voor dric-hondert mark jaerlijx te betalen, ver-kregen. En \'t heeft, behalven deze Heeren, het Edel ge-flacht gehat, welk de Lifle genoemt is, waer uyt,

onder hetgebiedt van den tweeden Edward,ccn tot de vergaderingendes Parlaments beroepen wierd, met de naem vän lan van \'teylandt Wicht. EYLAND T hf ? I )« O Ë Pp



? T R E B A T E N. E A Ende Belgen gmisierty even als ml^ankijky ^oo ook in Britamien i de A ttre b At en ,ff>dke naem nu yeroudert ^jnde, %po ypordt haerplaets gemeenlijk Want^ het ^ bekent^ daty yoijlde yreemdelingen uyt * Franfch-Belgium dexee-fltanden yan Bmtannien ingenomen^ en, als C^far Verhaelt, de namen haerer landtfihappen behouden hehhenyde-»%S\' on^e Attrebaten uy^ de Attrebaten van Vrankrijk heryoaerts verhußß ^jn y de -ppeihde ^ee-kmt van Vrankrijky tot aen de Zeyn toe, ds Ftolomms g£ti:>yghty bezaten hebben ,meüjkr het landt ^elk eenighzjns tegen on^ie Attrebaten over light. Het yoas\'dan niet lichtvaer^dëijk^ dat C<ifar fchrijft, dat het aenzien van Comius Attrebatenfis in de^e landen, als by néjnelandt s-ïiedeny groot ypas, en dat hy, van Ufar ver\'^onnen, hier na toe gevlucht is, als hy, gelijhVrontinus getuyght,c^jne fchepen op^t droogh fittende, belaße ^eylte maken, en den vervolgenden C^farbedrooghdèypelk, Van vêr dé^weik^de Kejki ^.ende, en meenende^ dat hy door het dragen der mndt -^egh vkogb,na liet hem te vervolgen, Waervan\'de^ Attrebatenxy\'w\', -mrdt betmß \',\'S^ant dat het zpmmige van KmtchtTekken , ypelh%^ dat in deoude Franfche tae! de aerde desbfo\'odts betekent, vrees ik dat vergeefs\'zy. H Zj ons genpegh aen-geype^^ßn te hebbenyan ypacr ^yAn Britannien gekomen ^ijn, de oorfprong der naem mogen andere na-vorfchem B A R - S E. Et landt, dat h^ om Bark\'shire, en by de Latijnen Ber-cheria genoemt wort, wierd?eertijds Van de Engel-SaxenBepfiocpcype genoemt. Wel-ke naem Afferius Meneven-fis trekt van een zeker bofch>B^rroc genoemt, daer zeerveelBarke-bomen wieffenjandere van een gefchildenEyken-boom , want dat be-tekent Beroke, by welke deinwooners, in zware tijden, van \'t gemeen by-een-quamen,om zich in hare zaken te beraden. Het noorder-deel van-dit landt door-loopt de ifis.dic daer na Tamifis oft Teems ge-noemt wordt, met een kromme , maer nochtans genoegh-lijke kolk, en fcheyt het zelve eerft van die van Oxford ^endaer na van die van Bucldngham. Het zayder-deel,daer hetna Southanton ftrekt, wordt befproeyt van de rivier Kenet,tot dat zy in de Teems loopt. Het weft er-deel, welk aen Win-ton grenft, en breeder is, gelijk ook het middelfte deel,is inzijne rijkdommen milt genoegh,en vruchtbaer van kooren,inzonderheyt daer het ten dal zinkt, het welkmen,ik weetniet van wat gedaente,van een wit paert op een witten heu-vel uyt-geb eelt, The Vale of Wicht ehorfe noemt. Maer hetoofter-deel, welk aen Surrey paelt, is gantfch ontvrucht-baer,

oftgewiftijkmetVruchtbarigeaerde, boftchen, enbeemden wijdt en breet bezet. Aen het weft-eynde, na by de Ifis, light Farendon op eenhooge gelegenheyt, nu door haer markt, eertijdts door eenzekere vefting vermaert, welke Robert, Graef van Gloce-fter, tegen Koning Steven gebout heeft, die de zelve noch-tans met bloedigen arbeyt ingenomen, en zoo ter aerde ge-ftecht heeft, dat menze nu niet meer zien kan. Doch de\' plaets waer in zy gelegen was ( als men leeft in het Tijdt-boek van het kloofter van Waverley) heeft Koning lan in \'t M e c II jaer voor-gekomen, dooreen Godlij ke inbla-zing vergunt, met alle zijn toebehooren, om een Abdy tebouwen voor de orden van de Cifterrienfen. De Ifis,s2i\\\\ hier met een groote kromte ten noorden uyt-geborften, befpoelt veel vermaerde dorpkens,tot dat zy,we-der gekeert, en met een af~fcheyding fpelende, tot Abhan-don komt, voorwaer een treftijke en welbewoonde ftadt,eerft byde Engel-Saxen Sbeovej\'bam, daer na Abbandunegenoemt, zonder twijffel eer van de Abdy, als van Abben,ik weet niet wat lerfche Eremij t, als zommige gefchrevenhebben. Dit was een plaets, als in \'t oude boek van Abbeii-don ftaet,op een vlakte van een bergh,zeer geneughlijk vanuytzien,een weynigh aen geen zijde van de hoeve,de welkenu Sunniggewelle genoemt wordt, tuffchen tw ee geneugh-lijke rivierkens , de welke deze plaets gelijk als een boezemtuflchen haer beyden befluyten,die een aengenaem gezicht pAHfidoft. Gull. Neu-hrige-ifis. Ahha du-ne tft A-Ifington» geven aen die gene, dieze aenfchouwen, en een bequaemvoedtfel voor de inwooners. Doch eertijts was zy Sheoves-genoemt, een fchoone ftadt, aengenaem om aen tezien, vol rijkdommen, rondom overvloedigh met fchoonelanderyen, groene weyden, verfcheyde velden , en met veedat overvloedigh melk geeft.Hier was de Koninglijke ftoel,herwaerts aen was de by-een-komft vän het volk, als \'er vanmachtige en gewichtige zaken van het Rijk gefprokenwierd. Maer zoo haeft als Ciffa, Koning der Weft-Saxen,(l^oofter oft Abdy gebout had , zoo heeft het allenx zijn#aden naem beginnen af te leggen,en men heeft het Aban-tlm en AbhingtonA^t is, deßadt der Abdy genoemt. En ditkloofter had niet lang gebloeyt, als het door het Deenfchonweer als ter neder gefmeten wierd; nochtans is het ter-ftont daer najdoor de gunft vanKoning Edgar,weder beko-men, en namaels, door hulp van de Noormanfche Abt, totzulken heerlijkheyt gekomen , dat \'er naeulijx een kloofterin Engelant is, dat haers gelijk is , zoo van rijkdom als vangrootte,het welk haer

vervalle muuren en plaetfen noch ge-tuygen.Maer de ftadt,hoewel zy langen tijdt op het klooftergefteunt heeft,zoo heeft zy nochtans, na dat de vijfde Ko-ning Henrijk de rivier ifts met bruggen aen de ftadt ge-hecht heeft, gelijk een zeker veersken * , het welke ftaet ineen venfter van de kerk van Helena, getuyght: cn als zy de Henrijk,heeftgemeene wegh in het kort hier na toe geleyt had, beginnen ^Metoe te nemen: zoo dat het onder de voornaemfte fteden vandit landt gehouden wordt. Het heeft een Mayer, en groot regttringe gt-gewin door de overvloedigheyt van het gewas van garft, diede Grieken Byne, en wy Mault noemen • het vertoont in het Twe brug-midden van zijn markt een zeer fchoon en treflijk Kruys, gen.-w^i^rvmhet welk , als men zeght, de broederfchap van het heylige ßurfordKruys daer op-gericht heeft, onder \'t gebiet van den zeften moefle me-Henrijk. j Gelijk C#ditkloofter gebout heeft, zoo heeft ook Cilla J^i(ik fpreek uyt een oudt boek) de zufter van Koning Cedwal naem vanby Helmefton, omtrent de Teems, ter eeren der Heyligeneen kloofter gebout, daer zy zelf Abdis over de Nonnen ge-weelf is,de welke daer na naer Witham over-gevoert zijn:tentijde als de zware oorlogh was tuffchen Offa en Kinulph,endat daer een kafteel gebout wierd, zijn de Nonnen van daergefcheyden. Want toen Kinulf overwonnen was, heeftKoning Offa voor zich gebruykt, al wat onder zijn heer-fchappy was; van de ftadt Wallingford, in het zuydeynd van -^^hhuryIchemldeftreete, tot 2iQr\\EJfebury, en in het noord-eynd tot^mdc Teems toe, tchorf.mU. Hierna by na \'t noord-weften light Lee,hot welk door dedochter van den Ridder hier na van Lee genoemt,gekomenis \'tot het geflacht van Be files,van het Befiles-Lee begon Beßles Lee.genoemt te worden ^ en van dat geflacht is het gekomendoor aenhijlijken aen Richard Fetiplace, wiens groot-vaderThomas zijn nakomelingen geen kleyne eer na-gelaten ^ ^heeft,door het houlijk met Beatrix, de natuurlijke dochter roe- men» Heden van



? R K&quot; S H R E. B van den erf-Koning lan van Pörtugael, uyt de welke zy ge-fproten zijn. Maer laet ons wederom te rug keeren. Zeer nahyAbendon is het rivierken ok,hct welke aen het zuyd-eyndvan de ftadt aenvloeyt, eertijdts met een brugh, van lan deS. Helena Ridder, t\'zamen-gevoeght, en zachtlijk in de ifisloopt; welke in dat dal van White-horjè ontfpruyt, naeulijxeen mijl oft twee van Kingpn-Lijle, welk eertijts is geweeftDe Onder- ^^ bezitting van Warin Lijle, een Baron van grooten name.Graven van Van welke,als lan T«/^i?/^,jongfte zoon van den ftrijdtbarenIan,Graef van Salop, van zijns moeders wegen afkomftigligeweeft is, eerft Baron van Z^^ geftelt wierd, even gelijkWarin van LiJIe eertijtds was een opziender der bezittingvan deze plaets (als ot de waerdigheyt aen de plaets aen-ge-&quot; hecht was) en daer na is hy gemaekt Onder-graef van Lifle : en heeft deze tijtel,door gunft van de Koningen,geduurighin zijn nakomelingen gebloeyt.Want(op dat ik het in\'t kortoverlope) als Thomas T<tlbot,zoon van dien lan,zonder kin-deren geftorven was,zijnde in een gevecht om de erf-goede-ren tegen den Baronmet een pijl door zijn mont ge-fchoten,zoo heeft Edward Grey,dic zijn zufter getrout had,den zeiven tijtel van den derdenKoning Richard gekregen,gelijk Carel Brandon, aen de welke de dochter van Edwardszoon lan , noch jong zijnde, verlooft was, van den achtftenHenrijk: maer als deze dochter voor de Bruyloft te ftervenquam, zoo is deze tijtel in hem ook geftorven. Daer na dezelve achtfte Henrijk, die aen Arthur Plantagenet, des vier-den Edwards baftart zoon,de welke Elizabeth, de zufter vanïan Gr^y,Onder-graef van Li/le, v/eduwe van Edmund Dud-/^jy getrout had,op-gedragen. Deze wederom zonder zonengeftorven zijnde, zoo heeft hy lan Dudley, Edmund Dudleyszoon by de zelve Elizabeth Grey^nzmzds Hertog van Nort-humbedant,met de zelve tijtel vereert. De welke gebannenzijnde,zoo heeft Koningin Elizabeth zijn zoon Ambrofius,eer zy hem Graefvan Warwijk gemaekt had,op den zeivendagh Baron v^n genoemt, en zijns zufters zoon RobertSidney,vzn zoo treflijke ouders gebooren,en door zijn eygendeughden vermaert,den welkenKoning lacob Baron Stdneyvan Penshe?\'s,gcm3.ckz,cn tot Kamerling van Koningin An-na, zijn heve huys-vrou,geftelt had,infgelijx met de naem eneer van Onder-graef van Z^f in\'t cio loc v jaer vereert. Dit Ocke ( waer van wy gefproken hebben) loopt daer naTufey. door /\'^j\',het welk zy,die van Pufey genoemt zijn,noch be-zitten, door den hoorn van hare voor-ouders, eerdjdts haervan den Deenfchen Koning Canut gefchonken, en hier be-Denche- ï^^ven een oft twee Dencheworths,

alwaer langen tijdt tweewoYth, oude en vermaerde geflachten gebloeyt hebben, het eene,van Hida genoemt,aen het zuyd-eynd,en het ander,van Fe-, . tiplace, aen het noord-eynd, de welke uyt het zelve geflachtfchijnen gefproten te zijn, nademael zy een Adelijk fchildtoft wapen gebruyken. Van daer ontfangt de Ock een rivier-ken dat geen naem heeft, het welke uyt het zelve dal byWantage. Wantage voort\'komt. Maèr dit Wantage, by de Engel-SaxenWanarin^, was eertijts een Koninglijke hoeve , en de ge-boort-plaets van den doorluchtigen Koning iElfred, welkef hy,ftervende,aenAlfnth gemaekt heeft. Langen tijdt daerna is het een koop-ftadt geworden,door hulp van den ftnjd-baren Eulco Fitz,-wann,^cn wien Rogier Bigod,U^et[chz\\kvan Engelandt, om zijn dapperheyt in den oorlogh, dit ge-fchonken heeft,en heden worden dcBourchiers,Gï^vcn vanBathon,gefproten uyt het geflacht van de Fitz-warins, voorHeeren daer van gekent, uyt welker geflacht hier eenigebegraven zijn. De Ifis, Abbendon woothy , onihngttti-- ftont de Tamer van de Oxforders (van welke wy elders fpre-Tamijls. ken zullen) en nu met een gelafcht woort Tamtfis genoemt,Sinedm» bezoekt eerft de hooge heuvel Sinodun, de welke met eendiepe graft omringt is, alwaer zekerlijk eertijdts een kafteelvan de Romeynen geweeft is j want met de ploegh omge-ploeght zijnde,wordt van de boeren dikwijls Roomfch geitgevonden,het welk een teken van oudtheyt is. By dit Bret-BretweU. ^gn kafteel geweeft, zoo niet op deze heuvel,het welk , de tweede Henrijk met gewelt ingenomen heeft, een wey- M^mlfts ^^ vooren eer hy met Steven vrede maekte. Van hier&quot; \' loopt de na de eertijdts voornaemfte ftadt der Attre- baten,dewelke by Antoninus Galleva attrebatvm,byPtolomeus Galleva genoemt is, maer by beyde averechtsdoor de onachtzaemheyt der boek-verkopers,de welke ins-gelijx in de Griekfche voor-beelden ons , met ver-GdUm letters voor Gallem geftelt hebben ; want zoo meen ik dat het in \'t Britanfch genoemt is, als Guall-hen, datoudt dal. Welken naem behouden, en om een ondiepte inde rivier, Forde daer by-gevoeght, de Engelfen Guallenxa-yopb, en WallenjajiDfiS het eertijts genoemt hebben, en wybeden wat korter fVallengfird. Ten djde van Edward de TVallen^Confejjeur wierd het voor een Burgh gehouden, en begreep fi^d,Cals in \'t Schat-boek van den eerften Willem ftaet) cc lxxviHagen, dat is, Huyzen, gevende ix ponden van de Gable, endie daer woonden, deden des Konings dienft met paerden,en te water.Van de Hagen zijn \'er acht voor het kafteel ver*nielt. Het was eertijts met veften omwalt, de welke, als uythaer ftreek te zien is,duyzent fehreden in

\'t rondt begrepenhebben: aen de rivier light voorwaer een zeer groot kafteel,en eertijdts zoo fterk, dat de hoop der onwinbare fterktezommige wreeder gemaekt heeft. Want als Engelandt alsdoor den gemeenen brant van oorlogh vernièlt wierd,lezenwy , dat het dikwijls van Koning Steven te vergeefs is bele-gert geweeft. En als wy,noch jong zijnde, van Oxford daernaer toe trokken (want het is nu een vertrek der Studentenuyt het huys van Chnftus tot Oxford)waren wy verwondertover fijn grootte en heerlijkheyt:het wort met dubbele muu-ren,en met een dubbele wal omringt, in \'t midden light eenkafteel op een hoogh verheve aerd-hoop,op welx fteyle op-gang met trappen wy een zeer diepe bron gezien hebben.De inwooners gelooven, dat dit kafteel van de Deenen ge-bout isjik zoud eer oordeeIcn,dat het hier van deRomevnengefticht, en van de Saxen en Deenen namaels vernielt is,alsSweno den Deen het hier met roven verwoeft te: en dat hetonder den eerften Willem eyndlijk weêr opgekomen is, zijnwy uyt het Schat-boek verzekert, daer het verhaelt dat \'crachtHagen,dat is,Huyzen,voor het kafteel vernielt zijn,als ikterftont aen-getekent heb. Nochtans verhaelt GuilielmusGemedcenfis niet van dit kafteel,daer hy fchrijft^datWillemde Noorman, Harald overwonnen hebbende, terftont zijnleger na deze ftadt(zo noemt hyze)gevoert,en,over deT&quot;eemxgevaren zijnde,hier gelegert heeft,eer hy noch naerLondentrok^in welke djdt Wallengford den Engclfchen Wigod voor Beeren vmzijn Heer bekende, de welke ccn eenige dochter geteelt ^^^^»irheeft,dic hy acn KohertD\'Oyley ten houlijk beftccdde,by dc ^welke hy Machtild zijn eenige erfgenaem won, die hyeerft aenMilo Crifpijn,en na zijn doot aen Brient,ccns Gra-ven zoon, door toedoen van den eerften Koqing Henrijk,ten houwlijk gaf. Dewelke altijdt in eer van den oorloghop-gevoed, en de partyc der Keyzcrinne Machteld volgen-de, dit kafteel tegen Steven, als hy te Craumesh, hier tegenover,cen bolwerk op-geright had,manlijk befchcrmt heeft,tot dat de zeer gewenfchte vrede voor gantfch Engelant ge-floten , en al eer de twift tuflchen Steven , en den tweedenHenrijk van wegen \'c Rijk geftilt wierd. Want toen heeft deliefde Godts de herten van Br/ent, en zijn huys vrou zoo be-vangen, dat zy het onftantvaftige cn vcrganklijke verlaten,zich tot Chriftus begeven hebben, cn alzoo deze Heerlijk-heyt van Wallïngford tot het heylige erf-goedt des Koningsgekomen is. Het welk blijkt uyt de oude onderzoeking in\'t Scaccarium,mei deze woorden: Zijnen beminden Heerenden lufticieren van mijn Heer denKoning,cn deiiBaronnenvan \'t Scaccarium, wenft de Conftapel van Wallingford ge-zonthcyt:

Weet dat ik naerftelijk door-zocht heb het bevelvan den Koning , door de Onder-graef acn my gezonden,door de zoldaten van mijnen Baüjou , cn dit is het kort be-grijp van de gedane onderzoekingc. Wigod van Wallingfordheeft bezeten dc heerlijkheyt van Wallingford ten tijde vanKoning Harold,en daer na ten tijde van den cerftenKoningWillcm,zijnc huysvrou heeft hem een dochter gebacrt.dienhy ten houlijk gegeven heeft aen Robert D\'Oilly.Die zelveRobert heeft by zijn vrou geteelt een dochter met namenMachteld, die zijn erfgenaem geweeft is. Deze Machteldheeft Milo Cnfpijn te man gehad,cn die heeft met haer dievoorgenoemde Heerlijkheyt van Wallingford bezeten. NaMüos doot heeft de eerfte Koning Hendjk deze voorge-noemde Machteld ten houlijk befteet acn Bnent, zone vaneen Grave,&c.Nochtans heeft het daerna,tcn djde van denderden Hcnrijk,aen de Graven van Cefter behoort, en daerna aenRichard,Koning vanRomen,en Graefvan Cornwal,dic het vernieut heeft,en acn zijn.zoonEdmund,de welke opdc binnenplaets ccn Collegie kapel gebout heeft,en die, Zon-der kinderen geftorven zijnde , is tot het hcyligh erfdeel derKroon vcrftorvcn,en acn hctHcrtoghdom van Cornwal ge-hecht i waer door het allenx vergaen is. En voorwaer in die Q^q tijde, ,een
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? A \'T T R E B E N. \'D 1 Ï2< Wan is tijde, és die VLiyle Peft, die de vereening van Mars enSatur-^m-Peß. I5LIS in den Steen-bok gevolght is,door gantfch Europen, inhiet M c cc xLviii jaer ons Heeren,hertneklijk 2werfde,zois dit Ga/km zoo door geduurige Lijken uyt-geput, dat,daer-het te vooren dicht bewoont wiert,en 12 Godtshuy zen tel-de,nu maer een oft twee toont. Doch de inwooners wijten•defe eenigheyt meeft aen de bruggen totAbbendon enDor-cefter gemaekt, waer door de Koninglijke wegh verleyt is. Van hier ten zuyden loopt dcTeems zeer lieflijk ten weer-zijden tuflchen geneughlijke landen door Moulesford, hetwelk de eerfte Koning Henrijk aen Girald, Walters zoon,gegeven heeft, van wien dat vermaerde geflacht van Caretpgelproten is, welk zeer vereerlijkt is door de houlijken metde doorluchdghfte geflachten der Mohuns, Dinhams, en an-\'AldivortL dere zo in ledandt als E ngelandt. Niet vêr van daer is Ald-worthydXwacr graven zijn,en beeldenjboven gewoonte groot,daer op geftelt, waer van het onervaren volk dezelve, evenals van Reuzen, bewondert, daer zy flechts geweeft zijn vande Ridderen van het geflacht de la Beche,\\vz\\ke hier een ka-fteel gehat heeft, en gelooft wordt, onder \'t gebiedt van denderden Edward, in manlijk oir verdweenen te zijn. En tenlaetften wort de Teem gemoet van de Kenet, dewelke, als ikterftont gezeydt heb, het zuyder-deel der Attrebaten be-fproeyende,in zijn eerfteaenkomfte, als zy Wilton verlatenhcéi,Hungerford,ccmizs Inglefordcharnam-ftreet genoemt,befpoelt, een kleyn en laegh gelegen ftedeken, hetwelknochtans aen het wijdtberoemde geflacht van de Baronnenvan Hungerford de naem en tijtel gegeven heeft, welkeWouther Hmgerford eerft gevoert heeft,die onder den vijf-den Koning Henrijk Senelchal van \'s Konings hof,om zijnemanhaftigheyt in den oorlogh,door mildadigheydt van dendelven Koning, met het kafteel en Baronnie van HometinNormandyen begiftight is,voor hem en zijn nakomelingente bezitten, door manfchap en den dienft van den Koning,en zijn erfgenamen by het omagum een lans,met tent. \'Nor- een VoflTen-ftaert daer aen hangende, te geven,welk boertigfstan. 6. ons luft tuflchen \'t ernftigh in te voegen. De zelfde is,onder\'t gebiedt van den zeften Henrijk, groot Schat-meefter vanbaronnen Engelant,en Baron van Hungerford gemaekt, als hy zo doorvan Hun- zijn zonderlinge voorzichtigheydt, als door het houlijk metgerford, Cathrijn Peverell (dewelke van de Moels en Courtneys uyt-gefproten) zijn goederen vermeerdert heeft. En zijn zoonRobert, die de dochter en erfgenaem van

den Heer de Bote-reaux getrout heeft, is zeer verrijkt, als ook zijn zoon Ro-bert, dewelke Leonoor, dochter en erfgenaem van Willem, Molines^genovii heeft,waer door hy onder de Baronnen vanhet Rijk met de naem van Heer van Molines vermaert is ge-weeft, en is in den inlandtfchen oorlogh tuflchen Lancafteren York, by Newcaftle onthooft. En zijn zoon Thomas, byzijns vaders leven, by Sarisbury onthalft, heeft een eenigedochter Maria achtergelaten , dewelke Edward, Heer vanHaflings, met dit rijke erfdeel tot huysvrou genomen heeft.En Wouther, Thomas broeder, heeft Edward Hungerfordgeteelt,den vader van dien Wouther, die de achtfte KoningHenrijk tot Baron Hungerford van Heyteshury gekorenheeft, en is daer na om een groulijke mifdaedt veroordeelt :maer de Koningin Maria heeft zijn kinderen in alles, uyt-genomen de waerdigheyt van Baron, herftelt. Niet vêr vanWidehay, zuyden light Wtdehay , dat lang de woon-plaets ge- Baronnen wecft is van de Baronnen van Amand, welker erfdeel Gc-van S. A- rard Brayhrok door \'t recht van zijn huys-vrou verkregenmand, heeft, wiens nicht Ehzabeth , oudfte dochter van zijn zoonGerard,\'t zelve erfdeel aen Willem &quot;^?mBeauchamp.-s.o.n wienzy getrout was, over-bracht, dewelke tot het Padament be-B chamD i^o^pen, met de naem van Willem Beauchamp van AmandvaTs.A- onder de Baronnen bloeyde , gelijk zijn zoon Richard, diemand,\' geen wettige kinderen geteelt heeft. De Kennet van daer af-vloeyende midden door HemßedMarshal, het welk eertijts door de roede van \'t Maerfchalk-fchap bezeten wierdt, en de Maerfchalken van Engelandttoe-behoort heeft: alwaer Thomas Barry, Schat-meeftervanher huys van Koningin Elizabeth, groote en treflijkehuyzen gebout heeft , en Benham-Valence genoemt, om dathet aen Willem de Valence, Graef van Penbroek, toebehoortheeft,loopt naer die oude ftadt Spina, van welke Antoninusverhaelt 5 welke heden met de overgebleve naem ge-noemt wordt, maer is nu voor een ftadt een kleyn dorpken,Newburj. naeulijx 1000 fehreden van de vermaerde ftadt welk uyt haer puyn-hoop zijn oorfpronk bekomen heeft. Mofths\' €!areiP. i)e rivieriCenét. iJun^\'ford. I Veeldupl. fa- Spina, Want Newburgh betekent by ons een nieuwe Burgh, te we-ten , ten opzicht van \'t verblijf van dat oude Spina, dat ver-gaen is,en zijn naem in een deel van dit zelve liewburgh na-gelaten heeft, welk tot noch toe SpinhamUndts genoemtwort. Maer zoo \'JSiewhury anders niet, dit laet het voorwaerbewijzen, dat het van de doornen voortgekomen is, en datde Newburgers dit dorpken

Spene als haer moeder erken-nen, fchoon het, in plaets van de doornen, dooduchrigh isdoor zijn gebouwen,en burgedijkheden,rijkin wolle-werk,zeer gemakkelijk van gelegenheydt in een vlak velt, en vande rivier Kenet door-fpoelt. Dit is in de Noormanfche over-winning van Engelant toe-gevallen aen Ernulf van Hefdin,Graef van Pert,wiens na-neef Thomas^r/ in \'t belegh vanLincoln gebleven zijnde, zoo heeft de Biflchop van Chalonzijn erfgenaem dit verkoft aen Willem Maerfchalk, Graefvan Penbroek,dewelke ook de nabuurige Mayery wanHemp-fled, waer van ik gefproken heb, bezeten heeft, als ook zijnnavolgers de Maerfchalken\'van Engelandt, tot dat RogierBigod, om zijn hardnekkigheydt uyt de eer van Maerfchalk,en zijn goederen vervallen is, dewelke hy nochtans voorzijn leven te leen wedergekregen heeft. Van hier loopt de Kenet voort, en ontfangt het rivierkenLamborn, welk by zijn bronnen aen een koop-ftedeken zijn Lambm**naem meê-deelt, het welk eertijdts by Koning iElfreds uy-terfte-wil,aen zijn neef Alfrith,en daer na aen dcFitzwarins,die het markt recht van den derdenHenrijk verkregen heb-ben , toebehoort heeft, doch nu aen het Ridderlijk geflachtvan Efjex, welk zijn afkomft betrekt van Willem van Effex,onder Schat-meefter van Engelandt,onder den vierden Ed-ward,en aen die,welke eerrijts met dezelve naem in Effex inde hoogfte eer gebloeyt hebben. Van daer befpoelt zy Ben- Bet kafteelnington, welk b^y anderen Dunnington genoemt wordt, een Denning-kleyn, maer voortreflijk kafteel, gelegen op den top van eenbolch-achtige heuvel,fchoon van Uytzicht,en welk van bin-nen byna alle lucht toelaet. Men zeght dat het van denRidder Richard van Abherbury gebout is, dewelke daer byook een Godts-huys voor den armen gefticht heeft. Daerna is het de wooning geweeft van chaucer, daer na van dePools, en by onzer vaderen gedenken van KareiHertogh van Suffolk. De Kenet nu lang geloopen hebbende door Aldermafton,welk de eerfte Henrijk gegeven heeft aen Robert Achard,y°&quot;\'van wiens nakomelingen het eyndlijk door de la Mares aenhet Ridderlijk geflacht van de Eoilers door houlijx-recht ge-komen is,vloeyt eyndlijk in de T?ems,zoo haeft zy een grootdeel van Reading met haer af-fcheytfels omhelft heeft. Hetftedeken,oft de ftadt Reading,^ de Engel-SaxenRbeaoyge, Reading,van Rhea,d2X. \\s,een rivier,oft van het Britanfch woort Redin,het welk Varen-kruyt betekent, welk hier overvloedelijkvoortgefproten is, overtreft heden door fchoone ftraten,fraeye huyzen, rijkdom, en eere van wolle-lakenen te ma-ken, al de andere

fteden van dit lant, fchoon het de grootfteverfierfelen verloren heeft,- te weten, een uytmuntendckerk , en een oudt kafteel. Want AflTerius getuyght, dat ditkafteel de Deenen bezeten hebben, als Zy een bolwerk tuf-fchen de Kenet en Teems leyden , en dat zy hier in gewekenzijn,als zy hfJnglefield (een na-bygelege dorpken, welk aeneen oudt en Adelijk geflacht de naem gegeven heeft) vanKoning ^thelwulf in de vlucht gedreven wierdt. Maer detweede H enrijk heeft het zelve zoo vernielt, om dat het detoe-vlucht van Stevens zoldaten was, dat \'er nu niet als debloote naem in de naefte ftrant overigh is. In wiens buurtde eerfte Koning Henrijk , het kloofterken der heyligemaeghden (welk de Koningin Alfrith,om haer fchelm-ftuk-ken te verzoenen,gefticht had) uytroeyende, een 2eer heer-lijke kerk voor de Munniken boude, en met groote inkom-ften verrijkte. Dewelke,op dat ik uyt de grondt-brief zelvefpreke,om dat er drie Abdyen in \'t Rijk van Engelant, door*t vereyfch van zijne zonden, eertijdts vernielt waren,te we-ten, Reding, chelfey^ enLeonminflre,\\vékedcl.Gktn-h2iridtlang bezeten heeft, door raedt der Paufen een nieuw kloo-fter by Reding gebout,en het zelve Reding, Chelfey, en Leon-minflre gefchonken heeft. In deze kerk was de ftichterHenrijk zelf met zijn dochter Machteld begraven,gelijk de Machtdibyzondere Gefchichten van deze plaets getuygen, hoewei Augnfi*.zommige zeggen,dat zy te Bek inNormandyen begraven is.Dewelke even als die Lacedempnifche Lampido, daer Pli- ;nius afverhaelt,eens Konings dochter,huysvrou en moedergeweeft is, Zy was namaels de dochter van dezen eerften Hen- Het boe%der onder- /



? K - S n n R Ë-. KenrijlCjKöning van Engelant, de huysvrouw van den vier^ door het dorpken Sünnin^, waer over ghy ü verwonderen SmntM, den Henrijk,Keyzer van Duytslandt, en de moeder van den zoud, om dat het de ftoel is geweeft van acht Biftchoppen tweeden Henrijk, Koning van Engelant. Waer van haer dit welke over dit en het land van Wilshire geheerfcht hebben\' vierling-veersophaergrafgefchreven,en,mijnsootdeels,by (dit getuygen nochtans onze Gefchichten) welk daer na gunft der Zang-Goddinnen gemaekt: door Herman tot Shirburn, en eyndlijk tot Sarisbury over- Door haer geboorte groot, en grooter door haer trou^ gebracht is, aen welke plaets het noch toebehoort: een Maer grootfl door haer geteelwas d\\4de lijke \'vrou, weynigh van daer is Laurentius Walt ham, daer de voet Van Bie in dit duyßergraf van d\'aerde wordt bedekt, een oudt kafteel te zien is,en dikwijls Roomfche penningen En Henrijk heeft voor kint,voor braytyvoormoêr gefirèkt^ uyt-gegraven worden. Van daer loopt de Teems voorby Bi- En wel is zy door haer geboorte grootft, en allergeluk- ßleham, nu beknopter Bisham genoemt, welk eerft aen de Bühmi\' kighft geweeft. Want de tweede Henrijk haer zoon, als lo- Templieren,daer na aen étMontagm,ó.ic daer een kloofter- hannes Sarisburienfts,die toen leefde, gefchreven heeft, was ken getimmert hebben, toebehoort heeft, en daer na is *t de befte Koning van Britannien, de gelukkighfte Hertogh het vaderlijk erf-goedt geweeft van den doorluchtigen Rid- van Normandyen,en Aquitanien,en de voornaemfte zoo in der Heer Edward Hobey, wiens weldaden, aen my bewezen^ Edu>a^^d grootheyt van heerfchappyen, als heerlijkheydt der deugh- noyt uyt mijn gedacht zullen gerukt worden. Hobey. den. Hoe dapper, hoe heerlijk, hoe voorzichtigh, hoe ze^ Bisham nu verlaten hebbende,loopt de Teems aen hèt fté- dig hy van zijn jonkheyt af geweeft is, kan zelf de nijt nocht deken,in vooi;-tijden Southealington, heden Maidenhead ge- Maiden^ verzwijgen, nocht veynfen, wijl zijn daden noch verfch, en noemt, van de dienft van eén hooft, ik weet niet van wat he^td. openbaer zijn,en hy de tijtelen zijner deugden van de gren- voor een Britanfche maeght onder de elf duyzent, dewelke, zen van Britannien, tot de landt-palen van Spanjen uyt-ge- onder \'t beleyt van LIrful, van Romen naer haer vaderlandt ftrekt, en verknocht heeft. En elders van dezelve tweede keerende, omtrent Keulen in Duytslandt van Attila, dien Henrijk: De grootfte der Koningen van Britannien, heeft geeftèl Godts , gemartert zijn. En dit is van geen ouder ge- omtrent de Garonne geblixemt, Tolouze met een geluk- dachte^ want by onzer

ovef-groot-vaderen tijden is\'t een kigh belegh omringende, heeft niet alleen de Lant-voogh- weynigh hooger by Babhams end, een over-vaert geweeft, den tot aen de Rodan en Alpen verfchrikt, maer met het maer na datze hier een houte brugh gemaekt hebben, heeft uyt-roeyen van veftingen, \'t onderbrengen der volkeren, als deze plaets in herbergen begonnen te bloeyen, en het na- of hy \'t al drevghde, de Vorften van Vrankrijk, en Spanjen buurigh het zijn oorfprong van genomen heeft,te met vrees geflagen. Ik zal hier ook,zo \'t u belieft,een woort overtreften , het welk nochtans veel ouder is, als welk de oft twee by-voegen van den zelfden uyt GiraldusCambren- gantfche Hondred de naem gegeven heeft. Dat hier de fis: Van de Pyreneïfche bergen tot de wefterlijke uyterfte Bihroken , die zich aen Ca:far overgegeven hebben , wel eer Bibrokm^ cynden der Noord-zee,heeft deze onze wefterfche Alexan- woonden,heb ik eertijts gelooftj en waerom niet ? De over- der zijn arm uyt-geftrekt. Zoo veel dan de natuur in onze blijffelen van de naem zijn \'er noch volkomentlijk overigh, deelen de landen,zoo veel heeft zy ook zijn overwinningen want Bibracte in Vrankrijk wordt noch heden tot verheven. Zoektmen de palen zijner uyt-loopen,eêr zal de Bray verkort, en niet vêr van hier heeft Cxfar met zijn volk werelt gebreken,als het eynd tegenwoordigh zijn. Aen een de Teems over-gevaren, als op zijn plaets gezeyt zal worden^ moedigh hart konnen de landen wijken , maer noyt geen op welke tijdt die volxkens zich aen Csefar over-gegeven overwinningen i de zege-tekenen zullen konnen gebreken, hebben. Voorwaer zoomen de elders zoekt, ik maer noyt de ftof om te zege-vieren. Hoe is de lerfche we- geloof datmenze naeulijx vinden zal. relt aen zijn tijtels en zege-tekens gehecht ? met hoe groot Onder deze Bibroken bloeyt Windefire, in het Sax, mif- tvindfiti en loflijk een dapperheydt is hy \'t geheym en \'t verborgen fchien van den gekromden oever, Wynölefbopa, als in de der zee over-gekomen? Maer ziet dit Oude veersken op zijn brieven van Edward de Confejfeur ftaet, welke het zelve met doodt, welk met een woordt, en dit alles, en de eer van zijn deze woorden aen Weftmunfler vergunt heeft: Ik heb Win&quot; zoon den eerften Koning volkomelijk is begrepen : dieshora, met alle het gene dat daer toebehoort, gegeven als Des wereldts oogh ver fchuylt, de helle zon gaet onder, tot een houlijx-gift, ter eeren den Almogeriden Godt, en Geen duyß\'re nacht vervolght, dit \'s aller wond\'ren wonder, tot een eeuwigh erfdeel voor die gene, die den Heere die- Want zoo vêr is \'t \'er af, dat Richard den nacht zoud in- nen. En niet ouders heb ik

van Wmdleshora. gelezen. Maer gebracht hebben , dat hy ons Engelandt met zijn overwin- de Munniken hadden \'t niet lang gehat,als met het gefchie- ningen in Cypren en Syrien treflijk vermaert heeft. Maer den der verandering, Willem de Noorman het tot zich ge. dit is buyten ons beftek. Laet ons van de perfonen weder tot trokken heeft. Want zo luyt zijn brief: Mee toeftemming de plaetfen keeren. Dit kloofter, in welk de eerfte Henrijk en gunft van den eerwaerdigen Abt van Weftmunfter, ben begraven is,is nu in Koninglijke huyzen verandert,waer aen ik verdragen van de Koninglij ke bezitting van Wmdleshora, een fchoone paerdeftal gevoeght, en met moedige paerden dat deze plaets nut en bequaem gefchenen hèefc, om haec vervult is; maer hoort ook den Dichter, deze plaets be- geftadigh waters wifen haer bofch dat bequaem tot de jacht _ - _ ... « « 1 ^-r&quot; - - _ _ ^ é ^^ ^ _______ ^ A !* . 1 * • • » fchrijvende, van de hier voorby loopende Teems :Van hier ziet Tamafts de kleytte flaets Chawfey,En haeji naer Redingum, dat net is ende fraey,Om ook te zien\'t geweefvan V ed Ie fchoone Laken.Ve neêrlaeg Begfcegi die leert ons deze zak en, En tekens van triumph, van onzen Heer /llfreed^En Deenfe nederlaegh, die hy haer ook aendeed :Met wat een overvloedt van bloedt hy deze veldenBe/proeyde) al te veel. 2iu vullen met geweiden,Van V weflen tot het oojl, \'t gevogelt al de lucht,Met een zeer naer gefchreeu, als zijnde noch beduchtVan d\'oorfpronk, datze zijn gefproten van de ouders,tylaes van eene Prins, t.y maken met haer fchoudersEen groote draeyinge, haer hooghmoedige tret >Om dienen onzen Mars, in *t minfie haer belet.Js dit Godtvruchtigheyt ? Ach harde zondens boete,Moet dezeplaetze nu, Newftrius, Henrijk groete,2iu leyt hier zijne afch verworpen zonder eer.Een nieuwen vreemdeling, die zou, na zijn begeer,Hier naeuwelijx een graftot zijn behoeve vindenWant ge Idt-zucht durrifhier zich zeiven ondenvinden jDat het de aerd ontzeyt aen eene Vorfl of Prins,Die voren, Koninglijk, had graven na zijn rviJiS. is,en om andere dingen nieêr die daer in zijn bequaem voocden Koning, ja bequaem voor des Konings vernachting,voor welke plaets ik hoiQ^Wokendme, tnFerings verguntheb. Een Koninglijke woon-plaets zoud voorwaer naeu eengenoeghlijker gelegenheyt konnen hebben. Want het ge-niet een vermaeklijke uyt-zicht in \'t rondt van een hoogenheuvel: van voren befchout het een wijdt uyt-gefpreyt dal,onderfcheyden in kooren-akkers, groen in weylanden, hiefen daer met bofchkens bekleet,ën met de lieflijke Teems be-watert: van achteren verheften zich door-gaens heuvelen,niet fteyl, maer zeer hoogh,

met boflchen gekroont, en alsuyter naturen tot de jacht ge-eygent. De Koningen, doordeze vermaeklijkheydt der plaets verlokt, komen hier dik-wijls: en hier is,om Vrankrijk te overwinnen,die machtigh-fte Koning de derde Edward gebooren, dewelke hier eenkafteel, zoo groot ofhet byna een ftadt waer,met graften enbolwerken, en uyt vier-kante fteen zeer fterk uyt de grondtop-gebout heefticn terftont daer na,de Franfen enSchottenbevochten hebbende, heeft ïan, Koning van Vrankrijk, enDavid van Schotlandt daer op een tijdt lang gevangen ge^houden. Dit kafleel wort gedeeltin twee plaetfende bin-nenfte, die naer het ooften ftrekt, begrijpt het Koninglijkehof, alwaer de huyzingen in de treflijkfte orden geftelt zijn. Naeulijx vijf-hondert fchreden van Reding, tufTchen de Aen wiens noord-eynd, nacr de nviet toe, Koningin Eliza-vruchtbaerfte weylanden, vervoeght zich de rivier Kennet beth een wandcl-plaets, onder den blooten hemefgemaektmet de Teems, dewelke nu breeder naet het noorden loopt^ heeft. De buvtcnfte plaets heeft in de eerfte ingang eco Rr Den twee-den Hen-rijk\' ran debeptz.elingenvan Cur id.Lib. 6. Mp, i8. Cärwnneeen riviervan Frankorijk DeeerßeRichard, il!t



? DE A T T R groote ke«k, van den derden Edward der heylige maeghtMaria, en S. loris van Cappadocien toe-gewijt j maer totdie heerlijkheyt,daermenze nu in ziet, van den vierden Ed-ward volbracht. Deze derde Edward heeft,om oorloghfchedapperheydt mét eeren-loon en heerlijkheydt te vereeren,Adelijk gezelfchap van Ridders vergadert, dewelcke (alszommige verhalen) hy om zijn Kouflebant tot teken derftrijdt,die gelukkeiijk a\'f-liep, gegeven. Ridders van de Yar-tier oft Kouffebant genoemt heeft, dewelke een blaeuwekoulfebant, met gulde letters in \'t Franfch gefchreven :H o ni Soit Q3 i Mal Y P e n s ë , aen het lin-ker-been en onder de knie binden, en met een guldenfnoer,rot een teken van eendracht,als met de bandt van eenzeer naeu gezelfchap toe-ftrikken, op dat onder haer eengemeenfchap en eenigheydt van dapperheden zy. Noch-tans wijten \'t andere aen de kouffebant, oft Yartier van deKoningin,oft liever van lohanna. Gravin van Sarisbury, eenvrouw van uytnemende fchoonheydt, welke haer danffendeontvallen is,en den Koning op-genomen heeft,met lacchenvan den byftaenden Adel, en antwoordt des Konings, dathet haeft gefchieden zoud, darmen groote eere door dierge-lijken kouffebant bekomen zoude: dit zeght het gemeenvolk; en deze oorfpronk fchijnt voorwaer nict flecht, wijl,als een zeght, den Adel onder de liefde light. Daer zijn \'erook,die de vont van deze orden veel ouder maken, wijl zyzetot den eerften Koning Richard betrekken, en gelooven,datze Edward eyndlijk wederom vernicut hceft: hoe waer-lijk weet ik niet. Want zoo Iceftmcn in het boek van deinftelling zelf, het welk my Guilielmus Dethicus, dc voor-ncemftc wapen-meefter, met de naem der Yartier bekent,getoont heeft: Als Richard zich tegen dc Turken en Aga-rencn, Cypers en Ancone verroerde, cn dat hem het langvertoef verdroot, terwijl dc belegering door wonderlijkezorghvuldigheydt vertrokken wierdt,is hem ten laetften,degeeft door tuflTchen-komen van S. loris, alsmcn gemeenthccft,vcrrukt zijndc,in den zin gekomen, dat hy de beenenvan eenige van zijn uytnemcnde zoldaten met een lederenriem, als men toen flechts by der hant had, beklcede, waerdoor zy der toekomende eer indachtigh,met de beloftc,zoozy \'t wonnen, zouden op-gewekt worden, om haer dapperte quijten. Even als de Romeynen,by dewelke die verfchey-denhcyt der kroonen,waer mee de zoldaten om verfcheydeoorzaken begiftight en vereert zijn,dat door deze aen-loxc-len

haer alle vrees zoud uyt het hert wegh-genomen , cnhaer kracht en fterkte op-gehitft,en dapper worden. Voortshebben demachdghfte Vorften van dc Chrifte-werelt voordc grootfte eer geacht in deze Ridderfchap aengenomente zijn, en van de eerfte inftelling af, zijn in deze orde, dieuyt Ridders beftaet, omtrent iz Koningen geweeft, be-halven dc Koningen van Engelandt, die gehouden wordenvoor dc Overften der zelve, op dat ik de Hertogen, en veelandere van grooten naem verzwijgc. Doch het luft my denamen van die de eerfte in deze orden aengenomen zijn,engemeenlijk oprichters van dc orde genoerrit worden, hierby te voegen; ook bchoortmen hare eer nict tc vergeten,diein die tijdt in moedt cn dapperheydt onder wcynigen uyt-ftaken, cn op dien naem met deze verheerlijkt zijn: De derde Edward^ Koning van Engelandt.\' Zijn oudtjle zoon EdwardyVorjl van Walles.- Benrijk, Hertogh van Laneafter,T. Graef van Warwijk, Madulf, Graef van Stafford, Willem de Montagu, Graef van Sarisbury, Rogier van Mortimeer, Graef van Mark, landehfle. 3artholdMrgwash, Jan van Beauchamp, lan de Mohun. Hugo Courtney, Thomas HoUand, lan Grey, Mich ard Fit z*SimoB,Milo Stap let on. \'Thomas Walle. \'MugoWrotheflej,\'Mgell Loring,lan Candos.lacêb de Audley, Order ofthe Gar-ter. Den Rid\'derlipenKoujfebmtttft de ordenvan Tar-tier* Oprichtersvan de or-de. E B . A , T . „ E R ütho Holland,Henrijk Eme,Zanchet Dabridiecourt,Walter Paveley. Aen de linker-zijdi? van dc kerk zijn dc huyzen van deftBewaerer oft Deeken, en van twaelf Proveniers: acn derechtcr-zijde is even als een Racdt-huys,in het welke twaelfRidders,dic,midts haer hooge ouderdom, uyt-gedient heb- Almésben, en op een eerlijke plaets gebooren zijn, gevoedt wor- ^^^^^^^^denjdezc zijn alle dagen met cen rooden tabbert tot dc voc- ^^^^ten toe gcklect,cn daer over cenen purpurcnmantcl,en zijn ^^^ Uven,gehouden om alle dagen in dén Godts-dienft te zijn, enGodt voor dc Ridders van deze orden tc bidden. Tuflchenbeydc de plaetfen van dit kaftecl vertoont zich een hoogh-tc, waer op een ronde Burgh light, Bencven welke een an-dere hooge tooren rijft, Wtmhefler Towr, na Willem Wik-ham, Biflchop van Winton, den welken dc derde Edwardover het werk geftelt heeft,genoemt. Sommige zeggen,datWikham,dit kaftecl gebout hcbbende,op cen binncn-muurdeze woorden gefneden heeft: This made Wtkham, dat is,ditmaekte Wikham. Welk zeggen in de Engelfche tael,dic evenals ons

Duyts in zijn vallen onderfcheyden wort,zo dubbcl-Zinnigh is, dat het onzeker is , ofhy het kaftecl, dan ofhetkaftecl hem gemaekt heeft. Dit is den Koning van zommi-ge laftcraers tot zijn fpijt zoo oVer-gedragcn, als oft zichWikham al dc eer van de op-geboude timmcring vermetc- Apophtheg\'lijk toc-fchreef Het welk de Koning qualijk nemende, en ma mkha-hem dat fchamperlijk verwijtende, zo heeft hy geantwoort,dat hy zich dc eer van zoo grooten Koninglijken gebouwniet toc-gefchrevcn, maer acn dit groot gebouw zijn wacr-digheden dank geweten had. Ook heb ik (zegt hy) niet ditkafteel, maer het kaftecl heeft my gemaekt; en van dc nc-drighfte ftaet, tot des Konings gunft, tot rijkdommenenwacrdigheden verheven. Ten zuyden en weften aen\'t ka- /fteel, light een genoegh groote cn volk-rijke ftadt, dewelkevan de tijden des derden Edwards begon op te komen; cneen ander, weynigh van hier, en nu Old Winfore genoemtwort,allenx te verdwijnen,in welkc,ten tijde van den eerftenWillem, alsmcn in zijn bock leeft, hondert hagen geweeftzijn, onder dewelke 22 vry waren van dc Gabel, van dc an-dere zijn dertigh fchellingen gekomen. Hier is niet andersgcdcnkwaerdighs, als darmen recht tegen over Windefireover diQ.Teems,<X\\z hier met cen houte brugt\'zaem-gevoeght\\\\ioix.,Mthon ziet,en in het zelve cen treflijk Collegie,en een tam*vermaerde fchool om goede konften tc leeren, van den ze-ften Henrijk op-gebout, in het welk, behalven den Over-ften,acht Gezellen en Zangers,(Jo Scholieren,uyt hefde ge-voedt, in dc Letter-konft onderwezen, cn op haer bequametijdt naer de hooge fchool van Cambrids gevordert worden.Maer dit wort tot het landt van Buckingham gerekent. Nuis alleen overigh, dat ik van Wendeshor hier by voege, dat \'eteen vermaert geflacht van Baronnen is, van Windshoregc- Baronnennocmt,dcwelke haer oorfpronk betrekken tot Wouther, de van wind-\'zoon van Other, ten tijde van den eerften Willem, Kaftel- fo^f-leyn van Windshore,vsLn welke Robertus Glovcrus bewezenhceft,dat de Fitzwarins in Icrlant, en de Graven van KildarcnDcfmon haer ftam getrokken hebben. Het verdrieteook niet deze veerzen \\2iViWtndeshor,nvi het houlijk van deTeems cn lfis,\\oot eenige jaren befchreven, te over-loopen.In welke de vader Teems dus de waerdigheyt van de inwoo-nende Koningin Elizabcth tracht tc verheffen:Nu rijfi aen Windefoor, op hare hooge daken,Toorens die met haer J}hs tot in de lucht toe raken,Dewelke, als ze zijn

gezien van \'t wijs Etoon,Dat al te zeer het jok Orbily was gewoon,Datfieekt zijn hlaeuwen kop van onder weder hoven.De rotfen van metael, die mach men nu weer loven;De kerken, waer in dat men met veel trappen gaet,Die rijzen weder op, én elk op *t fchoonfleftaet.Het toont zijn muur om hoogh, het toont zijn y zere ftijlen»V Wij ft zijn Diergaerden aen, en nimmermeer hy wijlen,Maer altijdt, in de Lent,ftaen hare velden fchoon:De boeren wort altijdt den zuyden wint gehoon.Haer hoven zijn altijdt voorjpoedigh in hetgroeyen,Men ziet in Windefior zeer heerelijken bloeyenDe plaetSy waer in dat de Koningen zijn geteelt,Des Konings kameren rondom met gout bedeelt.Het toont der Koningen haer fchoone fepulturen.Hg fit op Qm Windefogr tot meerder eer te vuur en j Schoon



? H ï Ä Ë. 15 t Het overigh landt der Attrebaten , welke tieh ten zuy-den van Windefor ftrekt, is dicht van boflbhen, en worigemeenhjk hctForeeß vanWindlefir genoemtidaer zijn wey Foreefl vannigh dorpen in, waer van dat Okingham het aller-bekenfte ^ind/ffr;ïs, door zijn wolle-wevéry en groothcydt, maer het landt is\' óver al vol van wilde dieren. Begeert ghy te weten wat eenForeejl is, (wijl wy dikwijls vaiï een Foreeß verhaelt hebben, Bajjchenenen verhalen Zullen,) en waer van gefproten, en niet zult ïFóreeflen-Ipotten, zoo hoort het uyt het zwarte boek van \'t Scacca- ^ney af derium: Een Foreefl is een vry verblijf voor wilde dieren, niet &quot;vanvoor alderhande.maer voor bofch-dieren,niet op alle plaet- ^^^^^.ièn , maer op zekere, en die daer foe bequaem zijn; daer ^^Van wordt het een Foreeft gewoemx., als Fereßa, dat is, eenwilder dieren vertrek. En \'t is ongelooflijk wat al landts deKoningen van Engelandt door-gaens ongebouwt laten lig-gen , en tot het op-iluy ten der wilde dieren geeygent, oft,\'als onze zeggen, Geaflbrefteert hebben. Obk kan ik nietächten dat het óm andete oorzaken gefchiet is, als om de\'dolle luft van ^t jagen ^, (fchoon \'t zommige op de fchaers- * Oft omheydt van \'t volk leggen) wijl zy, van de Déenfche tijden af,daeghlijx meêr plaetfen tot boftchen gemaekt hebben, en &quot;om die te bewarên, zware wetten, en een Overfte, dien zyProtoforeftarim noemden, op-geftelt hebben 3 die de bofch-gefchillen zoude onderzoeken, en oft met der doodt, oftmet verminking van leden ftraffen. Maer dit zal ai I. Saris-burienfis met weynige zijne woorden , uyt zijn Policratiu^ iverhalen: Dat meêr te vefWonderen is, voet-ftrikken voorde vogelen te bëreyden, netteh te weven, met knopen ofteen fiuytken te lokken, oft eenige lagen te ftellen, wordt bfverbodt menighmael tot mifdaedt, en wórdt oft met ver-beurte van goederen geboet, oft aen deleden, en met ver-lies van zijn gezontheydt geftraft. Men hadt gehoort dat devogelen des hemels,en de viflTen der zee gemeen zijn; maerdeze zijn als inkomften voorde Vorften, die de jacht be-geert, waer zy ook vliegen. Houduhanden, laet af, opdat ghy ook niet, tot ft taf van gequetfte hoogheydt, den ja- Vm de Kó-ninfin Eli-iAveth. Genomen, als een Helt die in den öorlogh woedt.Hare Godtvruchtigheydt heeft Engelandt bewezeH,Dat het vry zorgeloos leeft buyten alle vrezenVan eenigh oorelogh, waer door zy wordt ge-eert-,Zy maekt het dat de wet in alles domineert.Zy maekt ook dat Schotlandt, de zeer woedende

Franfen2{iet hoeft ten dienß te ßaen, oft na haer pijpen danfen.Zy maekt aen \'t Ier en-landt manieren zacht en zoet,Zy leert aen Criniger Vltonius, dat hy moetZachtmoedelijken zijn haer komt toe alle eere,Haer komt toe alle lof, die geen die ons komt leere,Dat men den heyigen moet ßadigh ten dienßeftaen,En dat een vromen menfch moet in V gerecht voor gaen,Zy leert niet wifpeltuur, maer prijß voorzichtigheden,Zy leert een middelmaet, enfihaemt in alle leden.Zy leertßantvaftigheydt, en daerom is in haer,Alwatze doet, begmt, in eeuwigheden waer.Is \'er nu iemant meer in \'t weereldtlijke leven»Die aen Elizabeth kan meerder glóry geven, Ik kan voor my niet meer-, in alle ongeval, Haer lof haer prijs, en eer, bUnkti en woont over al.Adieu Elizabeth, zijt hoogelijkgeprezen >Leef lang en wort bemint. Terwijl het nu moet wezen,Dat ik doch fcheyden moet, laet ik u EngelandtEerwaerdige Princes j ik weet ghy met u handtGelukkigh dwingen zult de toornen in V regeer en,En van u onderzaet al ongelukken weeren. Ik wenfch u dan K^dieu, ik wenfch op eenen dagh Sjntholumvan de Ko&quot;ningin Eli-Mbeth, z\'Heeft ongewapent meer, met haer zeer zacht gemoedt, gers tot een roof wordt. De huys-luyden worden van haer eerft-gebouwde landen verdreven, op dat de wilde dieren >terwijl zy vryheydt hebben om over al te loopen, geen wéy-de gebrak, Zoo ontrekt men ook den bergen de hoeven.Men fluyt de bóeren van haer zaet, de beeften en kuddenvan haér weyden, de bye-kórven uyt het bloem-geweyde >en aen de byen zelfs is naeulijx natuurlijke vryheydt ver-gunt. Welke dingen, als zy te onmenfchlijk fchenen, dik^wijls grooten onruft verwekt hebben, totdat, door het af-wijken der Baronnen, den derden Henrijk ontweldight isdchïit£v2.w\\Fóreeft, in de welke hy, die ftrenge wettenvernietigende, billijkheydt ingeftelt heeft, waer aen diebinnen de palen der Foreeften woonen, noch heden ge-houden zijn. En namaels zijn tot deze gefchfllen twee^^^/^^Rechters geftelt, van welke de eene, met groot aenzien, jporeejf,Overfte is over alle de Foreeften, die op deze zijde van deriviere Trent liggen, de andere, over al de andere over deTrent, tot aen Schodandt toe. Door dit gantfche landt-fchap , als in \'t Schat-boek van Engelandt ftaet, wordt deTainus, oft Heerlijke zoldaet des Konings ftervende, den TamuseenKoning tot verlichdngeal zijn wapenen, en een paert met ^.oldaet vanzadel, en een ander zonder zadel. En zoo hy honden oft Kening.Haviks had, die wierden den

Koning aen-geboden j op dathyze, zoo hy wilde, ontfing. En als er Geld gegeven wierd,ten tijde van den Koning Edward, zoo gaf in het gemeendoor gantfch Berchefcire de hide üj. d. ob. voor onzes Hee-ren geboorte, en zoo veel te Pinxfteren. Zoo veel vanBarkfhire, welk,tot noch toe,niemant met de eer van Graefverftert heeft. Dat Godt ons \'t leven neemt, en \'t eetmighgeven mach. In het begrijp van dit Graeffchap zijn 140 Parochyen, B A R K - S Schoon ghy Georgii zijt over al vermaert,En Cappadociens ßagh u eere heeft gebaert,Nochtans der Overßen haer ooreloghfche bende,Haer wapen-tuygh en al, en zal van u niet wendeDe eere die^y door u wapen-rokken krijght,Daer na dat yder Vorß met allen yver hijght.Deesßralen lichten u do\'or\'s weereldts ronde mjdte 3Zoo dat Burgundien veracht, en gaet verfmijteHet Vlies van Phryxaus, en Vrankerijk verfoeytHet ander wapen-tuygh, daer uwe eer door groeyt.Doorfieraet van het kruys worden u wapen- rokkenVan Rhodm, Alcal, en Elba in eer getrokken,Alleenlijk alle eer komt u Georgi toe:Weeß dan,weeß dan, ik bid, uwes verwondering moê.Laet ook ten laetßen af u alteé te verblyenEen kan u alle eer, en glorie toe-wyen:At wat ghy hebt is eei, al uwe eer is lof,Bewoonders Windefoors, Hu hebt ghy rechteftof.Verblijt u algelijk, dat in dees onze palen >Ons komt Elizabeth haer vreughde hier te halen:Zy is ons burgerin, {ay ziet doch de rivier,Tumaßs, die haer buyght, als een verßandigh dier ^Waer dat Elizabeth haer over durf betrouwen)Ert daerom wordt voorwaer dees Prophecy gehouwen iElizabeth is rijk, der Engelfin Goddin;Maer zeght m^n Muzen zeght, met wat voor een beginDat ik uyt-beelden zal haer ongemeene deughden.\' Haer eer, haer lof, haer prijs, en eerelijke vreughden\'.Het is onmogelijk j veeleerderzaltk hiefDe Alpen ftellen al op dit gedrukt papier tVeel eerder zoude ik der bergen Santies tellen jAls u, nahet behoort, haerglory voor teßellen:En dat ik van haer lof, ook iet wat zwegen wou,ik weet het niet voorwaer, wat dat ik zwijgen zou:*t Is beß dan dat ik volgh der ouders fchrift en wetten,Die haer gerechtigheyt, enzachtmoedt ons voor zetten: HET RYK VAN E Landen die wy tot noch toe befchreven hebben, teweteUi der Danmonien, Durotrigen, Belgen, en Attre-baten, zijn, als de Saxen in Britannien het hooghfte ge-zagh hadden, tot het Rtjk der Weft-Saxen geweken,mlke zy in haer tael WeafrSeaxan-pic, ztch Geinjpr g^^^^^l^^^\'hen, na Cerdiks grootvader, die dit Rijk eer si ingeftelt heeft:waer van

zy GenS\\,en by zommigeVifi-Sdxonesgenoemt wor&quot;den : maer zy zijniz>OQ genoemt van haer mßeHjks gelegen* DE W E S T-S A X E N. heyt,gelijk de Weft-Gotten Yiü-goxhi.Deze hebben ten laetBenin de manlijke eetm van het Engelfe Rijk de Saxfche Zeven-heerfching in een Éen-heerfching verandert,de welke namaels,door der Koningen onachtzaemheydt, haesUijk veroudert, enlichtlijk verdwenen is. Op dat in haer beveftight wierd \'t genemen dage lijx ziet,dat deftam der kloekfte mannen,en vermaert*fte huyzen, even als deftruyken haer opkomst hebben, bloeyen,rijp worden, cn af-vallcn, en allenskem uytfterven, DE III



? R E G N E N D E E Regnen, hj Ptolomeus PH r n oi, naefl de Attrehatm ten ooflen, hehhen dklanden , die by ons nu Surry en Southfex gemeenlijk genoemt &quot;Sjorden, met een deel Danhet landt yan Hanton , en de ^ee-kant , hesfoont. In de oorfpronklijkheydt , iky&quot;tgeenmy in\'t 4n komt y (lil-^ijgenslpoorbygaen ^ omdathetmiffchiennief^aerisi nktmin, ah ofik^e hy Ptolomsus achte p h r n o i genoemt te zjjn, om dat het een Koning&quot;rijkyvaSy en de Romeynen toe-gelaten hebben, dat onder het gebiedt yan een KoningyerUeyen. Want inde^emjk ^^^ den Britanfchen Koning Cogidm^ als Tacitus ^egtyeenige fleden, na de oude gewoonte yan het Roomfche yolk, gefchonken, op dat zy yperk-tuygenyan flayerny, en Koningen hadden, Maer \'Wijl nu de^e gif ing niet -^oaerfchijnlijk, en anderen ongerijmtfchijnt^^ooyeryperp ik^e gantfchlijk : en omhels lieyer de Saxfche oorfprong dernieuype namen, \'^pelkedeyvaerheydt^elyecyer-reedt. \'Naemlijk Southfex yan de Zuyd-Saxen, en Suth-rey yan de g^uyderlijke gelegenheydt am de ri-yier : &quot;S^am dat Smh-rGy dit betekent, i^ial niemandt konnen benemen, \'Jï\'/}7 Over-rhey, in de oude Engeljchetael, oyer de riyier betekent. H - R V E Y. Vrrey, by Beda Süthri0na,ger-meenlijlc Suthrey cn Surrey,by de Saxen van de zuydelij-ke gelegenheydt aen de ri-vier Su\'S-pea genoemt, wantheeft by haer zuyd , enjiea een rivier betekent ,grenft ten weften eenfdeelsaen Bark-shire, en het landtvan Southanton, ten zuydenaen Suflex, ten ooften aenKent, ten noorden wordthet van de rivier Teems befproeyt, en van Midlefex af-ge-fcheyden. Dit landt is niet zeer groot, maer nochtans rijkgenoegh j en daer het aen de Teems hght, en zich invelden uyt-ftrekt, brengt het middelmatigh vruchten, enovervloedige voedering voort, inzonderheyt ten zuyden, alwaer zich een geduurigh dal, zeer diep gezonken, eertijdtsHolmefdale, van de boflchen genoemt, door een aengenameverfcheydenheydt van boflchen, beemden, en weyden aen-2ienlijk uyt-ftrekt. Hier en daer rijzen de heuvelen meteen langen trek, de diergaerden door-gaens met wildt ge-vult, en de rivieren zeer vifch-rijkjwaer door het een aenge-name lucht om te jagen,en om te viflbhen geeft. En wordtvan zommige vergeleken by een licht en dicht kleedt, datmet een groen verdek, als welx binnenfte deel onvrucht-baer, het buytenfte oft de buyten-kant zeer vruchtbaer is.In dit te door-wandelen, zal ik de Teems, en deinvloeyen-de rivieren, even als leyts-luyden van den wegh volgen jen zoo zal ik niets gedenkwaerdighs na laten, wijl aen dezerivieren alle de plaetfen liggen, die van ouder gedachte-nis

zijn. De Teems, op dat wy haren loop met een voorvloet vol-gen,fpoelt,zoo haeft zyBarkshire verlaten heeft,aen chert-fey, welk Beda het eylandt van Cerotus noemt, nu naeulijxeen half eylandt, behalven by winter-water, in welk, als ineen plaets van den handel der menfchen af-gefcheyden,Frithwald, als hy zich zeifin de gront-briefnoemt,KoningWulphers van Mercien Stadthouder over het landt van Sur-rey, en Erchenwald, Biflbhop van Londen, in de eerfte tij-den van de opkomende kerk van Engelandt, een kloofter-ken gefticht hebben,het welk een tijdt lang het graf van denheyligen Koning den zeften Henrijk geweeft is, den wel-ken,uyt zijn Rijk geftoten,het huys van York gedoot heeft,om zich \'t Rijk geruftelijk te beveftigen; en hebben hemhier zonder eenige eer begraven. Maer namaels na Windle-for over-gevoert, en in een nieuw eeren-graf geleght,heefthem de zevende Henrijk op Koninglijke wijs zijn recht ge-daen , en is over zijn heylige deughden zoo verwondert ge-weeft, (want hy was een uyt-gedrukt voor-beeldt van Chrift-lijke Godtvruchtigheydt en lijdtzaemheydt) dat hy mee Rhtf. Chertfey,666S Den xjsflen Bmijki Paus ïulius gehandelt heeft, om hem onder het getal derheyligen te ftellen. Maer dat dit niet gefchiede, was degierigheydt van den Paus oorzaek, de welke van de Hey-lighmaking oft Cmonifatie, als zy \\ noemen , des Koningste veel geldts geeyfcht heeft; zoo dat het fcheen dat hy de-ze eer niet aen de heyligheydt van den Vorft, maer aen hetgeldt op-dragen zoud. Hier by wordt het rivierken Wey inde Teems geftort,het welk uyt het landt van Hanton voort-gefproten, en het eerft in Suth-rey gekomen, leornham,^Q.\'meenlijk Farnham, na genoemt, bezoekt, hetwelk iEthel-bald, Koning der Weft-Saxen, aen den BiflTchop en Ge-meentevan de Wentaenfe kerk gefchonken heeft. DenKoning iElfred heeft hier omtrent het d c c c xciiijaerde woedende Deenen met een kleyne macht verflagen , ennamaels , als Koning Steven aen eenige, die aen zijn zijdewaren, toe-gelaten heeft, hier kafteelen te bouwen, zooheeft Henrijk van Blois , broeder van Koning Steven , enBiflbhop van Winton, een kafteel boven op een heuvel, dieover de ftadt helde, gebouwt, \'t welk de derde Henrijk uyt-geroeyt heeft, om dat het een vertrek der oproerigen was, /nochtans hebben \'t de Biflchoppen van Winton, aen welkehet nu noch toebehoort, wederom op-gemaekt. Niet vêrvan hier by^i\'^/\'/O\'» heeft Willem BiflTchop van Winton, een kloofterken voor de Munniken, van de ordevan de Cifterftenfen, gefticht. Van daer loopt de Wey doorGodelm\'mge, het welk Koning JElfred by uyterfte-wil aen^thelwald,

zijns broeders zoon, gemaekt heeft : niet vêrvandeMayery van Catteshull, het we\\klia.modc Gatu^bezeten heeft, voor dat hy Maerfchalk van de hoeren zijnzoud, als de Koningin die landen zoud komen, en niet vêrvan Lofeley, daer wy in een eyken-bofch, de fchoone woo-ning van het Ridderlijke geflacht van de Moren gezienhebben 3 komt zy tot Guilford, van de Saxen Guloe-popo, enin eenige voorbeelden Gelgdford genoemt. Nu een treflij-ke markt, met fchoone herbergen, eertijdts een Koninglij-ke hoeve der Weft-Saxen, het welk dien iEthelwald ook byuyterfte-wil van zijn oom ontfangen heeft : daer zijn nocheenige Koninglijke huyzen, die nu vervallen, en niet vêrvan de rivier vervalle veften van een oudt en groot kafteel jen in het midden is een kerk, wiens ooft-eynd uyt een ver-wuifde fteen gebouwt, zeer oud fchijnt. Hier, als in hetboek van den eerften Willem te zien is, heeft den Koninggehad lxxv huyzen, daer clxxv menfchen in woon-den. Door geenige zaek nochtans zoo vermaert, als door dewreedtheydt en ontrouwe van Godwin, Graef van Kent, dewelke in \'t I o 5 6 jaer, als .^Ifted, Koning Ethelreds zoon,en erfgenaem van het Engelfche Rijk, uyt Normandyenquam, om zijn gerechtigheydt te eyflchen, hem op zijn ge-geve trou ontfangen, maer terftont tegen zijn trou gehan-delt heeft; want hy heeft <>00 Noormannen, die dien Ko-ninglijken jong-man verzelden, onverziens in een duyftere nacht CantHA-rien/tf. Farnham, Waverley, CmeshuU^ Gfiildfa-d, Htiyz-tndes Ka-nin^s^ Nemint van hetttend: deel
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? H Ë T V nacht al tienènde, ^Is onze fchrijvers getuygen, gedoodt. Dit Rhie-gat is fchoonder door zijn ruyftiite, als dootNiet na oudt krijghs-gebruykdetienden, doorhetlotge- zijn opbouwing; aen het zuyd-eynde heeft het een dier-leyt, ombrengende; maer negen gedoot, den tiende vry ge- gaerde dicht van boflchen, in welke den Edelen Carel,laten, en toen de behoude tienden met de grootfte wreedt- Graef van Nottingham, Baron van Eflingham, en den Op-heyt wederom getrent. Alfred zelve heeft hy den Deen- per-Admirael van Engelandt zijn huyzingen heeft, daerfchen Harold in handen gelevert, die hem, de oogen uyt- eertijts de Graven van Warennen en Suthrey een kloofter-ftekende, geboeyt, en tot zijn doot toe gevangen gehou- ken gefticht hadden. Aen het ooften vertoont ^ich een ka-denheeft. fteel,nuverzuymt, en door den tijdt bou-valligh, van deDe Wej, van hier met een langen loop naer \'t nöbrden zelve Graven gebout,en gemeenlijk H&lmefcafile, na het daigedreven zijnde, fpoelt aen niet gedenkwaerdighs, als Sut- daer het in light, genoemt; waer onder dat men ziet eende woon-plaets van het Ridderlijk geflaeht van Wejlon, wonderlijken kelder, en een verwulffel, met grooten ar-de Koninglijke huyzen Woking, en Pynford, alwaer by ons beyt uyt metfel-fteen, gelijk de heuvel is, uyt-gehouweii.gedenken Edward, Graef van Lincoln, en Baron van Clin- Maer de Graven van Warennen (gelijk als in hec boek vanton, zich een huys getimmert heeft, en dicht hier by ok- d\'onderzoeking ftaet) hebben dat gehouden op haer hoofdham, van waer die groote Wijs-gier, en vader der Name- van den Koning, in haer Baronnye, van den inkomft vanhngen, Willem van Okham geboorén, en na de zelVe plaets Engelandt. Van daer loopt de rivier door het kafteel Bech-genoemt is. En daer zich de otelanden door een dubbel- rvoorth, voor het welk Thomas Bvown van den zeften Heri-den mont in de Teems ontlaft, ziet mén in een diergaerde rijk het Markt-recht gekregen heeft. Want het is eengenoegh fchoone Koninglijke huyzeïi , omtrent welke woon-plaets van het vermaerde geflacht van dè Brownen,Ccefar de Teems, op de grenzen van Caflivellaun, over-ge- uyt welx geflacht, als by onzer voor-ouderen geheugenis,_ _ trokken is. Want dit was de eenighfte plaets, daer men Antony Broipn, Lucia de vierde dochter van lan A^^fw//,far over de eertijdts, en dat noch qualijk te voet óvér de Teems kon Mark-graef van Almt-agu, met een groot houlijx goedtTeems veer. komen, \'t welk de Britannen zelve aen C^èfar even als ge- getrouwthad, de Koningin Maria, zijns zoons zoon niettoont hebben. Want aen de andere zijd der rivier waren de tijtel

van Onder-graef van Mont-agu Vereert heeft,groote troepen der Britannen in flagh-orde geftelt, de kant Weynigh mijlen van hier tert weften, ziet men Bffingham, mnohkmVan de rivier was dicht beheyt gelijk een wal met fcherpe nu onlangs de wooning van Willem Hoivard , zoon vanTuyn-ftaken , en zodanige ftonden \'er ook in \'t water, die Thomas van Norfolk, dien verwinner der Schotten,de wei-door de rivierbedekt wierden: Wiens overblijffelen, zeght ke van Koningin Maria tot Baron Horvard van EjfinghamyBeda, hedenfdaeghs noch gezien worden, en het fchijnt en Groot-Admirael van Engelandt gemaekt is, en Konin-voor de aenzieners , dat elk byna zo dik geweeft is, als de gin Elizabeths, hooghloflijker gedachtenis, eerfte Kamer-dye van een menfch, zy waren mede rondom met Loot be- bewaerer, en daer na Zegel-bewaerer geweeft is ; wiensgooten, zo datze zoo vaft in de gront van de rivier geflagen zoon Carel nu bloeyt, en Groot-Admirael is, den welkezijn, dat het onmooghlijk is die te verwrikken. Doch de insgeh|x. in\'t 15 97 jaer, om zijn deught en treflijke dien-Romeynen zijn met zulk een geweldt in de rivier gegaen, ften, van de zelve Elizabeth met de tijtel van Graefvan Nottingham verheerlijkt is-. De Mole nu tot aen den witten heuvel \'Whitehili goko^men zijnde, waer op dt Bos-boom fchoon voort-komt * zijn; want de rivieris hier naeulijx zes voeten diep, en wort wordt aen des zelfs voet verborgen, oft veel lievet in-ge^\' heden Cotvey-Jlakes, van de Tuyn-ftaken genoemt, wijl ook florpt, waer van de plaets The Swallow genoemt wordt; rheSmU Cïefar de uyterfte grenzen van Caflivellaunus omtrent xxx en omtrent een mijl oft twee verder, dicht by de brugh [oip, dliyzent fchreden van de zee , welke het ooft-eynd van Letherhed, borrelt zy weder uyt. Zoo dac de inwooners Kent befpoelt, ftelt, daer hy een veer gemaekt heeft; aen van deze plaets niet min roemen, als de Spanjaerts, dat zy ^ , k. de zelve gelegenheyt der zee is dit ons veer, wiens byna- mee een brugh hebben , die zeer vele kudden van fchapen vergete geheuge ik nu de eerfte, dat ik weet, weder op ge- voed. Want dit drijven de Spanjaerts met een lang gebruykt fchapen op haelt heb. Tpreek-woort, van die plaets, in de welke de rivier Anas,dit ^&quot;eden oji Weynigh mijlen van daer ten ooften , vloeyt het rivier- nu genoemt wordt, zich tien mijlen vér verbergt. ken Mo/ü haeftelijk in de Teems, hebbende het gantfche Onze Mok zöo herbooren , vloeyt langzaemlijk na de landt, van de zuyder-grenzen af, door-geloopen, het welk Teems, en ftorter zich by Mólefey, welk zy tot haer naem ten laetften, door de heuvelen verhindert zijnde, zich ge- aenneemt,in. lijk

een Mol, en als de edele rivier Anas van Spanjen, een Na dat onze Teems het rivierken Mole in-gelaten heeft, ffane onder de aerde opent, waer door dat het fchijnt de drijftzc haer water recht naer \'moorden, en bevochtight naem gekregen te hebben, om dat dit onder-aerdigh dier KingHone, eertijdts, als zommige willen , Moreford ge- Kingïl\'om in \'t Enc^elfch C^fole genoemt wordt. Daer is nochtans aen noemt; een byzonder bezocht koop-ftedëken, en eertijdts deze rivter niet voortreflijx om te befchrijven, dan een wey- bekent door een kafteel der CÏaren, Graven van Glocefter, Matth^m nigh vorder van de bronnen , en zeer naby aen de oude ge- het welk voort-gekomen is uyt een oudt ftedeken, Op die fteenden wegh van de Romeynen, dieze Stanyftreat noe- plaets liggende, en van die zelve toé-naem, en der water- men, is de ftadt Aclea, gemeenlijk Ockiey na de eyken-boo- vloedt onderworpen. In het welke, als nu Engelandt door men genoemt; alwaer iEthelwolf, Egberts zoon, de welke de Deenfche oorlogen byna van zijne Koninglijke ftoelen in de heylige orde gewijt, als hy, door Paufelijke macht ont- ontrooft was, de Koningen Athelftan, Edwin,en Etheldred, flagen , zijn vaderlijke rijk door erffenis aen-genomen had, gehuldight zijn : zoo dat het na dé Koningen KmgBon, met de Deenen gelukkelijk gevochten, en al de kloekfte dat is, een Komnglijke fladt, genoemt is. De Koningen heb- van haer gedoot heeft; nochtans heeft hy, mits die Deen- ben daer dichte by voor haer een plaets gekoren om t^ fche water-flaghfteedts weder uytpuylde , zijn vaderlandt woonen, die zy, om der fchoonheyt wil, Shene genoemt geenzins voordeel gedaen. Wevnigh van de bronnen dezer hebben ; maer nu Richmond geheeten : waer in de zeer fkièmmd rivier is Gatton, het welke nu naeulijx een dorpken is, hoe- machtige Koning de derde Edward, als hy genoegh mée «wel het eertijdts een vermaerde ftadt was. Het toont tot eere der natuur voldaen had, van pijn en droef heyt ge- r. - fto^-y^jj jj ^ j^y gefchept had in de doodt van zijn zeer ^^ ftrijdtbaren zoon,die by hem en gantfch Engelant zo hoógh van den ze-geacht wierd, dat hy alle trooft overwon: en voorwaer was Wf»oyt, zoo was deze droef heyt van Engelandt rechtvaerdigh. ^/^rijk Want binnen een jaer het verlooren heeft den geheelen lof van den oorlogh, en van zijne overvloedige opperheden ;dewijl beyde haere zege-rijke wapenen hebben gantfch Edjmd.Vrankrijk zulken vreze aen-gebracht, dat de vader metAntiochus de naem van blixem, én de zoon met Pyrrhusde naem van Arent te rechtvoeren mocht. Hier is medegeftorven Anna, huys-vrouw van de tweede Koning Ri-chard, zufter

van Keyzer Wenzelaus, dochter van den vier- S r den PfillemOhhm. Vaer Ca- rnet hare hoofden alleen boVen \'t water, dat de Brittannenhaer niet konden tegen-ftaen, maer moeften den oever ver-laten , en de vlucht nemen. Ik kan in deze zaek niet vals Comy- jlakS\' t Mold- en Anas eentiiAa inSpanjen. Oklcy. Gatten» wel het eertijdts een vermaerde ftadt was.een teeken van zijn oudtheyt de uyt-gegrave Roomfchepenningen, en zent aen \'t Parlament twee Burgeren. ^ WatRhie-gat. laeger is Rhie-gat, dat is, zo men \'t uyt onze oude tael ver-tolkt, de af-loop van een ri\'vierken^ in een dal dat zich vêr tenIhl Cdooften uytftrekt, Holmefdale genoemt; wiens inwooners,om Ie, \' dat zy de woedende Deenen eens oft tweemaelverflag hebben, tot haer eygen lof zingen tThe vale ofHolmefdallNeuer mnne, ne neuer fhallkDat is: Dit is de hooge vefl van \'t flerke Holmefdal,Dat noyt verwonnen ü) oft men vertvinnm en ( !



? N. E B E E D den Keyzer Karei, die eerft aen de Engelfche vrouwengele\'ert heeft, op die wijs te paert tc zitten, dieze huy-dendaeghs in Engelandt noch gebruykcn. Want het wasce vooren een weynigh fchandelijk , datze fchryelings,als de mannen, te paerdt zaten. Wiens doodt haren manzoo bitter en zwaer gevallen heeft. dat hy zelfs zijn huysvergat, en wars wierd. Nochtans heeft de vijfde HenrijkSheng. nieuwe huyzen gctimmert, cn heeft in \'t dorp Shene, hierzeer na by, het kloofter van de Cathuyzer Munniken , dathy Bethelem genoemt heeft, geftelt. Maer onder \'t gebiedtvan den zevenden Henrijk is deze Koninglijke zit-plaets,door een overgrooten brandt gantfch tot niet gekomen,doch gelijk de Phoenix uyt zijn afch herbooren wordt, zoois deze plaets ook herbooren, van nieus op gctimmert, enveel fchooner gebouwt als te vooren , door Henrijx hulp.En naeulijx had deze zevende Henrijk dc nieuwe huyzin-ge gemaekt, ofhyis hier geftorven, doOr wiens zotj^ ,wacht, raedt, en zeer vêr-ziende voorzichtigheydt het ge-meene beft in Engelandt tot noch toconwinbaer geweeftDe doot is. Hier is ook zijn nicht, dc doorluchtige Koningin Eli-van de Ko- 22Lhcih , nahet vier-en-tnegentighfte jaer, als zy haer na-ninpnSlf- fum-met het wereldtfche leven vervult had, omtrent 70do? * jaren oudt zijnde, van Godt geroepen, en ontfangen inde Heylige en Hemelfche vergadering. Een Vorftin bo-ven naturen van een manlijk gemoedt en raedt, dewelkeeven als het acnzicht ook de Koninglijke zeden van harengroot-vader vertoont heeft, die Hefde der wereldt , envreught van Engelandt; cn zoo vêr is \'t er af geweeft, datdeze vrouw van de geduurige dapperheydt haerer voor-ouderen ontaert heeft, dat zy, zoo zyze niet overwonnenheeft, de zelve nochtans alle gelijk geevenaert heeft. Lactdic dit dan geloven, die hier namaels na ons gebooren zul-len worden, cnlaet zy daer vry af verzekert zijn (ikwilde waerdigheydt van de waerheydt niet bederven doorpluym-ftrijkcry) dat een maeght 44 jaeren de Scepter zoogehandelt heeft, dat hare onderzat en haer beminden , ha-re vyanden haer vreefden, cn een ieder haer met verwon-dering ontfing, zoo dat voor die tijden niemant haers ge-lijk is geweeft. Door wiens doodt gantfch Engelandt ge-lijk als overvloedigh vol tranen onder gebrooke ftemmengeweeft is , en zoud ontrooftelijk in hare fiaeute geble-ven hebben, \'t zy dat, zoo haeft zy begraven was, dendoorluehtigèn lacob , ware en ongetwijftelde erfgenaemvan aller menfchen herten, cn oogen al

geordent, omhet Rijk acn te veerden, het zelve met de uytnemendefchijn van zijn licht beftraelt, en tot de hoop van zich eeu-welijk te verblijden, beroepen had- Den welke terwijl wyzien, gelooven wy geenzins dat zy geftorven is. Doch watzeggen wy dat zy geftorven is ? wiens onfterflijke deugh-den leven, cn wiens naem, in dc herten der menfchen in-gegrift, eeuwighlijk leven zal.Hoe verd Tot hier toe wordt de Teems door de aenkomft van dedat deri- op-fpoelcndc ZCC vermeêrt, cn is hier omtrent 60 Icali-vier Teems aenfchc inijlen van haer mont : cn daer is, dat ik weet,door e zse gantfch Europen geen rivier, die zoo veel mijlen gc-&quot;^tvaeróm .voclt de kracht van de acndringende cn vallende zee, totdat deri- groot gerief van dc by-wooners. Oft het daer door komtfvier Teems dat zy van hier, zonder kromten geboogen, met een rech-zeoverwe- ^^ j^qJI^; ten ooften gedreven, en mecii in hooge oeversbefloten, en met een ruymer mont aen de zee open ftaet,dewelke door de fnelfte omdracyinge vande hemelfchekringen , van het ooften na het weften op dat zelfde deelaen-gedrevcn wordt, gelijk ik eertijdts gemeen t heb ^ laetde Wijs-gieren onderzoeken, aen de welke ik dit en dier-gelijk gaern overlaet. Ik zalu nochtans van deze plaet-fen , en van deze zaek een weynigh vcerzen , uyt hethoulijk van de Teems cn Ifis, zoozyu fmakcn , voor-ftellen: Ter rechter van ons vertoont zich hoogh en fchoonRichmonda, met de naem Shene van oudts gewoon.Den wijzen Henderijk heeft dit zoo willen noemenRichmondia, om dat hy daer na konde roemen ,Dat dit Richmondia hem hadde aen-gehrachtDe tijt els, en de eer van V Gr avelijk gefacht.Maer laes! de droeve ßadt hefchreyt met treur ge veflenDen Hecior van ons landt, dien Eduward, den beftenVorft, dien oyt oogh bezagh: dien Koning nu verlaet,Het leven wederom de aerdtfe romp verfmaet deromloopt. De ziel diefcheyt van hier, en neemt zijn kours na boven,Om eeuwelijken daer haer Heer en Godt te loven.Maer had deyzre doodt hem niet zoo dragehaelt,Den winnaer had byna uyt Vrankerijkgedaelt:En had u met gewelt Valenzen af-genomen,of u te Valenzen wel lichtelijk bekomen. En na weynige tuifchen-loopende vcerzen:Tamißs de rivier, die voelt aen beyde kantDe vlucht en wedsrkomft van V water aen zijn ftrant.Zoo dikwijls als Diaen, dat ongeftadighlijken.Door d^haven van de zee, doet in~ en uyt-waerts wijken:oft datze wel weèr-hout de op-gezetteplaegh,Door een verandert licht, zoo looptze ras engraeghVolder, en

opwaerts aen en binnen korteftonde __Wordt het,met weêr om-loop, verßoort inzee gevonde.Een zeker onverftant hovaerdelijken zeyt,Dat een riviere wijkt, oft ons een plaets bereyt.Doch dat en is niet waer, hy zeyt noch daer beneven,Daer ü niet een rivier, die immer heeft gegevenEen name aen het landtzoo verre is \'/ daer vanDat met een zeker maet het water loopen kan.En ellikke rivier wil hem hier aen verbinden,Dan men kan geen lands-man van V Schelt en Albas vinden. Meêr inwaerts, omtrent vier duyzent fchreden vandeTeems, is een Koninglijk vertrek Nonefuch genoemt, welk J^oneftieh.het fleraet van alle de huyzen, die daer rondom ftaen, ver-duyfterten weghneemt, diedeheerlijkfte achtfte KoningHenrijk in een gezonde plaets, eerft Cuddington genoemt, Cuddittg-tot zijn vermaek geftemt, en met zulk een heerlijkheydten voortreflijkheydt op-gebouwt heeft, dat het in \'t aenzieneen kafteel lijkt, en men zoud meenen, dat in dit werkde gantfche bouw-konft verzaemt was. Over al zijn zooveel Edele wapens, zo veel wonderen van volmaektc konft,en zoo veel nagebootfte werken van de Roomfche oudt-heydt, dat deze plaets te recht zijn naem hout en bewaert,welk in Duytfch betekent, geen desgelijx, oft gelijk Lelan-dus gezongen heeft : D\'Engelßn hebben vaek dees plaetze durven roemenGeen te zijn defgelijx, ais zy het noch wel noemert. Deze huyzen worden zoo omcingelt van diergaerdenvol daflen , treflijke hoven , wel-gelege boflchen , be-lommerde wandel-wegen dat de genoeghlijkheydt zel-ve de plaets fchijnt gekoren te hebben , om met de gezont-heydt te bewoonen. Maer de Koningin Maria heeft dezeplaets voor andere aen Henrijk Graef van Aron- del, gecygent, en als hy de plaets met een fchoonc Boeke-ry, en nieuwe werken verrijkt had , zoo heeft hy, fterven-dc, al zijn gerechtigheydt over-gegcven aen den Barony2.n Ltimley, die alles gedaen heeft, dat met zijne naemvoeghdc, doch van dien is het, door overlevering, tothet Koninglijk erfdeel gekomen. Hier omtrent, cn \'t ver-driet my niet te gedenken, is een ader van die aerde daermen die potten af maekt, die de Goudt-fmeden gcbruy-ken , om het goudt in te fmelten, en daerom dierder ver-koft wordt. Niet vêr van hier by Cashalton ontfpringt het klaer en DeriviirVoorn-rijk rivierken hetwelk, vloeyende voorby M\'aftdle. Morden, aen de weft-ocver op een zeer vruchtbare plaetsMerton befpoelt, in \'t Saxifch fcefiCDune, eertijdts vermaert Merttn^door dc doot van Kenulf, Koning der Weft-Saxen, die ineen

hutjen van een hoer, die hy daer onderhield, van Ki-nehard Clito omgebracht is, en de zelve Clito heeft, vanKenulfs vrienden doorftcken, datelijk zijn ftraf ontfangenvoor zijn ontrouwigheydt. Nu toont het maer alleenlijkde vervallc muuren van dat klooftcrken, het welk de eer-fte Koning Henrijk gctimmert heeft, daer Gilbert, Onder- 11-17-Graef van Surrey , laft van had het welk onder den der-tien Henrijk zeer vermaert was, door de vergaderingender Racdts-heeren. Daer na wordt de riviere Wandle ten ooften vermeerdertdoor een rivierken, het welke zijn bron by Croidon heeft, Croido-a.eertijdts Cradiden genoemt, het welk, aen de heuvelen ge-legen , door het Palleys van dc Aerts-biffchoppen vanCantelbergh, aen de welke het nu langen tijdt toebehoortheeft, cn door de Steen-kooien, waer meê de inwoonershare koopmanfchap drijven, zeer bekent is. De inwoonersverhalen dat er eertijdts een Koninglijk huys geweeft is, in het -&quot;ij



? --- \' 1\' < . H - R i •; Ê V in het weft-eynd van de ftadt by Haling, daer noch zom-tijdts de ftukken van de muuren , door boeren uyt-ge-graven worden , het welk de Aerts-biftchoppen daer na, teIchenk van dien Koning ontfangen hebbende, over-ge-voert hebben aen haer rivierken, naerder aen het Palleys.Waer omtrent dat de eerv/aerdige vader in Chriftus D. lo-h3.nncs Whitgift, van lofiijker gedachte, Aerts-bilTchopvan Cantelbergh, uyt een Godtvruchtige genegentheyr,eentreflijk Gaft-huys, tot byftant van de armen, en een Schoolvoordejonkhéyt, om goede konften in te leeren, getim-mert , en met groote rijkdommen begiftight heeft. MaerThe Borne. die beek, die hier al-te-met ontftaet, en ik weet niet watvoorzeggingen van dieren tijdt en peftilentie, byhet ge-meene volk voor-zeght, is niet der pijnewaerdt met eenwoordt te gedenken, hoewel het nochtans niet gantfch-lijk buyten geloof is. ]:litï zcer:n\'2Lhy is Beddingio?iy waerin men huyzen ziet die uytnemende fchoon gebouwt, cnmet een luftige gedaente van tuynen verfiert zijn, die Fran-cifcus Carew, vermaert door de Ridderlijke waerdigheyt,onlangs daer getimmert heeft. Want het is de oude woon-plaets der Carews, die gefproten zijn uyt Niklaes BaronCarew van Moulesford, (waer van die Carews van Den-shire ook voort-gekomen zijn) en hebben langen tijdt indit landt gebloeyt: maer voornamelijk een van die, metnamen 1. Carew , die zich in t houlijk begeven had metde dochter en tweede erfgenaem van den Edelen BaronHoo. Aen dc andere zijd van de riviere Wandle light Wib-handune, nu gemeenlijk V/imbledon genoemt, alwaer, alshet al te groot geluk veel burgerlijke onruft gebaert had,tuflchen de Engel-Saxen, de Briranfche oorlogh in flaepgewieght, zoo heeft Ethelbert, Koning van Kent, tegenzijn Edel-lieden eerft de burgeren ter wapen gehitft : maerCeaulin, Koning der Weft-Saxen, heeft hem met een groo-te nederlaeghin deze plaets overwonnen : verflagen heb-bende de Hertogen Oflan en Cneben, waer van miflchiendit krijghs-bohverk, dat wy hier in een ront gezien heb-ben , Bensburie, voor Cnebensburie genoemt wordt. Maernu is deze plaets zeer verfiert door fchoon geboude huyzen,en luftige hoven, de welke Thomas Cecil, Ridder en zoonvan den voorzichtigen Baron Burgley, in \'t m d lxxxv i i ijaer getimmert heeft, als de Spaenfche vloot Engelandtdreyghde. Twee mijlen van hier ten zuyden, is op het hooghfte vanWoodcste. heuvel een bofchken, hedendaegs Vfoodcote

genoemt,in het welke gezien worden openbare teekenen vaneenmatige ftadt, en zeer veel bronnen van brokkelingen vankey-fteenen op-getimmert ; de na-buuren verhalen veelvan haer overvloedt en rijkdom, en van het getal van deoude Raedts-heeren. Dit is, na mijn mcening, die ftadtgeweeft, de welke by Ptolom^eus NoioMAGVS,by An-toninus Noviomagvs genoemt is geweeft, en menneem geen ander bewijs, als uyt de gelegenheyt. Want zylight tien mijlen van Londen, x v 111 mijlen van Vagmia-cen, gelijk als het oude Reys-boek getuyght. Maer dieNoviömagum, o{x.\\isi Buckingham^ok Gmldford geftelt heb-ben, zijn vér van de wegh af-gedwaelt. Dit is de voornaem-fte ftadt van de Regnen geweeft, en zeer bekent aen Mari-nus Ty rius, den zeer ouden Aerdt-befchrijver, den welkenPtoiomcELis berifpt, omdat hy Noviomagum van Britannienten noorden van Londen, en na de wijs van rey zen zuydlij-ker geftelt heeft. Aen de Teems, nademont van de Wandle^ alwaer hetftedeken Wandlesworth, na haer genoemt, light, is hetdorpken Baterfey, eertijdts by de Saxen Parpyki\'ea, en inhetDuvtfch Patricim Eylandt genoemt : en de Koninglij-ke huyzen, Kennington genoemt, die wy nu zoeken, alwaerdat de Koningen van Engelandt eertijts haer vertrek-plaetsplegen te hebben maer nu is er tael noch teeken te vin-LamhitL den. Daer na Lambith oft Lomehith, dat is, de modder ach-tige haven, eertijdts vermaert door de doodt van de fterkeCanut, Koning der Engelfen, die daer door dronkenfchapgeftorven is. Want hy, geheel tot gulzigheyt en braflenover-gegeven , deed vier-mael \'s daeghs de Koninglijkemael-tijden, gelijk Henrijk Huntingdonenfls verhaelt,vooral^zijn hof, aenrechten , willende liever dat de voor-geftel-de gerechten van de genooden verlaten, als van de onge-noode begeert wierden , om weder op-gezet te worden.Doch nu is de plaets veel vermaerder door het Palleys van JBeddwg- tM. Wimbledon\' De eerßein\'andfchecorlogh tuffchen defygetßn. Novioma-gtu. Kennington. de Aerts-biflbhoppen van Cantelberg. Want omtrent hec11S3 jaer onzes Heeren, heeftBaldwin , Aerts-biflbhopvan Cantelbergh, een ruyling met de Biflchop van Roche-fter gedaen hebbende, een erf-gront in deze plaets gekre-gen , alwaer hy voor hem en zijn nakomelingen een Pal-leys begonnen heeft, het welk zy allenx vermeerdert heb-ben. De welke, als zy hier ook een Collegie-kerxken zoch-ten te maken, goede Godt, wat zijn \'er al appellen te Ro-men van de

Munniken van Cantelbergh gekomen, wat alblixemen, dreygementen, en beftraflingen van den Room-fchen Paus,tegen de Aerts-biflchoppen uyt-gegeven? wantdie Munniken vreefden qualijk, dat haer grondt eenighletfel zoude gefchieden, en dat, in deverkiezing van deAerts-biflchoppen, zy zouden te rugh geftelt worden. Endit onweêr is niet geftilt voor dat het begönne kerxken,op haer aentaften, tot de aerde toe uyt-geroeyt wierd. Hiernaby is de vermaertfte koop-ftadt van dit landt, de welkehedensdaeghs The Bourough of Soutworke , by de Saxen6u^-pepke, doxis, het zuyder-werk, genoemt wordt, lig-gende ten zuyden recht tegen over Londen, waer van heteenighzins een voor-ftadt fchijnt: maer zy is zoo grooten vol volx, dat zy niet veel fteden van Engelandt wijkt jhet ftaet op zijn eygen recht, en heeft by onzer vaderen ge-»denken zijn eygen Bailjouwen gehadt. Maer is onder \'t ge-biedt van den zeften Edward aen de ftadt van Londen ge-hecht , en wordt huyden als een lidt van \'t zelve erkent. Endaerom zullen wy, als wy te Londen komen, hier breedervan fpreken. Hier omtrent verlaet de Teems Surrey, wiens oofter-grenzen van hier recht na het zuyden af-gaen, dicht byLagham, welk, onder \'t gebiedt van den eerften Edward,zijne Parlaments Baronnen gehadt heeft, die S. lohn deLagham genoemt waren, wie(is erfdeel ten laetften geko-men is , door zijn dochter en erfgenaem, aen L Leodiard.Wat laeger, byna in dien zeiven hoek,na Southfex en Kent,ziet men het kafteel Streborrow, eertijdts de woon-plaetsvan de Heeren van fobham, die hier van Sterborrow ge-noemt zijn, en van lan van Cobham, Heer van Cobham enCouling, en de dochter van Hugo Nevill gefproten, langin eer en waerdigheyt gebloeyt hebben. Want Reginald,onder\'t gebiedt van den derden Edward, in de orde vanS. Joris aen-genomen , was Overfte van de zee-ftrant, vande mont der Teems af, tot de weft-eynden toe. En de laet-fte Thomas heeft Anna, dochter van den Hertogh vanBuckingham, tot huvs-vrouw gehadt, van de welke hy zijneenige dochter Anna ontfangen heeft, die gerroutis aenEdward Burgh, die ook van de Percijs, en van de Gravenvan Atholien zijn ftam trekt,en zijn zoon Thomas, van denachtften Henrijk tot Baron van Burgh gemaekt, heeft zijnzoon Willem nagelaten,dieThomas geteelt heeft,denmee-ften liefhebber der geleertheyt, en Overfte van den Briel,den welken de Koningin Elizabeth met de orde der lartiervereert, en tot Onder-Koning van

lerlandt, daer hy geftor-ven is, geftelt heeft. Van j^leonoor Cobham uyt dit ge-flacht, huys-vrouw van Humfred, Hertogh van Glocefter,de welke in geen groote achting was, ziet, zo \'t u belieft, deGefchichten van Engelandt. Nu zijn de Graven op te tellen. De Roode Willem,Koning van Engelandt, heeft Willem van Warenna eerftover Surrey geftelt, met de eer van Graef, wiens wapenenwaren een gulden fchildt, met hemels-blaeu onderfchey-den. Want in zijn brief, waer meé hy het Prioorfchap van Ztf«;^ gefticht heeft,leeft men aldusrlk heb gefchonken,&c. voor de welvaert van mijn Heer Koning Willem, die myin Engelandt gebracht heeft, en voor de welvaert van Me-vrou de Koningin Machteld, moeder van mijn huys-vrou jals mede voor de welvaert van mijn Heer WiHem, de zoonvan den Koning, na wiens aenkomft in Engelandt ik de-zen brief gemaekt heb,en die my Graefvan Surrey gemaektheeft , &c. Dezen is zijn zoon, en zijn zoons zoon van dezelve naem gevolgt, maer de laetfte heeft een eenige doch-ter na-gelaten, die eerft ten houlijk gehadt heeft Willem,de zoon van Koning Steven, en daer na Hamelin, baftaercPlantagenet, Graef van Anjou; zy heeft haermannen met den zeiven tijtel vereert. En haer eerfte manzonder kinderen geftorven zijnde, heeft Hamelin by haeirgeteelt Willem, Graef van Surrey; wiens nakomelingen,dcnzcmdct Warrens aen-genqmen hebbende , dien zei-ven ; i i < i ! \' E Hf\' Southwor-k\' i 1 \' ;; Baronnenvan S- IthndeLagham. Strehor-row. Baronnenvan Borougoft Burgh. Graven VAftSurrey , dieook^ Graversvan Waren-ne genoemtmorden. Wapensvan de Gr a-ven vanWarenne^



? s N. G N Ë 1 veo eicel gevoert hebben. Dezen Willem heeft getrouwt deeerft-geboore dochter, en ten deele erfgenaem van WillemMaerichalk , Graef van Penbroek , wedmve van HugoBigod, die hem lan gebaert heeft, en lan heeft by Alicia,dochter van Hugo Le Brune, Graefvan Mark in Vrankrijk,halve zufter, van moeders wegen, van den derden KoningHenrijk, geteelt Willem , die voor zijn vader geftorven is,en by lohanna Vere, dochter van de Graefvan Oxford,lan,laetfte Graef uyt dit geflacht, na zijn vaders doot gebooren,de welke geweeft is, als ik in zijn zegel gezien heb, Graefvan Warenne , Surrey , Strathern in Schotlandt, Heer vanBromfeld en Yale, en Pfalts-graef Maer hy zonder kinde-ren geftorven zijnde,in het 21 jaer van den derden Edward,heeft zijn zufter en erfgenaem Alicia getrouwt aen Ed-mund, Graefvan Arundel, deze eer door haer houlijk tothet geflacht der Arundels gehracht, van welke dat het tenlaetften, dooi de Mowhrays, aen de Howards gekomen is.Want Thomas Mowbray had ten huys-vrou de oudtfte zu-fter, en mede erfgenaem van Thomas Fitz.-Alan, Graef vanArundel en Surrey. Nochtans heeft de tweede Richard dentijtel van Hertogh van Surrey ondertuflTchen aen ThomasH^land, Graefvan Kent, gegeven, welke eere hy niet langgenooten heeft; want wijl hy met heymelijke t\'zamen-zweeringen dien gevangen Richard Vry en in zijn Rijk wè*^derom trachtte te ftellen,zoo is zijn t\'zamen-rotting buytenzijn meening uyt-gebroken,en hy is vliedende van het volkvan Cirencefter achterhaelt, en met de bijl onthalft. Daerna heeft Thomas van Beauford, die Cancellier van denKoning was (zo men Thomas Walftngham gelooven mach)deze waerdigheydt gevoert. Want in\'t 141 o jaer, gelijkhy zeght, is de Heer Thomas Beauford, Graef van Surrey»geftorven^ doch hier in mach Walftngham zijn trou bevrij\'*den, want daer van ftaet niets in des Konings handt-Veften,maer wel dat Thomas van Beauford omtrent die djdt Can-cellier geworden is. Dan dit is zeker uyt de gemeene han-delingen des Rijx, dat de zefte Koning Henrijk , in het25> jaer zijns Rijx, lan Mowbray, zoon van lan, HertoghvanNortfolk, tot Graef van Warenne en Surrey maekte.En ten laetften als de derde Koning Henrijk het Rijk doorverraet ingenomen had , op dat hy het geflacht van dcHowards, dat van de Mowbrays gcfproten was, aen hemdoor weldaden verbinden zoud , heeft hy op eenen daghlan tot Baron van Howard, Hertogh van Nortfolk ; en zijnzoon Thomas tot Graefvan Surrey gemaekt in wiens na-komelingen deze waerdigheyt gefchcnen

heeft, en nochthedenfdaeghs fchijnt. ) I > î ? 1 , Dit Gr^ffchaf heeft 14© Varochy-Kerken^ D E



? 137 V s s s E Ën Suth-rey ftrekt zich tenzuyden met een lange ftreekSmh-Sex, dat wel eertijdtsook een woon-plaets derRegnen was , by de SaxenSu^j-ex , en hedenfdaeghsSujfex genoemt, dat is, hetUnAt der Zuyd-Saxen, d o oreen gelafcht woordt van dezuyder gelegenheyt, en deSaxen, die hier in de Ze ven-heerfching het tweede Rijkgeftelt hebben. Dit gantfche landt grenft ten zuyden meêrin de lengte, als breedte, aen de Britanfche Zee, en als meteen rechten ftrant, maer met weynigh reeden,om dat de zeedaer zeer kort gaet, en derhalven vol baren is, en de ftrantzelve klippigh. De zee-ftreek Van dit landt heeft zeer hoogverheve en groene heuvelen, Bownes genoemt, welke, mitszy uyt vet krijt beftaen, overvloedigh vruchten voort-bren-gen. De middel-ftreek, met weyden, beemden, äkkers, endichte boftchen onderfcheyden, is zeer Vermakelijk aen tezien. Het herwaertfte en noorder-deel is zeer genoeglijk in\'belommerde boftchen, gelijk eertijts dit gantfche land doorHet hCch boftchen ongebaent geweeft is. Want het bofch An-\\Anderida. dradstpald, by de Britannen Coid Andred genoemt,heeft vande naeft-gelege ftadt Anderida in deze wijk, in de langtecxx duyzent fehreden, en xxx in de breedte begrepeuihetis gedenkwaerdigh door de doodt van Sigebert, Koning derWeft-Saxen,die,van den Koninglijken ftoel geftoten, in hetbofch van een Zwijn-herder dootgeftagen is. Dit lantfchapheeft zeer veel rivieren,maer die uyt het noorder-deel voortgefproten, wijl zy terftont in zee loopen, niet bequaem zijnom gelade fchepen te voeren. Het is door-gaens vrucht-baer van yzer-aderen , om welk wel te zuyveren overalovens zijn,en jaerlijx een grooten hoop houts verdaen wort:de beeken op veel plaetfen t\'zamen-vloeyende, en veel wey-den tot meyren en wateren brengende, doen door haerkracht meulens om-draeyen, die door haer hamers, hetyzer fmeedende, dagh en nacht door de buurt klinken.Maer over al is het yzer, dat men krijght, niet even goed,in \'t gemeen nochtans is het min vaft als hetSpaenfch, \'t zyhet uyt der naturen , oft toe-bereyt is j het is nochtans nutvoor de Metael-werkers, die daer groot gefchut, en anderedingen afmaken j maer oft het gemeen tot voordeel ftrekt,daer aen wordt getwijffekj de navolgende tijdt zal het ze-kerer zeggen. Hier ontbreken ook geen glas-winkels.maerhet glas zelf, \'t zy door de ftof, \'tzy door\'t blazen, is nietzeer zuyver en door-fchijnend, en alleen by flechte luydenin gebruyk. Dit landt wordt gemeenlijk gedeelt in zes deelen, die zymet een byzonder woordt Rapes noemen, te weten vanChicefter, Arundel, Brembre, Lewes, Pevenfey, en Haftings,welk elk, behalven zijne

Hondreds, zijn kafteel, rivier, enbofch heeft. Maer mits de grenzen, daer zy meê bepaeltworden, my niet bekent zijn, heb ik voor-genomen van hetweften tot het ooften de ftrandt te volgen. Van binnen ishet vol dorpkens, die niet hebben dat verbalens waerdighis. Op de grenzen van Southanton , en dit lant light Bofen-Bofeham. ham, gemeenlijk Bofeham, met boflrcbagien,en de zee beflo-ten. Alwaer, als Beda zeght, de Schotfche Munnik Diculeen fchoon en bequaem kloofterken gehat heeft, en vijf oftzes mede-broeders, die daer Godt in een arm leven gedient &quot;hebben, het welke langen tijdt daer na verkeert is tot hetvertrek van Koning Harold. Waer uyt dat hy, om \'t zijnete vergaderen, met een kleyn fcheepken iii zee geloopen,en door regen-windt in Vrankrijk aen-gekomen, en zoolang op-gehouden is, tot dat Wiflem de Noorman het Rijkvan Engelandt met een eedt, na de doodt van Edward deConfejfeur, beveftight had, door welke daedt hy Zijn ver-Bedregvan derf, en Engelandts val terftont getrokken heeft. Met watden Graef doortrapte dubbelzinnigheydt van Syllaben Godwin, GraefCedmn. ^^n Kent, Harolds vader deze plaets gekregen, en denAerts-biflTchop met ftrikken van letteren bedrogen heeft, t>owms. Tztn- il: GifU* zal u Gualter Mapxus, die niet veel jaren daer na geleeft;heeft, uyt zijn boek van de beuzelingen der hovelingen,met zijn eyge woorden verhalen : Godwin heeft Bofehamby Cecefter gezien, en het heeft hem aen-geftaen, en meteen groote ftoet der Grooten omringt, zegbt al lacchende,en fpeelendè tegen den Aerts-biflchop van Cantelbergh,wiens dorp dat het toen was, Heer geeft my Bofeam: over fTan de kitswelke vraegh den Aerts-bifl!chop zich verwonderende, die wenzeyd: Ik geef u Bofeam. Maer hy is terftont met die troep eentjts dedevan zoldaten, gelijk hy beftelt had, voor zijn voeten geval- 1 J 1 I /r j • 11» n r ^^^ len, en de zelve kullende, is na veel dank-zeggens na Bole- „gfihonkenham toe-gegaen, en heeft het met gewelt in-genomen, en %itrd.met getuygnis van de zijnen den Aerts-biflTchop, die hethem gegeven had, voor den Köning zeer geprefen, en hetgeruftelijk bezeten. Daer na, gelijk als wy lezen in Tefta2^vi/li,du geweeft is het onderzoek van de landen gefchietten tijde van Koning lan, heeft dit den Koning Willem, diegekomen is tot het gewin van Engelandt, gegeven aen Wil-lem , zoon van Aucher, en zijn erfgenaem tot een vaft ver-bont , hem alle jaren tot een tol gevende 40 ponden zilver,dat gemunt en gewogen was daer na heeft het de Mar-fchalk Willem erflijk b^ezeten. Meêr binnen-waerts, aen den zelfden Inham, in een vel-dige vlakte, light Chichefler, by de Britannen

C-^^-rr^f, byde Saxen Cij^j^an-ceaj^ep i by de Latijnen Ciceflria, een ge-noegh groote ftadt, fterk omwalt, en van Cifl^adenSax,tweede Vorftken van dit Lantfchap, gedmmert, en na hemgenoemt. Want Ciffan-ceafier is anders niet te zeggen, alsde ftadt van Cifla, wiens vader iElla de eerfte het SaxifcheRijk hier geftelt heeft. Het was nochtans voor het Rijkder Noormannen weynigh bekent, en alleenlijk door hetkloofter van S. Pieter, en een Nonnen-huysken. Maer on-der \'t gebiedt van den eerften Willem, als men in \'t Schat-boek van Engelandt leeft, zijn hier hondert Hagen geweeft;en deze ftadt was in handen van Rogier, Graef van Mont-gomery, :en in de zelfde verblijf-plaetfen zijn feftigh huy-zen meêr als \'er te vooren geweeft waren j het betaelde aenden Koning xv ponden, en aen den Graef x ponden. Daerna als\'er onder\'t gebiedt van den eerften Willem beflotenwas, dat alle de Biflchoplijke ftoelen uyt de kleyne ftede-kens tot vermaerder plaetfen zouden gebracht worden, zooheeft het, met deBiflchoplijkeftoel , die eerft in Selfeygeweeft was, vereert, begonnen te bloeyen, en\'na weynighjaren heeft Biflthop Radulfdaer een kerk gebout, doch is,naeulijx gemaekt, onvoorziens, oft door ongeluk verbrant.Maer door hulp van den zeiven Biflchop, en door de mild-heyt van den eerften Koning Henrijk wederom op-geright,heeft nu neven den Biflchop, een Deeken, een Voor-zan-ger, een Cancellier, een Schat-meefter, twee Aerts-dia-kens, eh X X X Proveniers. Op die zelve tijdt begon deftadt zelve te bloeyen, en zoude bloeyenfte geweeft zijn,had de haven niet zoo vêr, en wat bequamer geweeft, dewelke nochtans de burgeren noch trachten bequamer temaken met eenen kolk te graven. Het is in het ront metzijne muuren befloten, en aen alle kanten, behalven tennoorden, fpoelt \'er het rivierken Lavant aen j het heeft vierpoorten na de vier deelen der werelt, van de welke vier ftra-ten recht uyt gaen, en ftuyten in \'t midden, daer een groo-te markt is, en den Biflchop Read heeft hier een fchooneplaets,die rondom met ftijlen bezet is, en uyt treflijke fteenop-geright: het kafteel dat \'er was, niet vêr van de noorder-poort, is eertijdts de wooning geweeft van de Graven vanArundel, die zich hier van Graven van Cicefter gefchre- Graven vanven hebben i daer na is &quot;het verandert in de kerk van de Ctcefltr,Erahcifcaner Munniken. Al het gene dat tuflchen de weft-en Zuyd-poort light, is de groote kerk, het Biflchops Pal-leys , het huys van den Deeken en Proveniers. Welke om-trent de tijden van den eerften Richard weder verbrant is,cn dc Biflchop Suffrid, dc tweede van die nacm, weder-om herbouwt heeft. Dc kerke zelve is wel met

groot, maer zeer net, met ccn zeer hoogen fpits van fteen en in het zuvder-deel van dc kerk acn dc eene zijde, is konftelijk gc-fchildcrt dc gefchiedenis van dc opbouwmg der kerk, met^ Tl de li



?



? N. N Ë g D E R E de beelden van de Koningen van Engelant. Aen de anderezijde zijn de beelden van alle de Biflchoppen, zoowel vandie van Selfey, als yan die van Cicefl:er:het wek de BiflTchopRobert van Shirburn op zijn eygen onkoften heeft doenmaken, de welke deze kerk zoo verfiert, en deze zijne kor-te fpreuk over al aen-gevoeght heeft: Crediteoperibus, &dilexi decorem domus tu£, Domine: dat is te zeggen, gelooft dewerken, en, o Heer ik heb bemint de eere van u huys.yi^ei diegroote tooren, die aen het wefl:-eynd van de kerk zich ver-toont, is gebouwt, zoo men zeght,van R.Rimanus, als hemverboden was het kafl:eel by ^^^lederham, zijn wooninghier naby, op te richten, van die fteenen die hy te voorentot het kafteel bercyt had. &quot;D^tSelfey, byde Saxen 6ealf-ey genoemt, dat is, als\'t Beda uyt leyt, het eylandt van de zee-kalven, deze noe-men wy in onze tael Seales, die altijdt de eylanden, en deftranden zoeken om haer jongen te werpen, is een weynighlaeger, een plaets, als Beda zegt, rondom van de zee om-geven, behalven aen het weften, van waer datze een ingangheeft,die omtrent zoo breed is als men met een flinger overwerpen zoud: het wierd op 87 huys-gezinnen gefchat, als\'tEdilwalch , Koning van dit landt , aen den zwerven-den Pr^laet Wilftid van York gaf, die aen dit volk Chri-ftus eerft verkondight heeft,- en heeft, gelijk hy zeght,r5o verloft door den doop, niet alleenlijk van de flavernydes Duyvels, maer ook van het jok der menfchelijke fla-verny. Daer na heeft Koning Cedwal , die Edflwalchoverwon, hier een kloofter gefticht, en heeft het met eenBiflbhoplijke ftoel verheven, de welke van Stigand de 22BiflTchop na Cicefter over-gevoert is ,• nu bloeyt zy daer, enbekent haren ftichter Cedwal. In dit eylant light alleenlijkhet Lijk van dat oude ftedeken, in \'t welke die Biflbhoppengewoont hebben, zo dikwijls als de zee op-vloeyt met waterbedekt,maer als zy weder af-loopt openbaer en zichtbaer. Daer na opent zich de ftrant aen die rivier, de welke uythet boft:h van S. Leonard, eerft door Amberley afloopt, alwaer Willem BiflTchop van Cicefter, onder \'t gebiedt van den derden Edward, een kafteel gebouwt heeft voorzijn nakomelingen, daer na door x^rundel, in een af-hel-lende gelegenheyt gebouwt, het welk grooter in roem,dan in der daedt is : nochtansis het niet zeer oudt, wantVoor de tijden van .ffilfred, de welke dat by uyterfte-wil aenAthelmus zijns broeders zoon gemaekt had,heb ik de naemzelf niet gelezen; ten waer na mijn meening,dat het zelvemet een verkeerde naem genoemt is geweeft , te weten , dehaven van Adurnus, voor de

haven van Arundus. Den oor-fpronk van de naem is niet van het verflerde paerdt vanBevofius van t^rundel, nocht van Charud, den voor-berghvan Holfteyn, gelijk Goropius Becanus gedroomt heeft,maer van het dal dat aen de rivier o/r^» light, zoox^runmaer de naem van de rivier is, als zommige verhalen, diedaer van in \'t Latijn het zelve LAruntinam vallem ge-noemt hebben, dat is, het dal van de ^run. Doch\'c heeftal zijn eer van het kafteel, het welke^onder het Saxfche ge-biedt bloeyde, en terftont, gelijk men leeft, na de inkomftvan de Noormannen door Rogier van Montgomery weder-om hermaekt is, de welke daer na Graefvan Arundel ge-noemt wierd. Het is wijt en breedt van gelegenheyt,en zeerfterk van wallen. Maer dezes zoon Robert de Belefmo, diezjinen broeder gevolgt is,is van den eerftenKoningHenrijkgebannen,van \'t zelve en al zijn ander heerlijkheden verval-len zijnde. Hy heeft daer na met een valfch hart tegen denKoning oorlogh gezocht, en heeft dit kafteel tot een zetelder oorlog gekoren,met fterke werken vaft gemaekt,en metzulken voortgang als de oproerigen plegen. Want des Ko-nings zoldaten,het van alle kanten omringt hebbende,heb-ben\'t ten laetften ingenomen : endezen Robert geban-nen en uy t-gezey t, heeft den Koning dit kafteel, en anderezijne bezittingen, tot een houlijx-gift gegeven aen Adeliza,dochter van Godfred met de Baerd van Leuven, Hertoghvan Lothringen en Brabant, de welke hy voor zijn tweedehuys-vrou getrouwt had. Tot wiens lof, in die ongeleerdetijden, een zeker Engels-man deze geleerde veerzen ge-fchreven heeft : O vrou Adeliza d\'Engelfen Koningmne,ïk zal u eer en lof met deze reen beginne Te brengen aen den dagh-, want ik heb over Jlof,l>e Muzen, Jdeliz, diefchrikken voor u lof: Sclßy,Zee-ké\'ven. Hier zijnfchooneßakien. SkVên* l\'.f t ii tämherley. Ztet deGravenvan Salop. : f . i Wat hebt ghy doch een fchoon, en Koninglijke Kro&ne,Wat flaet aen u eenfchat van Peer e len ten toone.Maer noch de fchoone Kroon hy uwe deught gelijkt,Bn aller Peer len glans voor uwe fchoonheyt wijkt.Neemt hetfter aet vry wegh na wereldtUjke wijze,Natuur geeft ander zoort, om u Me vrou te prijze:Wacht u vmpompery, zy geeft u doch geen eer,Maer ^tfierfel trek van u een eer na zijn begeer,ik heb my niet gefchaemt, maer dor [imy onderwinde,Voor moeyte, eer, en lof iet denkens-waert te vinde :Zofchaem ik my ook niet Princes en waer de vrouw,T>ie ik in aller eer voor mïyn Regeerfler houw.\'Deze vrou heeft, na des Konings doot,Willem van Albt-ney getrouwt, de welke, als hy oorloghde met de KeyzerinMachteld tegen

den Koning Steven, en dit kafteel tegenhem befchermt had, heeft van Keyzerin Machteld, Vorftinder Engelfen, (want zy heeft deze tijtel gebruykt) voor zijnloon ontfangen den tijtel van Graefvan Arundel, en haerzoon de tweede Koning Henrijk, heeft aen Willem gege-ven de gantfche Rape van Arundel, dat hy die van hemhouden zou door den dienft van l x x x i v zoldaten, cneen half. En de eerfte Koning Richard heeft aen zijn zoonWillem, met deze woorden gegeven het kafteel van Arun-del, met de gantfche Heerlijkheyt daer van, enden derdenpenning van de inkomften van Suflex, waer van hy Graefen de vijfde Graef van deze toe-naem zonder zonen was geftorven zijnde, zoo heeft de tweede zufter, en erfgena-me van Hugo den vijfden Graef, getrouwt lanHeer van Clun,wiens na-neef Richard, om dat hem het ka-fteel , de eer en heerfchappy toebehoorde, zonder eenigewijs van verkiezing, Graef van Arundel geweeft is, en heeftde naem,ftaet,en eere van Graefvan Arundel vreedzamighbezeten, als blijkt uyt het vonnis in \'t Parlament, voor lanBtz-Alan uyt-gefproken,als hy het kafteel en den tijtel vanArundel eygende, tegen lan Mowbray, Hertogh van Nort-folk,rechte erfgenaem van zijner moeder wegen in een zeernaeuwe graed. Waer uyt dat befloten wordt, dat de naem,ftaet, en waerdigheyt van den Graef, als aen-gehecht is aenhet kafteel, als meé de eer en heerfchappy van Arundel, ge-lijk als te zien is in de Parlaments Rollenin \'t x x v i i jaervan den zeften Henrijk, uyt welke ik het van woordt totwoordt toe uyt-gefch reven heb. Uyt dit geflacht der Fitz^Alan hebben onze tijden de elffte Graef gezien, welk zon-der kinderen geftorven zijnde, zoo is zijner dochters zoonPhilips Howard in zijn plaets gekomen, die de ongerechtig-heden en zwarigheden niet konnende verdragen, is doorzijn benijders tot groot jammer gekomen, en in de uyterfteellende geftorven. Maer zijn zoon Thomas, een vermaertjong-man, is van Koning lacob, met aenzien van \'t Parla-ment , weêr geheelijk herfteit, in welke de yver tot dapper-heyt en roem , zijner Adel zeer waerdigh, en met ware be-leeftheyt gematight, heerhjk uyt-licht,en heeft zijne vader-lijke waerdigheden wederom gekregen. Behalven het kafteel en de Graven, heeft Arundel nieCveel gedenkens-waerdigh want het Collegie dat daer ge-bloeyt heeft, van de Graven op-gebouwt, is, nu het van zijninkomften berooft is, leedigh. In de kerk zijn noch eenigegraven van de Graven, maer die is zeer fchoon van Albaft,in welke, in \'t midden van \'t Choor, den Grave Thomas,en Beatrix zijne huys-vrouw, de dochter van den Koninglan van

Portegael, liggen. Ook kan ik niet voorby gaendit fchoon vergulde opfchrift, hier geftelt ter eeren Hen-rijk Eitz-Alan, laetfte Graef uyt dit geflacht, wijl het zom-mige behaeght: der devght en eere T O E-G E W Y T. I De grootmoedige Heldt, wiens beek ghy hierziet, en wiens beenderen hier onder liggen , isGraef van dit landt geweefl:,by-genaemt na zijngeflachte van Alans zoon , daer-cn-boven doorzijn uytnemende eer , Heer van Maltravers,Clun, en Ofwald, en Baron genoemt geweeft:toen hy leefde de oudtfte met-gezel van de edel-fte orde der lartier: de eenige zoon en navolger van Gravenvm Artm\'delen Suf-fex. rorjlinvan Engt\'landt. ZittdeGravenvan SujfeX,Jn de oud*befchrij\'vingx.m.



? S V s van Willem , Graef van Arundel, en aen al zijndeughden deelachtigh : Geheym-fchrijver vanden achtften Henrijk, den zeften Edward , Ma-ria, en Elizabeth, Koningen, en Koningin-nen an Engelandt, en Overfte van de ftadt Chi-lis : en als Koning Henrijk Bolonien in Terro-wanen belegert had, was hy de voornaemfteMaerfchalk van zijn Leger,- daer naishyKa-merling van den Koning geweeft; en des Ko-nings Edwards , als hy gekroont wierd , Rijx-Maerfchalk, en des zelfs , even als te voorenzijns vaders, Kamerling. En wierd , onder \'t ge-biedt van de Koningin Maria , op den daghhaerer Krooning, gemaekt Conftapel, en na-maels Overfte van het Koninglijke Hof , alsmede Pr^efident van den Raedt : gelijk hy me-de geweeft is Overfte van het Huys van de Ko-ningin Elizabeth. Zoo is die mäfi doorluchtigh in geflacht, ingoede bediening van gemeene Ampten , Ver-maerder, fhuys en buyten Vermaertft: bloeyen-dein Eer, gebroken door Arbeyt, af-gelceftin Ouderdom, na dathy LXvin jaren oudtwas, te Londen op den ij dagh Van Februa-rius, in het m d l x x i x jaer na Chriftus ge-boorte, Godtvruchtelijk, en zachtelijk in denHeer ontflapen. lan Lumley , Baron vah Lumley , zijnenOodtvruchtigen Schoon-zoon, uyt-voerer vanzijn laetfte wil, heeft zijnen aen-genamen en al-krbeften Schuts-heer en Schoon-vader, heerlijkbegraven, niet tot gedachtenis, die hy, door allezijne deughden onfterflijk , verkregen heeft,maer ter eeren van zijn fterflijke lichaem , tothoop van een gelukkige verrijzenis, hem vanzijn eygen Wapen-tuygh dit Ridderlijk beelt tereeren, en tot een uyterfte gift, en met o vervloe-dige tranen op geoffert. De rivier, de welke hier voorby vloeyt, uyt het noorder-deel van dit landt ontfpruytende, waft hier en daer metzeer veel kleyne nvierkens aen, onder welke de voorneem-fte is, die voorby Cowdrey, de ft:hoone huyzing van den On-der-graef van loopt, en aen den anderen oevervoorby Midherß, hetwelk zich op zijn Heeren de Bohumroemt, die voor haer wapen een blaeu kruys,in een verguldtfchildt, gedragen hebben, en van de tijden van higelrijkvan Bohun, onder den eerften Henrijk gebloeyt hebben, totde tijden van den zevenden Henrijk toe, die de dochter enerf-genaem van lan Bohun aen David Owen Ridder, natuur-lijke zoon van Owen Theodoras, met een zeer rijk erf-deelten huys-vrouw gegeven heeft. Deze Bohuns zijn, op datik dit in \\ voorby gaen aentekene, om de ongewoone oudt-heydt van het woordt, een tijdt lang erflijk geweeft desKonings Sp<i^urnell is, Zegelaers van de Brieven, welkampt te gelijk met het Senentfchap van de Koninglijkekapel lan van Bohun, zoon van Franco,

oVer-gedragenheeft aen den eerften Edward,gelijk men in de oude fchnt-ten leeft. Van daer ziet men Pettworth-, het welk WiHem van Al-hiney, Graefvan Arundel, met de erf-gronden gegevenheeft aen lofccllin van Leuven Brabander , broeder van deKoningin Adeliza, en jongfte zoon van Godfrid, Hertoghvan Brabant, uyt het geflacht van de Groote Karei, als hytot huys-vrou getrouwt had Agniet, eenige dochter en erf-genaem van de F^rrj^. Van welke tijdt af de nakomelingenvan lofcellin, de naem van de Percys aen-genomen heb-bende, gelijk wy hierna zeggenzullen, dat bezeten heb-ben. Het is voorwaer een oudt en Edel geflacht, welk zijnftam rekent met een min af-gcbroke ry van de Groote Ka-rel , als de Hertogen van Lotthringen, en Guifè, die zulxroemen. Maer die lofcellin heeft dezen tijtel gebruykt,gelijk ik in zijn brieven gezien heb : lofcellin van Leu-ven , broeder van de Koningin Adeliza , Slot-vooght vanArundel. Het ge- Böhm deMrdherß:hare wape- nm. Wat Spi-gurrtel tez.eggen is. Tettivmh. De TercysK.iet in \'teynde vanNorthum-her lau dt. De oever van de mon\'dt der ^run af-hangende, light by fl\'^cht van.Tering Oßngtons, de wooning van Willem BaronDe-la-Ware. Dit geflacht van de Weßs is edel en zeer oudt,het welke door het aenhijliken aen de erf-genamen vande Cantelup van Hempßon, en Pitz-Reginald, zonen vanHerbert, zeer verrijkt is het is mede verheven geweeftmet de tijtel van Baron, door de erfgenaem van den Heer BaronnenBe-la-ware. Omtrent het bolwerk is dit met een hoogen Lt-dijk befloten, met welke C^far zijn kafteelen vaft gemaektheeft, als de inwooners gelooven : maer het blijkt klaer- Cishnrj.lijk uyt de naem van de plaets Cisbury, dat het Giflas werkgeweeft is.\'Welk tweede Vorft van dit Rijk,uyt het Saxifchegeflacht, na zijii vader ^lla, met zijn broeder Cimen, met Cimens-geen kleyne macht van Saxen aen dezen oever Cimenshore, hore,na dien Cimen genoemt, aen-gekomen is, het welk nuzijn nacm vcrlooren heeft; maer dat het by Wittering ge-weeft is, blijkt uyt de brief, welke Koning Cedwal aen dekerk van Selfey vedeent heeft. En daer wordt een anderbolwerk twee mijlen van Cisbury gezien, datze Chenkburynoemen. Daer na light Broodwater dicht aen dc zee, de Baronnye Camoys:van de Heeren van Camoys, die van de tijden van den cer-ften Edward, tot onzer groot-vaderen gedenken toe ge-bloeyt hebben, als het erfdeel door de dochtcren aen de Een huys-Lewkenors^enRadmils gtkoïCitxx \'is. Uyt dit geflacht heeft,met een by onzen tijdt ongehoort voor-beeldt, lan van ^^ ^^^C^mops, zoon van Fleer Radulf, zijn huys-vrou Margriet, enwy-en erfgenaem van ïan

de Gaidefden, vrywillighlijk gegeven gelaten.en over-gelaten aen den Ridder Willem PaineII, (ik fpreekuyt de eyge fchriften van \'t Parlament) en heeft haer gege-ven, toe-gelaten, ontlaft, en voor vry uyt-gerocpen, alle degoederen, die zy had, oft van andere krijgen mocht,en daerbencven al wat zijns waer van de goederen, van die voorge- Fori.noemde Margriet, met haer toc-behooren. Zoo dat hy, Edward, ƒ.nocht iemandt anders uyt zijnen naem, iet wat kondc eyf-fchen , oft hem toe-cygenen van de voor-genoemde Mar-griet , oft van de goederen van MaVgrict, noch nu, noch inder ecuwigheyt. Dat is, \'t gene dat de ouden met een woortgezeyt hebben : Hy heeft alle \'t zijne met zich genomen.Uyt welke toc-lating, als zy nu houlijx-goedt begeerde, uytdc Mayery van Torpull, het welk haer eerfte man lan van\'toe-gekomen had, een twift gerezen is, die waer-digh is om te verhalen : maer in welke zaek zy te kort ge-vallen is, cn het vonnis uyt-gefproken, datze daer uyt haerhoulijx-goedt niet kondc trekken. Deze dingen vcrhael ikvoorwaer onwacrdelijk j doch ik zie dat het niet te vergeefsgeweeft is, dat de Paus Gregorius aen Lanfranc, Aerts-bif-fchop van Cantelbergh, gefchreven heeft, dat hy gehoorthad, dat \'er zommige onder de Schotten geweeft waren, dieniet alleenlijk hare huys-vrouwen verlaten hebben j maerook verkoft, daer zyze in Engelandt wegh-gegeven, en ver-latenhebben. Shorehm. Wat laeger aen den oever vertoont zich shoreham, eer-tijts Scopc-|)am genocmt,het welk allenxkens tot een dorp-ken verdweenen is, en wordt hedendacghs Olde shorehamgenoemt en heeft zijn groey aen een andere ftadt van dezelvc nacm gegeven, wiens meefte deel van dc zee vernielt, \'en ter aerde geflecht is: de bequaemheyt van de haven isdoor een drooghte van zant, die daer t\'zamen gewelt is,t\'cc-nemael wegh-genomen, fchoon dat \'erin voor-lede tijdenfchepen kpndcn in komen met volle lading, tot Brember \'toc, dat verteer van de zee is. Dit heeft eertijdts het kafteel geweeft van dc Breos ^ want de eerfte Koning Willem heeft dit gefchonken aen Willem van Breos, van welk de Breos,Hecren van Gower, en Br e knok, gefproten zijn j en van dezelve ook in dit, en in t landt van Leicefter de Ridderlijkegeflachten der Shirleys. Maer nu is \'cr, in plaets van het kafteel, anders niet als een vervalle puyn-hoop 5 waer om-trent Stening leyt, dat op zekere dagen ccn groote marktheeft, het welke in dc uyterfte-wil, zo my dunkt, van ^IfridStmningham genoemt wordt. V II Het



? R 140 D Het fchijnt ook dat de oude haven van Adurnus van dezemont van de rivier naeulijx drie mijlen af is , alwaer, als deSaxen eerft onze zee befchaedighden , de bende der ver-fpieders, onder de Roomfche Keyzers, de wacht hielden,maer nu is zy met drijf-zant gantfch toe-gewelt. Dat dithet matelijk dorpken Edermgton geweeft is, bet welk iEl-fred aen zijnen jongften zoon gegeven heeft, over-redeneenighzins de byna gantfche naem, en de huysjens daer aengevoeght, die nu Ports-lade genoemt worden,dat is, de wegh%a de haven; op dat ik zwijge, hoe lichtelijk dac men hieraenkomen zoud, wijlde ftrant open en vlak is. En omdier oorzaek wil verwachtten de onze, onder \'t gebiedt vanden achtften Henrijk, daer voorneemlijk de Galleyen derFranfen, als zy na onze ftrandt toe quamen, en aen Bright-helmftedyh^ onze voor-ouders B]ii5l>\'cbealmep\'üun,(dit is denaefte Reede) eenige hutten onvoorziens in brandt ftaken. Maer weynigh mijlen van hier loopt in de zee een rivierzonder naem, die uyt het Foreeft van S. Leonard zijn oor-Slangham. fprong neemt, dicht by Slangham, de wooning van de Co-verts, die ten tijde van den vierden Henrijk in deze wijkmet Ridderlijke waerdigheyt gebloeyt hebben. . Lems* Een weynigh verder van hier van de zee, light Lewes opeen hooge gelegenheydt, het is miftbhien zoo genoemtvan de wey-landen, de welke de Saxen Lefpa genoemt heb-ben; en is door zijn veelheyt van volk en grootte, een vande voornaemfte fteden van dit landt. Ten tijde van Edwardde Confejfeur betaelde het zes ponden, en vier fchellingenvan de Gahef en Tüonye. De Koning had daer c x x v i iburgers, haer gewoonte was, zoo deKoning de zijne zon-der zich zeiven wilde na zee zenden, zoo wierden van alle,van wat landt zy waren, x x fchellingen vergadert, en dieDomes- hadden zy, die in de fchepen de wapenen bewaerden. Dieday Boke, in den Burgh een paert verkoopt, moet den Overften eenpenning geven, en die het koopt, ook een; van een os oftkoe een duyt, van een menfch vier penningen , op welkeplaets hy ook beneden de Rape gekoft wordt; die iemandtbloedt laet oft quetft , moet voor vu fchellingen boetenjdie overfpel oft dievery doet, vin fchellingen , en 1 v pen-ningen ; en een vrou geeft even zoo veel. De Koning heeftde man die overfpeelt, en de Aerts-biftchop de vrou. Als demunt vernieuwt wordt, geeft ieder Munter xx fchellingen.Van alle deze dingen heeft de Koning twee deelen, en deGraefhet

derde deel. Willem van Wm^nne, eerft Graef vanSurrey, heeft dit kafteel gebout, waer neven hy een Prioor-fchap aen S. Pancratius toe-gewijt heeft, en vervult metMunniken van Cluniacenfen, om der Heyligheyt, Godts-dienft , en Liefde, die hy in het Cluniaefch kloofter vanBurgundien gevonden heeft (ik fpreek uyt het handt-fchriftzelve van de bouwing) toen hy Godts-dienftelijk met zijnvrou buyten-landts reyfde, en daer vernachte. Maer dit isnu verandert in de wooning van den Graef van Dorfet.Daer zijn noch zes kerken overigh in de ftadt, onder wel-ke , dicht aen \'t kafteel, een vervalle kerxken,en met door-nen beplant is, in wiens muuren, in het verwulffel, dezeboerfe veerzen gefchreven ftaen, met een ongemeene let-Met graf t^^r, de welke eenen zekeren Magnus aen gaen, die, uyt Ko-van den ninglijk bloedt van Deenmarken gefproten, en een eenighDeenfen Jgyen beminde, daer begraven is. Maer ziet daer de veerzenMagnus. 2elf, fchoon mank, en met de gefcheurde voegingen derfteenen van malkander ftaende: E E De havenvan AduT\'ms. De \'kennisvan deFro-^incien. G . N E \'N.Die miftchien zoo gelezen worden: Clauditur hicmiles DanorumregiaproleSy Magnus nomen ei, magnA notaprogeniei, Deponens Magnum, prudentior induit agnum: Perpet e pro vit a, fit parvulus Anach&rita. Dat is: Hier in dit groote graf leyt een Deenfe zoldaet Van Koninglijke (lam, zijn naem Magnus hierflaet 3Dees laet het Konings hof, en hooffche pomp er yen ,En wordt een Kluyzenaer, in ootmoedt, cn in lyen. Als de Saxen het opper-gezagh hadden, en iEthelftan dcwet ftelde , dat\'er geen geldt buyten de fteden geftagen zouworden, zoo heeft hy hier twee munten geftelt; maer daerna, onder \'tgebiedt der Noormannen, is het door eengroulijke ftrijdt tuffchen den derden Henrijk , en de Ba-ronnen , bekent geworden, de welke, als de gelukkige be-ginfelen van den flagh voor de Baronnen , den Koningfenzeer fchaedlijk geweeft is. Want wijl Edward, des Konings siaqh hyzoon, eenige ftagh-ordens van de Baronnen verbrekende, Lewes.de vyanden,als of hy de verwinning al verkregen had,te vêrzonder zorgh vervolgde, zoo hebben de Baronnen, harekrachten vernieuwende,de Koningfen zoo geflagen, datzeden Koning gedwongen hebben, niet zeer billijke voor-vi\'aerdén van vrede voor te ftellen, en zijn zoon Edward metde andere haer in de handen te leveren. Van daer over debreede en vis-achtige poel by Furie, de wooning der Gagen,die

vermaert en verrijkt zijn geworden door het aenhijlikenmet de tweede erfgenaem Van het geflacht van Claren,komt men tot de zeer bequame haven Cukmer, en eenvoor-berghjen over geraekt zijnde, het welke, door zijnfteen-achtige aerde, aen de zee-kant Beach genoemt woordt,zoo komt ons Pevenfey te vooren, eertijdts Peo]ienfea,by de Fewfèj.Noormannen Pevenfel, en gemeenlijk Pemfey genoemt, ^^orent.eertijdts een kafteel van Graef Robert van Morton , hal-ve broeder van Willem de Conquefeur , en daer na vanWillem, Koning Stevens zoon, die het den tweeden Hen- Mont\'srijk, van de welke hy het te fchenk gekregen had, weder- nfS.om in handen gelevert heeft, met de hoeven, de welke Ro-gier de l\'Atgle eertijdts toe-behoorden , van waer zy de ifst\'^hinaem van de Heerlijkheydt van lAigle gekregen hebben. \'ZsHomrHet heeft lang tot het Koninglijk erf-goedt behoort, tot deAqmta.dat het den derden Koning Henrijk aen de Britanfche Gra-ven van Richmond vergunt heeft, van de welke het daerna wederom aen de Koningen gekomen is: nu zijn \'er al-leenlijk maer de vervalle muuren van het kafteel overigh;maer van de Heerlijkheydt yml\'Aigle heeft de vierde Ko-ning Henrijk eenigh deel aen het geflacht der Pelhams , omhaer getrouwigheydt en kloekheyt gegeven. Hier benevenlight i/^-r/? tuflchen de boflchen, het welk de naem van de jjcrfibofch-achtige gelegenheydt heeft •: want een bofch wierd Mon-byde oude Engelfen Hyjift; genoemt. Dit is van de eerfteinkomft van de Noormannen in Engelandt,de woon-plaets ^^ ^^^^geweeft van de Edelen , de welke een tijdt lang van deplaets van Herfl genoemt zijn, tot dat Willem, de zoon ^oh.Brtd(T.van Walleran van Herjl zich zeiven de naem van Aïonceauxtoe-geeygent heeft, miflchien van zijn geboort-plaets, ge-lijk als toen de wijs was , waer door zy ook aen die plaetsgehecht is, die daerom Herfl Monceaux, na zijn Heer ge-noemt is. Van wiens nakomelingen het erflijk tot de \'tGsfachtgekomen is, maer die J»«/, die ook Fenis, enFienlesge-noemt worden, rekenen haer geflacht van Ingelram deFienes, welke de erfgenaem van Pharamuflus vanBolo-nien getrouwt had. Üytde welke de zefte Koning Hen- ^at.rijk, Richard de Fienes voor Baron van Dacre aengenomen,verklaert, en geacht heeft. En den zeiven tijtel heeft devierde Koning Edward, eeren-fcheydts-man tuflchen hemen Humfred van D^frÉ-, aen den voornoemden Richard de ford^^DaFienes, en zijn wettelijke

geteelde erfgenamen beveftight, cre\'^of theom dat hy tot huys-vrou getrouwt had loanna, de bloedt- 5outh.verwant en naefte erfgenaem vanThomas,Baron van D/irr^.Van welke tijdt afzijn nakomelingen met de waerdigheytvan Baron van Dacre gebloeyt hebben, tot dar nu onlangsGeorgius Fenis, Heer van Dacre, zonder kinderen geftor-ven is. Wiens eenige zufter en erfgenaem Margriet,getroutheeft Sampfon Lennard Wapen-irager, een man van zon-derlinge deught en beleeftheyt. Maer by Pevenfey (op dat wy wederkeeren) is Willem de 1066. Noor-



? 141 S V S ^\'oorma^ (om dat het de piaets vereyft, zal ik dit in hetkorte doot-loopen , \'twelk ik op een ander plaets breedergezeyt lieb) met alle zijn (chepen in Engelandt aen-geko-men, heeft zijn heyr uyt-gezet, en, zijn leger met een fterkevefting omringt hebbende, zijn fchepen in brandtgefte-ken; op dat hare hoop alleenlijk in haer kracht, en haerwelvaren in de overwinninge zijn zoude: hy is terftontvoort-gegaen tot de vlakte van Haßings, alwaer het lot vanhet Engelfe Rijk geworpen, en de Engel-Saxifche loop zijneynde gehadt heeft. Want daer heeft onze Harold, fchoonzijn krachten eenighfins vermindert waren , door de voor-gaende Deenfchen oorlogh , en dat zijne zoldaten door delangduurige reys vermoeyt waren, den tweeden Idus vanOftober, in \'t cid l x v i jaer, zich met zijn volk geleghtin een plaets, die Bpiton genoemt wort. Als de Noorman-nen ter wapen geblazen hadden,hebben zy langen tijdt metpijlen tegen malkanderen gefchooten, en daer na voet byvoet, gelijk oft man tegen man vechten zoud, heeft mennoch langer geftreden: maer als den Engels-man haer aen-val manlijk weder-ftaen had, zoo zijn \'er de Noormanfcheruyters met gewelt ingevallen. Doch als die ook haer flagh-orden niet breken konden, zoo zijn Zy met opzet, en noch-tans in orde, te rugh getrokken. Waer over de Engelfen,meenende dat zy vluchteden , hare orde zeiver gebroken,en de vyanden ongefchiktelijk aen-gevallen zijn, die, ditziende, terftont in aller yl hare flagh-orden by den andergetrokken hebben, en zijn haer van alle kanten aen-geko-men i de Engelfen hebben in mis-ordre, en met een grootenederlaegh te rugh gedreven, een hooge plaets ingenomen,en lang tegen-geftaen, tot dat Harold zelve met een pijldoor-fchooten wierd, daer hy terftont af fturf, waer door zyalle datelijk geylucht zijn. De Noormän,op-geblazen door zijn overwinning, heefttot gedachtenis van die gedane flagh, hier een kloofter op-geright ter eeren S. Marten, en heeft het de Be/Zo, oft Batte//genoemt, alwaer Harold, met wonden overftelpt, en in hetdichtft der vyanden zijn leven gelaten heeft, op dat \'er eeneeuwige tijtel van die Noormanfche overwinning blijvenzoude. Van dat kloofter is daer na een ftadt geworden vande zelve naem , maer om de eyge woorden van de gefchie-denis te gebruyken, die aldus zeght: Toen het kloofter toenam, zijn \'er i z 5 huyzen getimmert rondom het kloofter,van welke de ftadt de Bello genoemt geworden is. In welkedat een plaets is, die, om het vergoote bloedtSangue-Lac,met

een Frans woordt, genoemt wordt, de welke, door denatuur der aerde,na een regen fchijnt roodt te worden. Vanwelke Guilielmus Neubrigenfis , doch min waerlijk, ge-fchreven heeft: Die plaets daer die groote nederlaegh ge-fchiet is van de Engelfen, voor haer vaderlandt vechtende,20 zy een weynigh van de regen bedout wordt, fweet waer-achtigh bloet,en gelijk of het vars was^ als of klaer-blijkelijkgezeyt wierd, dat tot noch toe het bloedt van zo veel Chri-ftenen van der aerde tot den Heere roept. Die Willem heeftaen dit kloofter veel en groote voor-rechten gegeven. Enonder andere, ik zal de eyge woorden uyt de gift-brief ge-bruyken, waer in dat ftaet: Zo daer iemant is,dat een ftraet-fchénder, oft een doodt-flager, oft moordenaer, oft die aeneenige zaek fchuldigh is, vluchtende door zorge dat hymochte aen het leven geftraft worden, en als hy in dezekerk gekomen zal zijn, dat hy nergens in gequetft werde,maer vry en los weghgezonden werde. Het is ook dien Abtvan die kerk toe-gelaten, overal een ftraet-fchender,oft diefvan de galg te verloflen, als hy op de daet komt. De eerfteHenrijk,ik zal uyt zijn eyge inftelling {preken,heeft hier in-geftelt een vryen markt-dag op een Sondag,zonder dat mende luyden eenige moeylijkheyt aen deed.Maer Antony,On-der-graef van Mont-agu, heeft onlangs,door de macht van \'tParlament,verkregen,datdeze märkt-dagh verandert wierdop een anderen dagh: deze zelve Anthony heeft hier veeltreflijke hnyzen gedmmert. Maer de rechten van vry-plaetsworden hier en elders in groote en afgrijzelijke zonden,door macht van \'t Parlament, te niet gedaen. Want zy za-gen , als de vrees der ftraft&quot;e wegh-gedaen was, dat de boos-heyt, en de luft tot zondigen toe-nam, en dat de hope vanongeftraftheyt, de grootfte aanlokking tot zondigen was.Wy hebben hier, en hier omtrent niet meer gedenkwaer-Ashhmn- dighs gezien, als Eßiburnham, \'t welk aen een out geflacht,is \'er een in deze wijk, zijn naem mecgedeelt heeft. Haroldßan metWtlkm deCcncjtx-fiéur. Battel!, Marhl\'dagh op eenScndu^. E Dat Hafiings, daer ik van gezeyt heb, in ^t Saxffch Haf- B4ms,tinja-eafceji, leyt aen den zeiven oever wat hooger aen.Daer zijn \'er eenige, die fpots-wijs deze naem uyt onze taeltrekken om de lichtheyt, om dat, gelijk als M. Panfienfisfchrijft, by Hafiings Willem de Cön<iuefieur een licht ka-fteel heeft doen maken van hout. Het lijkt nochtans beter,dat het deze nieuwe naem gekregen heeft van den Deen-fchen zee-roover Hafting , die daer met pionderen

grooteovedaft gedaen, en al-te-met eenigè kafteelen gedmmertheeft,gelijk men leeft by AflTedus Menevenfis, van \'t kafteelvan BeamfiOte, van hem in Eflex gemaekt, en andere byApleder, en Middkton in Kent. Dit Hafting heeft onder hetgebiedt van Athelftan zijn munt gehadt, en een Hooft-ha-ven geweeft, in \'t getal der vijf havenen, die met zijne lidt-maten, oft by-leggende havenen Winchelfiey, Rhy, ge-houden is 11 fchepen tot den oorlogh te water te vinden.Wilt ghy weten op wat wijs deze en andere waren verbon-den aen den Koning, van wegen de vryheden dieze over-vloedigh hadden, te water te vechten^ hoort de zelve woor-den, waer meê dit eertijdts over-gedragen is in het Koning-lijk Scaccarium : Haftings met zijne lidtmaten moet vin-den , als het den Koning vermaent, zi fchepen, en ieder s-iM^\'.ï»fchip moet hebben zi fterke mannen, bequaem, wel gewa-pent^en toe-geruft tot den dienft van den Koning,- zo noch-tans dat de aenzegging van wegen den Koning, daer vangefchiede 40 dagen te vooren. En als de voorzeyde fche-pen en menfchen, die daer op zijn, aen die plaets geko-men , daer zy geordent zijn, zullen zy daer blijven in dendienft van den Koning r j dagen op haer eygen koften. Is \'tby aldien dat den Koning na de voorzeyde dagen, haermeêr van doen heeft, oft wil dat zy daer langer zullen ver-toeven , zoo zullen die zelve fchepen, en het volk, daer opzijnde, daer vertoeven op \'s Konings onkoften, zo lang het ider pen-den Koning beheven zal: te weten, de Meefter zal hebben ning is om-fes penningen daeghs, de Conftapel desgelijx, en een iedervan de anderen drie penningen daeghs. \\\\tiiVirs. De gantfche Rape en Heerlijkheyt van hebben de Graven van Augi oft Ew in Normandyen bezeten, ge- Graefvanfproten zijnde van deBaftart-zoon van den eerften Richard,Hertogh van Normandye, tot Alicia toe, de welke, onderhet gebiedt van den derden Henrijk, Radulf van Ijfodm inVrankrijk, tot huys-vrou getrout heeft, en de nakomelin-gen zijn uyt haer heerlijk erfdeel in Engelandt vervallen,omdat zy (gelijk de Rechts-geleerden toenjpraken) tot detrou van den Koning van Vrankrijk waren. Voorts, gelijkin de eerfte tijden der Noormannen , die Edelen van diclandt Hafiings, oft van Hafiings genoemt zijn, van welkeMatthiEus van Haftings op die voory/aerde dc Mayevy vanGrenocle bezeten heeft, dar hy aen deze haven een riem vin-den zoud, wanneer de Koning over dc zee zou varen. Zoo In^mjltiogeniet nu het vermaerde geflacht der Haftings, die Graven f -

i»\'van Huntingdon zijn, den tijtel van Hafting. Want de vier-de Edward heeft deze met noch zommige Regalitalien, alszy \'t noemen, aen Willem Haftings zijnen Kamerling op-gedragen. De welke van Cominasus zeer geprezen wordt,om dat, als hy van den XI Lodewijk, Koning van Vrank-rijk , een jaerlijx loon ontfangen had, niet kon bewogenworden, dat hy den Frans-man een hant-fchrift gaf Want,zeght hy, ik zal geenzins toe-laten, dat mijn handt-fchrifcgezien zal worden , onder de rekeningen der Schat-mee-fters van de Franfe Schat-kift. Maer deze heeft, met zichgeheel in de vriendtfchap dcr Koningen in te voeren, zichzelvcn gantfch verdorven. Want terwijl hy in den byzon-deren raedt vry tegen den dwinglandt den derden Richardfprak, is hy onverwacht wcghgehaelt, en terftont, van zijndaedt bcfchuldight, onthalft. Ik kan ook niet verzwijgen,dat de zcftc Koning Henrijk, Thomas Hoo, een treflijk M,man , dien hy in deorde\'vande Ridderfchap van S.Ioris Baron vm^aen-genomen had, met den tijtel van Baron van Hoo, en ^^«r.Haftings vereert heeft. Wiens dochtcren cn erfgenamen &quot;^J &quot;T- Galfred Bollen, vande welke, door moederlijke geboorte, de Koningin Elizabeth uyt-gefprooten is, Rogier Copley,I. Carew en lan Bevenish , tot huys-vrouwen getrouwthebben. Daer na wordt dc ftrandt met ccn kromme bocht uyt-gcholt, waer aen dat mnchelfiey light, het welke,als een zeer Winchtlfey,oude ftadt van dc zelve naem, in de Saxifche tael Winccljvea genoemt, van de afgrijzelijke zee in het m c c l jaer ver- flonden I«- i s ii



? ït .-.UUll füiHDI( -1\' • 13 • .i: 142, N N. E R D E \'flonden wierd, (op welke tijdt de zee-kant hier en in dc na-buurige oorden van Kent zeer verandert is) ten tijde vanden eerften Edward gebout is. De gelegenheyt zal ik vooroogen ftellen, met de woorden van Thomas Waliingham :Deze plaets is gelegen op een bergh van zeer fteyle hoogh-te , aen die zijde daer zy oft na de zee light oft over de Reeder fchepen hangt^ waer van de weg, de welke van daer naerde haven leyt, zich niet in de rechte, om dat zy te fteyl isvoor de gene, die in de fteylte af-gaen^ en die daer op-gaen,zouden eér metde handen daer op kruypen , als wandelen:maer n-u is de wegh gemaekt op een zijde, met bochtenheen en weer, dat het bequaem is om op te gaen. Eerftwierd het met een dijk befloten, daer na met fterke wallenen had naeulijx beginnen te bloeyen, als het van de Fran-fen, en van de Spaenfen vernielt, en deer beneven van dezee berooft zijnde, begon\'t als te vcrflaeuwen, oft te niette gaen. Uyt den ondergang van deze plaets, en door gunftvan de zee, is Rhie, dat daer naeft by light, op-gekomen,maer liever herkomen ^ want het heeft eertijts gebloeyt: endat het Willem van Ipren, Graefvan Kent, omwalt heeft,getuygen Ipres Tower, dat is, de Iperfche Tooren, als mededie gemeene vryheden, die het heeft met dc vijf havens, ge-noegh. Doch het heeft in voor-lede tijden lang ter nedergelegen, \'t zy door de nabuurighey t van Winchelfey, oft doorden wegh-gang van de zee j maer als dit nu verflaeude, be-gon het onder \'t gebiedt van den derden Edward wederomte bekomen, die het met veften befloten heeft 3 en by onzervaderen gedenken is \'er de zee, om het voor-leden ongelukte boten, door een ongemeen onweêr ontfteken, zoo ingevallen, en tot haer in gedrongen, dat zy daer wederomeen zeer bequame haven gemaekt heeft, welke ook eenander onweêr, by ons gedenken, niet weynigh geholpenheeft. Van-welke tijdt af het niet weynigh gebloeyt heeftvan inwooners, huyzen, viflcheryen, en fchip-vaert jen he-den is van hier noch een gewoone over-vaert na Norman-dye. Of het zijn naem heeft van \'t Noormannifche woordtJüv€, \'t welk een oever beteekent, zal ik niet Uchtlijk zeg-gen j wijl \'t nochtans in de gemeene handelingen dikwijlsin \'t Latijn Ripa, en die hier vis van afbrengen, Ripiers ge-noemt worden, zoo hel ik tot deze kant over ^ en ik zoudmeêr over hellen, zo de Franfen dit woordt voor een oever,gelijk Plinius het woordeken Ripa, gebruykt hadden. In deze haven ftort zich de rivier Rother oft Rither, dieT)e rivier by Rither amfeld (want zoo wierd het by de oude EngelfenRother. genoemt,

doch by ons Rotherfeld) uyt-vloeyt door Burg-wash, eertijdts Burgher fl, het welke zijne Heeren met dieBaronnen zelve toe-naem gehadt heeftj onder de welke geweeft is dievan Burg\' Bartholomaus van Burgwash, een man in zijn tijdt grootgeacht, de welke door zijn deftighfte Gezantfchappen, enAquitaenfche oorlogen zeer gezien, door zijn voorzichtig-heyt en kloekheyt verdient heeft, dat hy Baron van \'t Rijkgemaekt, in de orde van S. loris, in \'t begin van dien onderde ftichters aengenomen,en over \'t kafteel van Doveren, ende vijf havenen geftelt wierd.Zijn Baftard-zoon,met die zel-ve voor-naem, heeft met de meefte eer geleeft ?, deze heeftmaer een Dochter na-gelaten, die uyt-getrout is aen \'t ge-flacht Le Defiencer, van de welke noch een groote ry vanvan Edelen overigh is. Eckingham, dat daer zeer naby is, heeftmmq- J^^jg jgjj jjjde van den tweeden Edward tot zijn Baron ge-hadt Willem van Mckingham, wiens voor-ouders Senefchal-len waren van deze Rape; maer haer erfdeel is ten laetftendoar de dochteren gekomen aen de Baronnen van Windefor,en de Tirwhiths. Daer na loopt de Rother, in drie wateren Rohertsgedeelt, door de brugh van Robert, alwaer Aluredvan Bridge oftS. Martin, onder \'t gebiedt van den tweeden Henrijk, eenkloofter gefticht heeft, en Bodiam voorby gevloeyt,het welk ^oJ\'ant.een kafteel is van het oude en vermaerde geflacht van deLewknes van de Dalegrigs op-gebout, daelt hier in de zee.Nu heb ik de zee-kant van Suflex gevolgt: in \'t middelftevan \'t landt is niet gedenkwaerdighs, \'t zy dat ik de wijdt-geftrekte Boflchen en Foreeften, overblijffelen van \'t ver-maerde bofch van Anderida, verhaelde. Onder welke, op ßg^^y^dat ik van\'t weften beginne, de voornaemfte zijn het Fo- Pareefen.reeft van Arundel, het Foreeft van S.Leonard, Word Foreeft,het Foreeft Ashdown, daer by Bukhurß is , de wooning vanhet oude geflacht van de-S\'^/êw/i, (uyt welke gefproten isThomas Sakvil, een voorzichtigh en edel man, die de Ko-ningin Elizabeth by onze tijden tot Baron van Bukhurß ge-maekt heeft, hem in haer geheymfte Raedt aen-genomen, ^^kf^i^rß*tot de treflijke orde van S. Joris gevoeght, tot Schat-meeftervan Engeland geftelt, en nu onlangs van Koning Jacob totGraef van Dorfet verkoren) het Foreeft van Water down énvan het allerkleynfte. ih f JRhtf. \' 1 .\'i 1 ,!; Suflfex heeft vijfGraven gehadt uyt het geflacht van Al- Gravenhiney, die desgelijx ook Graven van Arundel genoemt zijn ^^^ Su[fex\\geweeft ; welker eerfte was Willem van Albiney , zoonvan Willem, Schenker van den eerften Henrijk, en Heervan Buckingham in Nortfolk, die voor een wapen

gebruykt del.heeft, een gulden op-gerichten Leeuw, in een root fchilt,en zomtijdts Graefvan Arundel genoemt is, zomtijts Graefvan Cicefter, om dat hy in die plaetfen de voornaemftewooningen gehadt heeft. Deze heeft geteelt by Adeliza,de dochter van Godfred met de Baerdt, Hertogh van Lot-thringen en Brabandt, weduwe van den eerften KoningHenrijk, Willem tweede Graef van Suffex en Arundel, devader van Willem derde Graef,aen de welke Mabilia, zufteren eene van de erfgenamenvan Ranulf, laetfte GraefvanCefter, gebaert heeft Willem de vierde Graef, en Hugo devijfde, die welke beyde zonder zonen geftorven zijn,en vier dochters, getrout aen Robert, Heer van aen lan fitZf-Alan, aen Rogier van Somerey, en aen Robert vanMont-agu - Daer na heeft de tijtêl van Arundel, als ik teVooren gezeyt heb,in de Titz^Alans weder begonnen uyt tefpruyten j maer den tijtel van Suflex heeft gelijk als uyt-ge-ftorven gelegen, tot op onze tijden, de welke vijf Radklifs,uyt het edele geflacht van de Fitz.-Walters, (welk van declaren zijn ftam getrokken heeft,) met die eere ver^iert^e-zien hebben j naemlijk Robert, die van den achtften Hen-rijk tot Graef van Suffex gemaekt, en Elizabeth, dochtervan Henrijk Stafford, Hertogh van Buckingham, getrout H.heeft, van welke hy ontfangen heeft Henrijk, de tweedeGraef, wien dat Elizabeth, dochter van Thomas Howard,Hertogh van Nortfolk, gebaert heeft Thomas, Kamerlingvan de Koningin Elizabeth, die zonder kinderen geftorvenis , een zeer vermaert Krijghs-heldt •, in wiens gemoedt tegelijk gewoont heeft de burgerlijke voorzichtigheyt, enfterkheyt in den oorlogh, het welk Engelandt en lerlandtgekent heeft. Na dezen is zijn broeder Henrijk, en na hemzijn eenige zoon Robert, een vermaert jongeling, die nunoch bloeyt, gevolgt. en Dit Landt begrifft 512, Parochyen» T Het Rijk. van deZuyd\'SA\'\' xen. n »F\' Ot hier toe Suffex, welk met Suth-rey de wooning van de Regnen, en daer nahet Rijk van de Zuyd-Saxen geweeft is, in \'t Saxifch ^u\'S-Seaxan-Pic genoernt,het welk in \'t dertighfte jaer van de tweede inkomft van de Saxen, van ^lla be-gonnen heeft, die, gelijk als Beda zeght, de eerfte geweeft is, die over de Koningenvan \'t Engelfche volk bevel gehadt heeft,en over al haer zuyderlijke landen,die doorde rivier Humher, en door zijne nabuurige grenzen gefcheyden worden. De eerfteChriften Koning was Edilwalch, gedoopt in de tegenwoordighcyt van Wülfer, Ko-nino^ van Mercien, die OVPr -/iin o-f^ll-^pn hppfi-. en tot een PiLmTf rrpfr^vpn t-wpf C A N- wierd. f-r itl



? N T I V M. c A K. hen nu tot gekomen^elk Landtfchap fchoon Mn GuÜielmm Lamhardus, een manl[>an ^onderlinge ervarentheydt ^ en ^eeri^erfart met eerlijke reden, ^oo uyt-druklijk inhoek hefchreyen, dat sjjn naeukeungh geluk anderen ^eer weynigh nagelaten heeft 5%al ik, ten op^cht yan mijn aen-genomen yperk, \'t^ebe door-loopen i en op dat niemant mee-*ne, dat ik hier ontroulijk in ga, heken ik hier gaeren, en ook te recht, dat dit mijn landt en oor^fprong geypeefiis, Ve tijdt heeft dit Landifihap tot noch toe niet ontrooft yan ^jn oude naem, maer gelijk hethy C<efar, Strabo, Diodorus Siculus, Ptolomeus, en anderen C A N T i v M genoemt ii ge--S^eefl; ^00 mrdt het, als Ninnius getuyght, heden noch hy de Saxen Can^-juap-lano-c ^ dat is, het landt• van de mannen die in Kent woonen , en yan ons K^nt genoemt. De^e naem heeft Lamhardus genomen yanCaine, het spelk in \'t Britanfch een hladt betekent, om dat het eertijdts oyeryloedigh yan bo(fchen ypas. Maer, machik \'er mijn raming tuffchen flellen,na dat ik gezien heb,dat: Britannien hier naer H ooflen mét een grooten hoek uyt-liep^en dat diergelijke hoek in Schotlandt C^nth genoemt werd,en dat de inypooneren yan een anderen hoek in dat deel yanhet eylandt, yan Ptolomeus Czntas genoemt merden, dat ook de Canganen een anderen hoek in Walles bemetenhchhen, op dat ik de Cantabren yer^ijge, die ook een hoek onder de Spanjaerts he-waonden, de -^elke, eyends yan een \'oorfprong, al^oo ook yan een tael met de Britannen ge-^peefl ^jm ^00 T^oud ik giffen ^ dat het de naemyan de gelegenheydt gekregen heeft, en te meêr, om dat on\'^ Franfen Canton yoor een hoek gebruykt hebben, en ook,ds ypaerfchijnlijk is, uyt de oude Franfche tael yoant het is Vuytfch, nocht Latijnfch, de mlke, met die oude, moe--ders c4jn yan de eygenfchap yan de niew^e Franfche tael: daer-en-hoyen ook om dat dit landt yan alle de oude Aerdt-.hefchrijyers Angulus, oft een hoek genoemt ypordt. Want het ftrekt 4ch naer Vrankrijk met een grooten hoek „ doorde mont yan de Teems, en door de ^ee hejlooten 3 behalven ten ypeften, daer het aen Surry paelt, en ten ^uydm aen eendeel yan Southfex* T. H E K ïc Landt, welke wy liu Kentnoemen, is oneffen, ten we-ften is het vlakker en metboflchen belommert, tenooften zoetelijk met heuve-len verheven. De inwoo-ners,daer \'t zich ten zuydenvan dc Teems opent, deelen\'t in drie deelen,oft plaetfen,dieze Graden noemen; waervan dé eerfte aen de Teemsgezont,macr weynigh rijk is,zoo zy zeggen j de tweede is rijk cn gezont i en de derde isrijk, maer ongczont,als welk meeftcndeel moerafchachtig,maer vruchtbaer van

weeligh gras is. Nochtans is het vanwcyden,velden,en akkers,byna over al geneughlijk, en zooovervloedigh van appelen,dat het byna een wonder fchijnt,als ook van kerffen, dc welke in \'t d c lxxx jaer na deopbouwing van Romen van Pontus in Italien gebracht, cnin het 48 jaer daer na in Engelandt hier gelukkelijk waffen,en een groot deel van\'t landt bezetten, zijnde deboomenby vijven gezet, dat zeer vermakelijk aen te zien is. Ditlandt heeft veel dorpen, fteden, vele vrye zee-havens, ookeenige Yzcr-aderen ; maer een dik-achtige lucht om dendamp, die uyt te wateren op-waeflemt. Den inwoonerskomt noch met recht toe dien lof van beleeftheydt, welkeCïcfar haer over lang gegeven heeft; op dat ik hare oorlogs^kracht verzwijge, die, gelijk een zeker Munnik gefchrevenheeft, in die van Kent zoo groot geweeft is, dat hun, als degeocffcnftc zoldaten, in de flagh-orden der Engelfen metrecht de voortocht van \'t heyr toequam. Het welk lohan-nes SarisburienfisinzijnP<?^fr^/^<:ömedebevcftight: wel-ke om dc verdienften der treflijke deught, zeght hy, welkeons^entmocdigh cn geduldigh regende Deenengeoef-fent heeft, de ecre behoudt van dc eerfte bende, en deneerften aenval op de vyanden in alle veldt-flagen, tot opden hedigen dagh. Waer van Malmesburienfis ook tot haereer gefchreven heeft: De boeren en burgeren van Kent,toonen noch meêr het teken van den ouden Edeldom; zyzijn meêr genegen tot eerbiedigheyt en herberghzacm-heydt, cn trager om het ongelijk te weeren, als andere En-gelfen. Als Caéfar (op dat my gcoorloft zy een wèynigh voor tcreden eer ik tot dé plaetfen koom ; cerft aen ons eylant acnquam, is hy hier aengclandt, Cn, Van de Kentfche Bri-tannen verboden uyt de fdiepen te komen, heeft dezen oe-ver niet zonder groote flagh bekomen. Als hy ons ook detweede mael aenquam , heeft hier zijn heyr uyt-geftelt, ertdeBritannen hebben hem met haer ruytery cn wagenen acndc riviere moedigh ontfangen , doch Van de Romey-nen haeftelijk Verdreven, hebben zich in\'t bofch verbor-gen. Van daer hebben zy mét de Romeynfche ruytery hef-tigh op den wegh gevochten, zoo nochtans dat dc Ro-meynen in alle déelen de overhandt hadden; maer zy, eentijdt lang ophoudende, hebben wederom een aenval op déRomeynen gedaen, daer dwers door heen geflagen, en La-berius Duro, Hooft-man der zoldaten , gedoodt hebbende,zijn behouden vertrokken, des anderen daeghs zijn zy dévoeragie-halcrs aengevallen, &c. \'t welk ik hier vooren uytCxfar kortlijk ovcr-loopen heb. Op welke tijdt over Kent ^^geheerfcht hebben Cyngetorix, Carvilius, Taximagulus,cnSegonax, dien hy Koningen noemt, op dat

hy fchijnc Ko-ningen overwonnen te hebben, daer het maer Vorften, oftgroote Edel-lieden geweeft zijn. Het RoomlHie gebiedt nu-vaft gemaekt zijnde , wierd het gcickent onder den Over-ften van het eerfte Britannien. En de zee-ftrant, diezyde GraefvanSaxifche oever genoemt hebben, gelijk ook den oever daer de Saxifchetegen over van den Rhijn af,tot Xandonjen een overfte ge- ßra-adt.had heeft,ten tijde vanDioclctianus,die MarccUinus noeiiitdc Graven van dé zee-ftrandtj het boek der acntckenin-gen, eén aenzienlijk man van den Saxifchen oever, en Graefover Britanmen, wiens plicht was, acn den oever op be-quame plaetzen bezettingen te leggen, om te beletten hetrooven van de Barbaren, maer inzondcrheyt van de Saxen,die Britannien zeer moeylijk vielen. Hy was onder de or-de van den doorluehtigèn Meefter der voet-knechten, diézy Praßntalis noemden, die hem, behalven de bezettiri-gen acn dè havens, tot alle gevallen toefchikte dejonge Bri-tannikaenfche overwinners,de jongfte van de eerfte bende,en van de tweede bende; dit zijn de namen van benden. Enhy heeft zijn ampt op deze wijs gehadt : een Vorft uyt hetampt van de meefter der Pr^fcntalien van \'t voet-volk, tweeTel-meefters, een die het Regiftcr houd, een Trompetter, X X een Tim. Ub.tf.cap.zpdat \'er Ker-fe-bomen inEngelandtovergevoerttijn, om-trent het48 jaer onsHeeren» De oorlogS\'kracht vmdte vanKent. luliusCisfur,
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? ü- é 144 &quot; Ë een.A/ïillent,een onder-Afïiftentjeen Rent-meefter,enl)y-^ondere Ontfangefs, &c. Ik twijffel niet of onZe voor-ou-ders hebben die inftellinge der Romeynen nagevolght, als^y over deze ftrandt een\'O verfte, oft Haven-meefter geftelthebben, die zy gemeenlijk den Guardiaen vande vijf have-nen noemden, om dat, gelijk als de Graefvan de Saxifcheftrant over negen,hy alzoo over vijf havenen geftelt was. Als nu de Romeynen uyt Britannien geweken waren, zoheeft Vortigernus, dewelke het gebiedt over het meeften-deel van Britannien had, een Guorongm ovcx Kent geftelt,dat is, een Onder-Koning oft Vry-ftaef: zonder wiens we-ten hy dit landt (gelijk als Ninnius, en Malmesburienfisverhalen) terftont aen de Sax Hengift, ter liefde van Ro\'-wenna zijn dochter,die hy vierighlijkbeminde,gefchonkenheeft. Hier door is eerft het Saxifche Rijk in Britannien,in \'t ccc LVI jaer ons Heeren gefticht, by haer Canti-pajiapyc, dat is, het Rijk van de mannen van Kent, genoemt, hetwelk na drie-hondert en twintigh jaren, na dat de laetfteKoning Baldred overwonnen was, onder de macht vaftde Weft-Saxen gekomen is, aen welke het onderdanighbleef, tot dat die van Normandyen het innamen. Wanttoen (zo wy de Munnik Thomas Spottis gelooven,want daeris niemandt ouder, die het befchrijft) hebben de Kenters bySuanes-Combe (dit is een dorpjen, waer, datmen zeght datden Deen Suenus gelegert heeft) takken voor zich dragen-de , zich aen Willem de Noorman over-gegeven, met dievoorwaerde, dat zy haer vaderlijke gewoonten onverzeertzouden houden, en inzonderheyt die, dieze Gavelkind noe-men : hier door worden die landen, die op die naem beze-ten worden, aen de manlijke kinderen gelijkelijk gedeelt,oft, zoo \'er geen zonen zijn, aen de meyskens: hier dooraenvaerden zy haer erf-goedt, zoo haeft zy xv jaren oudtzijn, en mogen, zonder de Heeren te kennen, het zelve oftmet wech geven, oft met verkoopen vervreemden: hierdoor volgen de zonen haer ouders,om dievery veroordeelt,op zoodanige gronden, &c. Zoo dat waerlijk, hoewel minzuyverlijk,in een oudt boek gefchreven is: Het Graeffchapvan Kent zeght, datmen in dat Graeffchap van rechts-we-gen, van die laft moet vry zijn, om dat het zeght, dat ditGraeffchap,als het overfchot vanEngelant,noyt verwonnenis i maer door gemaekte vrede, hectt het zich aen de heer-fchappye van den Conquefteur over-gegeven, behoudendealle zijn vryheden, en vrye gewoonten , die het te voren ge-hat en gebruykt

heeft.Daer na heeft de Verwinner Willem,om dat hy Kent, het welck de fleutel van Engelandt geachtwierd, te vafter zoud behouden, een Conftapel over het ka-fteel van Doveren geftelt, en dezelve Overfte over de vijfhavens gemaekt, na het oude gebruyk der Romeynen, enbewarer van de vijf havens genoemt.Deze zijn Haßings,Do^ver,Hith,Rumney,tn Sandwichwelke Winchelfey enif^>,alsde voorneemfte,en andere ftedekens als leden by-gevoeghtworden. Welke, om dat zy den oorlogh ter zee hant-have-nen moeten,vele en groote vryheden hebben^ gelijk als vande vergelding van hulpe, en zoo veel haer hchaem aengaet,zijn vry van de wet der Vooghden, en worden nergens als inhare fteden te recht geroepen, en die van de inwooners dentijtel vanBaron voeren,dragen op den dagh der hulding vande Koningen en Koninginnen van Engelant,een Cupefol,QÏzZon-dek, boven haer, en op dien dagh hebben zy aen desKonings rechter-handt een wel toebereyde tafel, &c. En deHaven-meefter, dewelkealtijdtis van onze Grooten, envan verzochte trou, heeft in zijn vryheyt de macht van Ad-mirael, en zeer veel dingen, en daer beneven meêr andererechten. Doch laet ons nu tot de plaetfen komen. Het noordcr-dcel van dit landt befpoelt de Teems, devoornaemfte (als wy elders gezeyt hebben) van de Engelferivieren, dewelke Surrey door-geloopen, komt terftont meteen groote kromte,als of zy wederom in zich zelf wilde loo-pen, en bezoekt eerft Bef ford, door zijn haven zeer bekent,alwaer des Konings fchepen gemaekt, en als zy fchipbreukgeleden hebben, vermaekt worden: daer is mede een tref-lijk Wapen-huys, en als een Collegie, tot nut der vloten ge-ftelt. Deze plaets wierdt eertijdts Weß-Greenwich genoemt,en is aen den Noorman Gijsbert dcMamignot, in de ver-winning van Engelandt, toe-gevallen, wiens zoons zoonWalkelin, het kafteel van Doveren tegen Koning Stevenbefchermt,en maer een eenige dochter nagelaten heeft,de-welke,na de doot van haer broeder,een rijk erfdeel,genoemc Ven Guar- diaen oftden Bewae-rer vm devijf havens. Kent aen deSaxen over-gelevert. Ga^ekmd, Vepfird. Mamignott N % de Heerlijkheydt van Mamignót, dooï haer houlijk èen hetgeftacht der gebracht heeft. Van hier loopt de Teems naer Greenwich,dax. is, de groene GreenwickInham, (want de kromte van een rivier wort in Duyts Wi.jkgenoemt) eertijdts was het zeer bekent door de haven Vande Deenfche vloot,en door de Deenfche wreetheyt,betoontaen Ealpheg,

Aerts-biftchop van Cantelbergh, den welkenZy in \'t x: I D X11 jaer ons Heeren, na veel zeer groote pij-nen , door-fteken hebben: wiens doodt Ditmarus Marfe-purgius,die toen leefde, aldus befchreven heeft in het acht-fte van zijn Tijdt-boeken: Ik heb verftaen uyt den brief Noik-van Seuvaldus > een deerlijke ^ en daerom gedenkwaer- mannendigedaedt, dat de ontrouwe Deenen, waer vanThurkil zijn deid&quot;noch Overfte was, dien trefiijken Pr^laet van de Stadt van ^Cantelbergh, Ealpheg, met noch meêr andere gevangen,met boeyens, met hongers-noodt, en onuytfprekelijke pij-nen gequelt hebben. Ja zoo deze door menfchlijke broos-heydt bewogen zijnde , belooft haer een zomme geldts, ctiom die te verkrijgen, heeft hy een beftant geftelt, om tezien of hy hier niet, door een aengename Verlofling, detijdelijke doodt zoud konnen ontgaen, hem ondertuftchendikwijls zuy verende met veel zuchten, om Godt den Heereen levende offer op te offeren. Den beftemden tijdt ove-righ zijnde, zoodaeghtdat vreeflijk wanfchepfelder Zee-\'roovers defen dienaer Godts, en eyfcht met zware dreyge-\'menten van hem, dathy in aller haeft betalen zoude hetvry-gelt dat hy hem belooft had. En hy, gelijk een onnofelLam, zeght, hier ben ik, bereydt tot al wat ghy voorneemtaen my te doen , om Chriftus liefde, op dat ik verdiene eenvoor-beeldt zijner dienaren te wórden. Ik ben heden nietberoert j dat ik voor u een logenaer fchijne, heeft niet mijnwil, maer de ftrenge armoed gedaen. Dit lichaem , hetwelk ik in deZe balhngfchap boven maten bemint heb,ofFe-re ik u op als fchuldigh, en ik beken, dat in u macht is daermede te doen wat ghy wilt: maer mijn zondige ziele beve-leik ootmo edelij ken aen den Schepper van alles, u al tezamen niet aenziende. Als hy dit gezeyt had, zo heeft hemde Godlooze hoop omringt, en hebben verfcheyde wape-nen gebracht om hem te dooden. Het welk haer OverfteThurkel van vêr ziende, komt haeftigh aen-geloopen, enroept, ik bid u , doet zoo niet, ziet dit goudt, zilver, en alwat ik hier heb, oft eenighzins bekomen kan, uyt-geno-men alleenlijk mijn fchip, geve ik u al te zamen uyt eengoedt hert,op dat ghy niet tegen den gezalfden des Heerenzondight. Maer haer ongetemde toren, harder als yzer enfteenen , wordt geenzins door die zoete aenfpraek ver*morwt, maer door \'t onnoozel vergote bloedt bevredight,het welk zy gelijker-handt met offe-hoofden, en met eenflagh-regen van fteen en hout uyt-geftort hebben. Nu isdie plaets zeer vermaert door de

Koninglijke huyzen, de-welke Humfred, Graef van Glocefter, gebout, en Placentiagenoemt heeft: de zevende Henrijk heeft het treflijk ver-meerdert, en daer een kloofter by-gevoeght van de bidden-de orde, en heeft dien tooren volmaekt, dewelke die Her-togh Humfred op een hoogen heuvel begonnen had, vanwaer een aengename uyt-zicht is in de krom-om-gaenderivier, en in die groene weyden. Maer nu is zy flerlijker engrooter gemaekt, door haer nieuwen inwooner HenrijkHoward,Gmc£v2Ln Northampton, dien zy daer voor te dan-ken heeft. Doch de grootfte eer van dit GreenwichisdcKoningin Elizabeth, dewelke hier gebooren, geheel Enge-landt, ja de gantfche wereldt met de klaerheydt van haerKoninglijke deughden zoo befchenen heeft, datmen haerlofoveralniet genoegh uytfpreken kan. Maer over-loopook die veerzen van Greenwich, van onzen ouden Leiandusgemaekt : Ziet hier dieplaetß lang begeert,Hoe datze blinkt, en haer vereert, Gelijk een huys zeer fchoon gebout»oft als eenßoel van louter gout. Wat toontze hooghten dieze heeft,Mn venßers daer a\' haer uyt-zicht geeft jZoo menigh tooren als \'er is Rey kt naer den Hemel meizijn fpits. De fchoone boomgaerts zijn \'er veel^Bn van Tonteynen een groot deeLBlorabewoont de fihoot van\'t lam ^Bn geeft haer bloemen veekrhant:\' Haer



? m T. i4y ter wat meêr inwaerts, light Cohham, ove r langen tydt dewoonplaets van de Baronnen van Cohham,m^x. vi/elke de laet-fte lan Céham^d^ een Collegie, en het kafteel tot CouliJ^gebouwt heeft, die een eenige dochter naliet, dic huy^ tZt &quot; \' vrou wierd van den Ridder lan de/^ï Pö/i?, de welke inigelijx \' haer eenige dochter loanna, aen velen uytgetrout, gebaertheeft, doch heeft alleen byReginald^r^y^röf/\' kinderen ge-hat. Maer haer derde man lan van oldcaftleM, terwijl hy be-Ik heb hier niet anders aen te tekenen, als dat (op dat dcr zigh was om iet nieus in de Godts-dienft in te voeren, ge-wei-verdienden gedachtenis door my niet in vergeten gc- worght, en daer na verbrant. De eenige dochter lohanna ,rake) Guilielm-us Lamhardus, een man niet alleenlijk van diezc by Reginald Brayhrooke had, is getrouwt acn Thomasgroote geleertheyd, maer ook van zonderlinge Godtvruch- Brooke,xxyt het Graeftchap van Somerfet,van welke Henrijktigheydt, hier een huys gebouwt heeft, om dc armen te on- Brooke,^2L]:on van Cohham,r\\\\\\ de zeftc was, die, om dat hemderhouden, het welk hy genoemt heeft, het Collegie van het geluk niet in alles diende,zeer mismoedig zijn eed tegende armen der Koningin Elizabeth. Hier achter acn light zijn zeer zachtmocdigen Vorft gebroken heeft, en tot hethet Koninglijk vcrtrek£//^4z^,naeulijx drie mijlen van hier, vonnis van dc uyterfte ftraf geraekt is. Doch is tot een eeuwigop een omwegh, het welk Antonius .S^r^Biftchop van Dur- voor-becit der Koninglijke barmhertigheyt over-gebleven.ham, en Patriarch van lerufalem, hier gebouwt, en aen Ko- Van Graves-end ftrekt zich het landeken //ö,als een halfningin ^leonoor, des eerften Edwards huys-vrouw, ge- eylant, tuflchen de Teems, en gelegen, hier zeer fchonken heeft, als hy het erfdeel van dc Vefeys na zich ge- vêr ten ooften uyt,niet zeer gezont van gelegenheyt; in die ^^trokken had, aen welk die plaets te voren toebehoorde, plaets is die groote ftadt Cliffe, genoemt na het berghjen Cliff.Want men zeght,dat die Biflchop,den welken de laetfte Ba- daer zy aen gebouwt is. Maer of het dat Clives-at-Ho is, alron \\2inVefcy tot Vooght over zijn erf-goederen geftelt had, waer het vermaerde Synodus gehouden is , in den eerftenop dat hy dat zelve zijn onecht zoontjen overgeven zoud, aenvang van de Engellche kerk, durf ik met anderen nietniet ter goeder trouwen met dat wecs-kint gchandelt heeft, beveftigen , om de gelegenheydt; want de plaets is niet zeerBeneden Greenwich heeft dc Teems veel dijken door gc- bequaem om een Synodus te houden, en het fchijnt dat hetbroken, door de welke veel bundcren landts verdronken dat Clives-at-Ho in het Rijk der Merciers geweeft is.zijn , waer tegen nu vele eenige jaren met groote

onkoften Dc rivier Medweg , nu Medway, in \'t Britanfch, zoo mygewerkt hebben, en hare landen naulijx tegen den grooten dc waerheyt niet ontvliedt, Vag genoemt, waer by dc Saxeninval van de wateren konnen befchermen. Hier Ipruyten Aïed gevoegt hebben,heeft zijn bronnen in het bofch Ande-dc Lepel-bladen met ovcrvloedt, welke zommige Artfen rida, het welk Wealde, dat is, het hofchachtige landtfchap ge- Wedde.willen dat het van Plinius zy, met welke naem noemt, het meefte deel van dit landt ten zuyden begrijpt, ik nu van\'t zelve verhaelt heb. Maer hoort Plinius : Het Ecrftlijk,tcrwijl de rivier noch kleyn is,vloeytze voorby P^«^-leger in Duytflandt, zeght hy, van Cïcfar Germanicus over hurft, de wooning van het oud gcflacht dctSidneysAt welke \' den Rhijn gevordert, was aen de zee-kant ccn bron van haer gcflacht rekenen van Willem van 5^^;?9,Kamerling vanzoet water, welk gedronken, deed binnen de twee jaren de den tweedenKoningHenrijk. Uyt welke geweeft is dien ver-tanden uyt vallen, cn dc voegen der knyen verzwakken, maerden Henrijk Onder-Koning van lerlant, die byDe Artfen noemden dit quaedt Stomacace , oft Sceletyrbe, de dochter van lan Hertogh van Northumberlandt, dat is, dlaeu-fchuyt. Hier toe is gevonden een kruyt dat Graef van Warwijk,gcteelt heeft Philips en Robert. Robertmen Britannica noemt, niet afleen goedt voor de zenuwen, heeft onzen Koning lakob eerfl: gegeven den tijtel van Ba-en \'t quaedt in de mont, maer ook voor dc huygh, cn dc ron Sidney van Penshurfl , en daer na den eerlijken tijtel vanflangen,&c. De Vriezen,die daer gelcgert waren,hebbén \'t Onder-Graef van nfte. Maer die Philips kan ik, zonder la- Onder-de onzen cerft vertoont. En ik ben zeer verwondert over fter waerdig tc zijn,niet ftilzwijgend voorby gaen,die groote g^^efva»den oorfpronk der naem, \'tzy zy , aen de zee grenzende, morgen-ftar van dit geflacht,die groote hope voor alle men-het zelve aen het nabuurigh Britannien toc-geeygent heb- fchen, wacrachtigh voor-beelt van de deught, en liefde aenben. Nochtans brengt de zeer ervaren Hadrianus lunius de geleerde werelt,is,met de vyanden by Sutphen inGelder- ^zkt\'i»een ander en waerfchijnlijker reden van dic naem, in zijn landt vechtende, kloekelijk gebleven. Diz hdiz Sidney, Barl^hire.Namen-boek, voor den dagh, dien mooght ghy , zoo \'t u Godt gewilt heeft dat hy daerom gebooren zoude worden,belieft, na-zien ; want het woordt van Bntannica\\xcQix. my op dat hy in onzen tijdt toonen zoud het proef-ftuk van dehier van mijn ftreck getrokken. ouden; en zoo onvoorziens tot zich getrokken, om dat hy Dc Teems daer na haer oevcren benaeuwende, gemoet den hemel als der aerde waerdiger was. Zo wort volmaekteAcïivi&iDarentum, dewelke, van

Suthrey afkomende, deugt haeftelijk uyt onze oogen weghgenomen,want de be-met een zachten loop vloeyt niet vêr van S^ven-oke, na ze- ften duuren minft. O Sidnej \\ zo het gcoorloft is te fpreken,ven eyke-boomen van zeer groote hooghte,zoo men zeght, ruft in vrede, wy zullen u niet met onze tranen, maer metgenoemt, by O-ctan-popo, nu Otford, bewuft van de Deen- verwondering vereeren. Ai wat wy in u bemint hebben,fe nederlaegh in het m x v i jaer: het is zeer treflijk door (gelijk die befte fchrijver fpreekt van den allerbeften be-zijn Koninglijke gebouwen, de welke Warham, Aerts-bif- fcherm-heer van Engelant) wat wy in u bewondert hebben,fchop van Cantelbergh, zoo koftelijk voor zich,cn zijn na- blijft, cn zal blijven, in der menfchen herten,tot in der eeu-komelingen daer gebout heeft,dat, om dc nijt te verdrijven, wigheyt, en in der dingen roem. De vergetenheyt vergeetzijn naefte navolger Cranmerus met den achtften Henrijk veele, als geen eere waèrdigh , cn onedel. Maer Sidney zal,verwiflHen moeft. Wat laeger aen de Darent, de welke aen aen de nakomelingen vertelt, altijdt overigh zijn. Wantzijn mont Darentford, gemeenlijk Dartford, een groote en a fClct^, gelijk die Griek zeght, K^eios-oytg ela-t ja^o^^s.wel-verzochte markt, tot zijn naem aenneemt, light Lui- Van hier bevochtight dc Medway,Tunbridg,éAQX een out Tmbridg,lingfton, alwaer eertijdts een kafteel was, de wooning van kaftecl is, dat Richard de Clare gebout heeft, dewelke ditdat edele gcflacht van de zelve naem. Waer by het rivier- ontfangen heeft door wifl!eling voor Brionien in Norman-ken Cr^-t t\'zamen vermengt word,- aen wiens ondiepte Crff- dyen. Want zijn groot-vader was Godfred , natuurlijketanford, nu Creyford genoemt, de Sax Hengift, in het acht- zoon van den eerften Richard, Hertogh van Normandyen,fte jaer na der Saxen inkomft,met de Britannen gevochten, Graef van dc Aucenfen, en van de Brionen. Want als menen met het verftaen der Hooft-licden , haer zoo vcrdclght langen tijdt om Brionien getwift had,zoo heeft Richard,alsheeft, dat hy voortaen haer niet te vrezen had, en in Kent Guilielmus Gemeticenfis fchrijft, voor de eylch van dat ka-zijn Rijk geruftelijk geftelt heeft. ftccl ontfangen dcftad Tunbrige in Engelant.Men zegt ook Van dtDarent,loi de mont dcxiAIedweagjocnci dcTcems dat hy de ronte van Brionien met een koorde zoud omge-niceals eenige kleync ftedekens,die men, als van geen ach- mecten hebben, en dat dezelve koorde in Engelandt ge-ting , vry ftilzwijgend voorby gaen mach. Onder die hou- bracht wierd,wacr meê Tunbrige gemeeten is,en heeft in dedenze nochtans de voornaemfte tc zijn Graves-end, zoo be- ronte even zo groot geweeft als Brionien. Maer de Mayerykent als eenige ftadt in Engelant;wanc

hare haven,tuffchcn van Tunbrige,genoemt wort, hebben zijn nakome-Kent cn Londen, heeft den achtften Henrijk aen beyde de lingcn, de Graven van Gloccftcr, bezeten door leen-rechczijden van de ftrant met bolwerken beveftight. Hier ach- van de Aerts-biflTchoppen van Cantelbergh, met die voor- Y y waerde. N E K Haer hoven die zijn op-geßertVan alle kleur, die Flora ftiert,Ik acht den oordeelaer hier vanGeweefl is een verftandigh man,Om dat hy dezeßhoone ftrant,En dees play fier ige zee-kant,En dezeplaetze aengenaem,Gegeven heeft de rechte naem. Eltham, Ho.1^03. Leeßhethoek^, vmDurham. TheBreach. Scurruy-grafTe, oftLepel-bla- Van hetEngelfekrujt. Ziet in de ejUnden van Enae- ö landt vanhet Engel-fe ipapenrhuys. Seven ek^ Otford. I ? =, ?1 )artford. . lulling-Jhfi. liHi ü i; I\'S;\' ,?11 ^Graves-^end. i t-- »



? iC Ä N T ! V M. waerde, dat de Senefchallen, en hare kinderen, op delnm- zoud. Barthofomjeus de Baäilßner heeft dit kafteel gehou-mfitie der Aerts-biflchoppen , onder hare beicherming den, in welke hyzijn huys-vrouw en kinderen gelaten heb-Mere- zouden ftaen. Van daer valt de Medway af,niet vêr van Me- bende, is met de andere Baronnen verreyft,om de goederenwmk yeworth, alwaer huyzen als kleyne kafteelkens zijn, die van van de Dejpencers te vernielen. Maer ondertuftchen beflo-de Graven van Arundel gekomen zijn aen de Heeren ISle- ten zijnde, en wanhopende van hare verlofllng, zijn de Ba-viUs van Ahergevenny, en Le Defpencer, wiens rechte erfge- ronnen met de haren tot KingHon toe gekomen, cn hebbennaem is Maria aen wien,en aen wiens erfgenamen Ko- gebeden, door hare tuflTchen-gezonde Biflchoppen vannino-ïakob , in \'t eerfte Parlament dat hy gehouden heeft, Cantelbergh , en van Londen, en van den Graef van Pem-herftelt,gegeven,en vergunt heeft, den naem, ftijl,tijtel,eer, broek, dat de Koning de belegering op-breeken zoud, hemBmmefe en waerdigheydt van BaronneflTe Le Deffencer, &c. en dat belovende,dat zy,na het naeft-komende Parlament, het ka-?Le De/pen- [-j^re erfgenamen vervolgens Baronnen zijn van Le Deßen- fteel den Koning in handen zouden leveren. Maer de Ko-eer,tol in der eeuwigheyt toe. Nu fpoeyt zich de Medrveag ning by hem overdenkende, dat de belegerde niet langerVyt de Maidjlm^ welk, wijl het de Saxen Medwegflon, en Oeo- konden weder-ftaen, is door hare hardtne&igheydt verbit-v7ni^m peajefüon genoemt hebben, ik geloof dat het Vag n ia- tert, heeft de begeerten van de Baronnen niet willen hoo-agnta^en, ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^^^ Antoninus verhaelt, en Ninnius qualijk ren: welke naer andere plaetfen gekeert zijnde,wort het ka-Caer-Megwad , voor Medwag in zijn fteden-reex noemt, fteel daer na, niet zonder groote moeyte, ingenomen, deOok ftrijt hier de reden der tuflbhen-wijde niet tegen, hier overige op-gehangen, zijn huys-vrouw en kinderen te Lon-van 2ipviomagum, en daer van de Burohrouen, van welk wy den naer den Towr gezonden. terftont handelen zullen. Onder de laetfte Keyzers (gelijk De Medweag, het rivierken Lene\'m. zich ontfangen heb-i als te zien is inde Peutegeriaenfche tafel, onlangs van M. bende, loopt af door zeer vruchtbare akkers, en door het i Madnsi Velfer uyt-gegeven) wordt het Madvs genoemt j zoo kafteel alvvaer Th. Ridder,

uytermaren ge- i worden allenx by vérloop der jaren de namen verandert, leert, de treflijke en fchoone huyzen wederom op-gemaekt I Deze ftadt is vol volx, treflij k bebout, en lang uyt-geftrekt. heeft, en komt tot t^ilcsß)rd, by de Saxen Gajlefpjio, van jiilesford, In het midden is het Palleys van de Aerts-biflchoppen van Henrijk Huntingdon Bßre , by Ninnius Epijford genoemt,I • Cantelbergh, dat van den Aerts-biflbhop ïan begon- dewelke verhaelt, dat het zelve in\'t Britanfch I nen, en van Simon vol-eyndt is; daer wort ook de twee- ^^/^^//genoemt wordt, van de Saxen, dewelke daer over- de gemeene kerker geftelt van het gantfche landt, en het wonnen zijn, anderen hebben\'t ookgenoemt., roemt op groote en zeer vele vryheden, van Koningin Eli- Want de Britanfche Guortimer , zoon van Guortigern, zabeth ontfangen, dewelke een Mayer tot hooghfte over- heeft hier Hengift, en de Engel-Saxen aen-gerant, dewe^l Twt-^aef, heyt in geftelt heeft voor de Port-graef,die het te voren had^ ke hy zonder orde, midts zy den tweeden aenval niet kon- ; \' welk ik aenteken, om dat het een oudt Saxifch woordt is, en den weder-ftaen, alle zoo verdreven heeft, dat het met \' by de Duytfen noch een Overfte betekent, als haer gedaen geweeft had, ten ware Hengift, bewuft va» 1 ? Jlhijn-gra^f, Landt-graef, &c. het aenftaende gevaer, in het eylandt Tanetum vertrok- I Hier, omtrent de Vagniacen, wordt de Medweg vergezel- ken waer, tot dat de onoverwinlijke aenval der Britannen I \' ft:hapt van het ooften met een ander rivierken , het welk verflaeuwen, en de gantfche hulp uyt Duytslandt komen ! zijn oorfprong neemt by welk by Antoninus waer- zoud. In deze flagh zijn van beyde zijden gebleven de Her- I DHYole-\' fchijnlij ker Dvro len vm is, enwort qualijk ineenige togen Catigernus Britan, en Horfa een Sax,,van welke nnm. yoot-hcdó^tn Durolevum genoemt, \\V2int Dur olenumheia- deZe by/f^r/^f^?!, niet vêr van hier, begraven ,de*plaets zijn Horfledkent by de Britannen het water Lenum , behalven de over- naem gelaten heeft: den anderen, als een treflijk Lijk uyt- bet grafblijffelenvandenaem, bewijft ook de verdheydt van D v- gedragen zijnde , gelooftmen dat by Ailesford begravenrovernvm en Dvrobroven, dat dit Durole- is, daer die vier groote fteenen op-geright zijn, en anderenum is , op dat ik de gelegenheydt van de Burger-meefter- daer wederom dwers over, even als de Britanfche gedenk-wegh der Romeynen zwi]ge,dewelke eertijts van DoverfäXs

tekens, welk Stongheng genoemt wordt. Want dit noemtHigdenus Ceftrenfts verhaelt) midden door Kent heenen het onervaren volk na Catigern tegenwoordigh Keit cotygegaen heeft. houfe. Men mach ook Boxley niet verzwijgen , dat daer Boxle^. :Eoktofi In de buurt by Bohon Malherb, heeft het edel geflacht zeer naby light, alwaer Willem van Ipren,Graef van Vlaen- Malherb. dei Wott om \\3.ngge\\y oont, van welk by ons gedenken ge- deren, in het cid c x l v jaer een kloofter getimmertbloeyt heeft Niklaes Wotton^ Dodor in de Rechten, dewel- heeft, voor de Munniken van Kent, dewelke van Clara-ke van den achtften Henrijk , den zeften Edward, Maria en vaüe van Burgundien derwaerts over-gezonden waren:Elizabeth K. K. K. K, en van den hoogen Raedt, negen weynigh daer van af aen den anderen oever, daer recht te-mael voor Gezant in vreemde landen j driemael om vrede gen over, is Birling, eertijdts de Baronnie van de Mami- Brrlmg.tuflchen de Engelfen, de Schotten, en Franfen gezonden J^ots, daer na van de Says, wiens erfdeel daer na door haregeweeft, en heeft het lange perk van zijn leven af-geloo- vrouwen gekomen is aen de geflachten van Clinton, Fienes, ^pen met een groot lof van zijn Godtvruchtige voorzich- en Aulton.Wotton tigheydt j en Edward Wotton, zijn na-neef van zijn broe- Aen den ooft-oever van de Medweag (als ze HaÜing voor- u^iHf^^Baron. der, den welken Koningin Elizabeth , om zijn veelvoudige by geloopen is, alwaer Hämo de Hé-^/y^r, Biflbhop van Ro-ervarentheydt van zaken , Schat-meefter van het Koning- cefter, fchoone huyzen voor zijn nakomelingen geboutlijke hof, en Koning ïakob, Baron Wotton de Merlay ge- heeft) een weynigh hooger light de oude ftadt, dewelke vanmaekt heeft. Antoninus Dvrobrvs, DvROBRiVA,en elders Dy.rohre\' Jfet kafleel Nu heeft deze rivier niet meêr overigh, dat ik u verhalen beter D v r o p r o v ^ oft D v r o b r o v ^, by BedaLeedes. rnach , als alleenlijk het kafteel Leedes, het welk een werk D v r o b r e v i s , en in \'t zakken van \'t Roomfche Rijk, ^ Bet ge- geweeft is van de edele Creveceurs, die in de oude fchriften zoo is deze naem door het verloop der tijt verkleynt, Roibisßacht van yan Creveceur, en Crepito corde genoemt worden. Daer na genoemt wierdt, waer by Ceafcep gevoeght, (het welk van J^ILzevenCrevequer. ^yas het de ongelukkige wooning van Bartholomisus,Baron het Latijnfche woonCajlrum gebogen,by onze voor-ouders Rotbü.

deBadilßner,die het troulooflijk tegen den tweedenEdward, een ftad oft kafteel betekent heeft) het zelve J:5|iovecea]&quot;ceji, Wat Cea-van wien hy het te fchenk ontfangen had, fterk gemaekt, en by ons wat korter Rocheßer genoemt wort, en in \'t Latijn fter is.doch daer na zijn rechte ftraf voor zijn ontrouwigheyt gele- Roßa, van een zekeren Roffm, als Beda raemt doch het ^o^beßer.den heeft, en op-gehangen is. Leeft, zoo het u belieft, de fchijnt iet van den ouden naem Durobrovis in zich te be-gantfche zaek uyt het verhael van den zeer edelen man houden. Men behoeft ook niet aen de naem te twijffelen,Thomas de De-la-More, die toen ter tijt geleeft heeft,dat ik wijl het, behalven de gemeene wijs van reyzen, en het zeg-onlangs uyt-gegeven heb: In het cid ccc xxl jaer is gen van Beda, wel uytdruklijk in den gront-brief de Koningin Izabella gekomen by het kafteel de Leedes^ van de groote kerk genoemt wort.Ditvermaen ik nochtans,omtrent de Feeft-dagh van S. Michiel, en heeft daer willen dat ik in de gedrukte boeken van Beda Darvervum gelezenover-nachten, maer haer wierd verboden daer in te komen. heb,daer in de gefchreve Durobrovis ftaet. Het light in eenHier over was den Koning zeer geftoort, dat op-nemende, dal, en is ten deel omcingelt met zeer flechte muuren: hetdat hec tot zijner kleyn-achting gefchiet was, en zommige is, als Malmesburienfls verhaelt, kleyn van begrijp zoo dacvan zijne nabuuren, uyt Eflex,en Londen by-een-geroepen het in voorlede tijden , meêr voor een kafteel, als voor eenhebbende, heeft geboden, dat men dat kafteel belegeren ftadt gehouden wierdt, Beda noemt het, het kafteel der Ken-



? K E ,N T. ^^^ Kentenaers. Maernu is het aen het weften, zuyden, cn vonden, in ovens heeft fcalk en kooper-root beginnen teooften zeer groot door zijne voor-ftcden. En is door veel branden. Het heeft acn dc wcft-zijdc een treflijk en fterkgevallen vergaen. Het is in \'t d g lxxvi jaer onzes Hec- kaftecl,het welk de derdeKoning Edward daer geftelt heeft-ren , van .Stheldrcd dc Mercier ncér gcftuctcn, en daer na gelijk hy zelfft:hrijft: In een aengenaraegelegenheydt , toedikwijls van de Deenen vernielt. Koning^thelbert van (chrik dcr vyanden,en trooft des volx,aen welk hy ccn BürgKent,heeft daer een heerlijke kerk opgeright, welke hy met ter eeren van Koningin Philippa van Henegou gevoeght,Biflthoplijkc waerdigheyt vereert heeft; en aen luftus, den en ^eenborrough, dat is, der Konmgmne Burgh, genoemt QueeH-eerften Biflchop, toc-geeygent; maer als dczc van ouder- heeft. Nu is hier over tot Vooght geftelt D. Edward Hobey^ borrough^dom begon te vervallen, heeftze Gundulph omtrent het u de welke zijn vermaert verftant inzondcrheyt met geleerdelxxx jaer wederom hermaekt, heeft daer de Priefters uyt- oefleningen verfiert heeft. Ten ooften is eertijts Shurlmd^ gedreven, cn Munniken ingevoert, de welke daer nu weder- de wooning der cheineys, nu van Philips Herbert, tweedeom uyt-gedreven zijnde, zoo zijn \'cr een Deeken, vier Pro- geboore zoon van Henrijk, Graef van Penbroek, dic denvcniers,cn Scholieren in de plaets geftelt. Omtrent de kerk Koning lacob op eenen dagh Baron Herbert van Shurlmd,light aen de rivier een kaftccLvan werken gelegenheyt zeer cnGmcfvanMontgomerigemaektheeft.fterk.hct welk men zeght,dat Odo, Biflchop van Bajok, en Dit cylandt behoort onder de Hundred van Midletsn,dc Graef van Kent gebout hebben. Maer zonder twijftel genoemt na de ftadt Midleton, nu Milton. Dit was eertijdts Miltm.heeft dit de ccrftc Willem gebout, want men leeft in het boek een Koninglijke hoeve^ en mcêr vermaert als het nu is,hoe-van Bomefday: De BiflTchop van Rovecejler houd in Elesford v/el dc Dccnfe zee-roover Hafting, om het fchade te doen,voor een Efcambie des lants,waer in een kafteel light. Het is een kaftecl daer na by in \'t d c c c x c 111 jaer geveftightnochtans zeker dat Biflchop Odo, als hy twijffelde van dc heeft. In de buurt ziet men i\'/mV/^W^/, vol herbergen, cndeverandering der dingen > dit tegen den Rooden Willem in overblijffelen van het kafteel TongAc oude woon-plaets vangehouden , en eyndlijk door gebrek van nootzaeklijkheên

Gunccliin van Badil/mer, een man van grooten Adel, wiens Jlachtvangedwongen,niet alleen het kafteel overgegeven heeft, maer zoonBartholoma^us, Gunccliin voortgebracht heeft, die Badtlfwtit%ook van zijn ftaet berooft en gebannen i^. Van de herbou- van de erfgenamen Van Radulph Fitz-Bcrnard, Heer vanTextus ^^^ kafteel,hoor de Textus RoffenfuiKh den twee- Kingfdorvne, geteelt heeft den moeyt-makenden Bartholo- Üo^enfts, den Koning Willem niet wilde beveftigen de gift van Lan- maeus, van welken ik gefproken heb, de welke van Margrictften om beek. ^^^^^ > van de Mayery van Bedenham, in \'t Graeffchap van cUre ontfangen heeft^:gidius, zonder zonen geftorven -^et de Buckingham , gedaen aen de kerk van Rochefler \'t zy dat Margeria, huys-vrouw van Vv\'illem Roos van Hamlak-, Mach-handt ge- Lanfranc cn Gundulf, Biflchoppen van Rochejler, den Ko- teld, huys-vrou van lan Graef van Oxford; Elizabeth >fchreven, ning i oo ponden in geldt gcvcn. Ten laetften, door tuf- huys-vrou van Willem, Graefvan Northanton, cn daer nafchen-fpreken van Robert, dc zoon van Hammon, envan huys-VrouvanEdmund vl^^yr^/wi\'^r; en Margriet,huys-vrouHenrijkjGraef van Warwijk,heeft den Koning toe-geftacn, van lan Tiptojl: van welke een fchoonc fpruyt van Vorftenzoo voor het geldt, het welk hy eyfchte voor de vergunning en Heeren gekomen is. van de Mayery, dat dc Biflchop Gundulf, zeer ervaren in Van daer ^et men in een zeer bequame gelegenheydt\\ metfclcnjdcn Koning het fteenen kafteel vmRochefier van Feversham, want hier om light het vruchtbaerfte deel vanhet zijne bouwen zoud. Ten laetften de Biflchoppen Zeer dit landfchap: het heeft een bequamen oever, om alle din- \'qualijk over-ecn-komende voor den Koning,heeft Biifchop gen uyt en in tc voeren, zoo dat het nu boven alle nabuuri-Gundulf een gantfch ftecnen kafteel op zijne koften ge fteden bloeyt. Het fchijnt dat het eertijdts ook gebloeytdoen maken. En weynigh daer na: De eerfte Koning Hen- heeft , wijl Koning Athelftan daer de wijzen des Rijx, cnrijk heeft de wacht van dc kerk van Cantelbergh acn de in\'t d cccc iii jaer wetten geftelt heeft. En die Steven,Aertsbiflchoppen toe-gelaten, cn dc verzekering van dien de welken het Engelfche Rijk voor hem ingenomen heeft,tc bezitten tot hare nakomelingen toe , gelijk Elorcntius heeft hier een kloofter voor de Cluniaccnfen gebout,in hetWigornienfis verhaelt, en heeft haer ook vryigheydt gege- welke den Koning zelve, zijn huys-vrouw Machteld, en

zijnven om een tooren in die zelve plaets tc bouwen. Na die zoon Euftach begraven zijn. Hier omtrent cn elders door Waeromtijdt is het eens oft twee mael met belegering gequelt gc- dit landt, worden putten gevonden van groote diepte, dc datdieput^weeft, maer toen meeft, als de Baronnen door gewelt van welke eng van mont, maer onder wijder zijn , even als ver- t»Kentwapenen gantfch Engelant deden beven. En als Simon de fchcyde kamers met haer ftijlen van krijt hebben. Van de-haer-heftigh, maer tc vergeefs bevocht, cn de ze putten zijn verfcheyde meeningen. Ik weet\'er niet vanhoute brugh vernielde. Daer na hebben lan Cobham, en te zeggen , ofc zy dac hec de putten geweeft zijn , waer uytRobert Knowlef, die van een laeger ftaet, door lof die hy iö eertijdts de Brirannen het wit krijt gegraven hebben, omden oorlogh bekomen had,tot de hooghftc eer geklommen haer landen te meflen,als Plinius getuyght: Want i oo voe-is, hier voor de boute- een fteene-brugh gemaekt, met ten, zoo hy zeght, hebben zy de putten gemaekt, eng vanfchoone vcrwulffclcn van den roof dieze van dc Franfche mont, maer van binnen waren zy wijder,en zoo zijn zy,daergekregen hadden. Onder deze brugh loopt de Medrveag wy van fpreken; en worden nergens als in krijt-achtige aer-zeer ftreng en onftuymigh,doch terftont daer na wat ftillcr, de gevonden, \'t Zy men meent, dat de Engel-Saxen dier- toont een haven voor zoo wel een toe-bereyde vloot, als gelijke hollen gegraven hebben, tot dat zelve gebruyk als oyt dc zon in oorloghs-tijdt beftraelt heeft, de wclke tot de Duytfcheni van welke zy gefprotcn zijn. Want zy plach- ^ allen tijden gerecdt is ; zijnde onlangs van de doorluchtige ten, als Tacitus verhack, ondcr-aerdtfche hollen tc openen, Koningin Elizabeth, tot haer befchutting, en tot fchrik der en die boven met veel mift tc bedekken , tot een toe-vluchtvyanden op-geright, en om de zelve te bewaren heeft zy op voor de winter, en een vertrek voor de vruchten, om dat zy den oever een fterk bolwerk doen maken.. de felle koude in diergelijke plaetfen verzachten : en wan- Nu befpoelt de Medrveag wijder cn breeder met haer ge- neer de vyandt aenkomt, en deze hollen open zijn, zoo krolde, en om-lopende wateren, de vruchtbare, cn zeer ge- worden zy berooft; maer bedekt en toe-gegraven , zijn zy noeghlijkc akkers, tot dat het eylandt Shepey, het welk wy onbekent, oft bedriegen daer door dat zy gezocht moeten Het eyland &quot;^ooïVtoïomxyis Foliatin hoxxêicn, dcnv\'m Medrveag

v^n worden. TtliJm, malkander fcheyt, en door twee monden, in de riviere Van daer ziet men op de vlakke ftrant Reculuer , die Reculuef, Teems gedreven wordt,van welke de wefterlijkeW?/-\'^»\'\'«/-?-- vruchtbaer van zee-flakken, enoefters, en overvloedigh de oofterlijkc, de welke fchijnt dat zy Shepey van het vafte van ocfter-banken is, by dc Saxen Reaculj-&quot;, en by de Ro- landt af-gefneden heeft, Eaft-Sivale genoemt, maer by Beda meynen en Britannen Éegulbium, gis \'t in \'t boek der Aen- Regulhéum. Cenlad,cn Tenlett geheeten wordt. Dit is vari onze voor-ou- tekeningen genoemt wort,welk verhaelt dat de Hooft-man Shepey, ders van defchapen Shepey genoemt geweeft, dat is Mt ey van de eerfte bende \'der Vetafien hier de wacht gehouden landt van de Schapen^om dat \'er zoo veel fchapen op gevoed heeft, onder de Graef van dc Saxifche ftrandt, ( want zoo worden, het is zonderling van vruchten overvloedigh,maer wierden in die tijdt de zee-ftranden in deze wijk genoemt) daer is weynigh boflchagie, het is in de ronte x i mijlen en deze haer oudtheyt getuyght zy door uyt-gegravc pen- groot. Aen de noorder-oever is een klooftcrken, dat nu ningen der Roomfche Keyzeren. ^thelbert, Komng van Minller genoemt wordt, van Sexburga, huys-vrouw van Kent,als hy Cantelbury denMunnikAuguftijn vergunt had, Minfier, Ercombert, Koni ng van Kent, gebout, waer omtrent on- heeft in deze plaets voor hem eenPalleys getimmerte de Sax bngs een Brabander uyt zekere ftecnen , aen den oever ge- Baflo heeft het met een kloofter verüert, na dat de achtfte 1! ? \\ s ..



? ir rel m: ifli 48 ?righcwald, Aerts-bifTchop van de kerk van Cantelbergh:emaekt is. Na dit kloofter is Raculf-minfier ook genoemt;eweeft, na dat het Edred, broeder van den ouden Edmundlen Chriftus kerk te Cantelbergh gefchonken had. Maerlö is \'er niet meêr te zien als een boeren dorpjen,en zoo \'eraoch iets overigh is van de naem, die heeftze van het kloo-fter, wiens fchoone fpitfe toorens heden de fchippers te nutzijn, om eenige ondiepten en banken in de mondt van deTeems te fchouwen j want,gelijk hy in zijn Philtppeides ver-haelt: % j)e Swaen-dra§eht^ rivier Tamifis, Ues • die ziet &quot;Dat hareJiroom zich mengt met zwaer en zuur verdriet. Nu zijn wy gekomen aen het eylandt Tmet, welk dooreen kleyne tuftchen-door-lopende kolk van het vafte landtafgefcheyden wordt van de xWieieStour, by Beda Wantfumgenoemt, die in dit bofch-achtigh lant T^^ Weald genoemt,met twee onderfcheyde rivierkens vermeêrdert, zeer fnel af-loopt , en bezoekt Ashford en W\';, twee bekende koop-fte-dekens : welk alle beyde haer Collegien van Priefters heb-ben ; dit is van lan Kemp, Aert-biftchop van Cantelbergh,die hier gebooren is, het andere van den Ridder R. Fog ge-bout j ook heck.Wy zijn bronnen gehadt, waer in Godt eenwonderbaerlijke genade geftort heeft, door het gebedt vaneen zekeren Munnik van Normandyen, zoo men Rogiervan Hoveden gelooven mach, den welken ghy , zoo ghy inwonderen vermaek fchept, lezen mooght. Daer na chil-ham., oft gelijk het andere noemen ïulham, waer noch depuyn van een oudt kafteel is,dat men zeght, dat een Fulbertvan Dover getimmert heeft, wiens manlijk geflacht haeft-lijk vergaen is in een vrou die zijn erfgenaem was, de welkeRichard, natuurlijke zoon van Koning lan , ten houlijk ge-nomen heeft, met dit kafteel en erf-gronden , en zy heefthem twee dochters gebaert, Lora, de huys-vrou van Wil-lem Marmion , en Izabelle , de huys-vrouw van David vanStrathbolgy,G\\:ixtïvan Atholien inSchotlant,en moeder vandie Graef lan van Atholien, de welke dikwijls om gequetfteHoogheydt verwezen , ten laetften, op dat hy zoo veel tezichtbaerer zijn zoud, als hy edeler was,tot Londen aen eengalgh, 50 voeten hoogh, gehangen, halflevendigh onthalftis , en de romp, dat b^y ons een uytermaten en zeldene wijsvan ftraffen i;s,in \'t vuur geworpen. Zijn goederen verbeurtgemaekt zijnde, zoo heeft de eerfte Koning Edward dit ka-fteel , met de vryheydt van Felebergh., aen Bartholom^eusvan Badiljmer gefchonken, de welke om zijn verradery, alsik terftont verhaelt heb, infgelijx van \'t zelfde vervallen is. Het gerucht gaet ftantvaftelijk by de inwooners, dat ïu-lius C^far ,

in de tweede tocht in Britannien, hier gelegertheeft, en dat zy daerom lulham, dat is, ïulius Wacht oft Huysgenoemt i en ook de waerheyt, \'t zy ik my bedriegh, houdthet met haer. Want Csefar zelve zeght, als hy by nacht xiiduyzent fchreden van den oever gegaen had,dat hy aen eenrivier eerft met de Britannen gevochten heeft : en dat hydaer , als hy hen daer in het bofch gedreven had, zijn legerfterk gemaekt heeft, alwaer de Britannen, veel boomen af-gehouwen hebbende , door de natuur en haer arbeyt, eenzeer fterke plaets in gehadt hebben. Want deze plaets isnet 1 i mijlen van de ifrandt, ook is \'er anders geen riviertalTchen beyde, zoo dat het noodtzaeklijk geweeft is, dathv met zijn eerfte leger tot hier toe quam :. in welk hy zichtien dagen verhouden heeft, om zijn vloot,die door onweêrwat fchade geleden had j te vermaken, en van daer te voe-ren. Omtrent deze ftadt wordt een graf, met groene zodenbekleet, vertoont, in welk men zeght, dat over veel jarenJullaber begraven light , die by zommige gezeyt wordt eenReus geweeft te zijn, en by zommige een Tovenaer. Maerwijl ik acht dat \'er iet in deze naem van ouder gedachtenisfchuylt, zoo heb ik my zeiven byna ingebeeldt, dat La-berius Durus , Hooft-man der zolda^n\',, hier light j diende Britannen op den wegh van dat vostfnoemde leger ge-doot hebben, en dat het graf daer van lullaber genoemt isgeweeft. Vijf miilen van hier befpoelt de Stour zeer fnellijk, meteen gedeelde kolk, Durovernum, de voorneemfte ftadt vandie landt, en heeft aen de zelve de naem gegeven 5 wantDurwhern betekent by de Britannen een fnelle rivier. ByPtolomsEus wortze voor Durovernum, Davernum genoemt,by\' Beda en andere Dorobernia, by de Saxen Cant:-pajta-by-jiig, dac is, defiadt van V uolk van Kent, by Ninnius en der I V M, N A ;it i ?i; ii:! in De riviereStom, tiHH hl ?\' sr [ il \'tf, : ir ; Chilhm, tdbertHSde Dever. [ift , 1: \'if\' 130«^. in \'i\' ( i: i • ? 1 Lahenus DurmOverfle» Britannen Caer-Kent^ox is, de ftadt Kent,h^ ons Canterbury, Canter-en by de Latijnen Cantuaria:^QX. is een zeer oude ftadt,zon-der twijffel is zy by de Romeynen zeer vermaert geweeft:Zy was niet zeer groot (gelijk Malmesburienfis zeght)nochook niet zeer kleyn, welke door haer gelegenheydt, en na-buurigheydt van de zon zeer vruchtbaer is, rondom be- &quot;muurt, bewatert door rivieren, vermaert door de bequaem-heydt der boflbhen, en daer-en-boven, door dien zy na aende zee is, overvloedigh van viflbhen. In \'t bloeyen van deSaxifche Zeven-heerfching is zy de hooft-ftadt van \'t Kent-fche Rijk, en des Konings ftoel geweeft, tot datze Koning Ethelbert,met Koninglijk recht, mildelijk

aen Auguftinus ,Aerts-biflbhop aen het Engelfche volk toe-gewijdt, gege- Augufii^ven heeft, die hier een wooning voor zich en zijn nakome- »usderEn*lingen ftelde. En alhoewel de Metropolitifche waerdig-heydt, en de eer der mantel, (dit was een Priefterlijk kleetdat men over de fchouderen hing, van een fchaeps-vel, tot wat diegedachtenis van die, die het verlooren fchaep gezocht, en Mantelis,het gevonden hebbende, op zijn fchouderen geleyt heeft jdeze mantel is met kruyflTen door-werkt,en van het lichaemvan S. Pieter af-genoii^en ) geftelt was te Londen van denheyligen Paus GregoriijSj zoo is zy nochtans tereerenvan Auguftinus hier over-gevoert. Want Kenulf, Koning 7^3,der Merciers, fchrijft aldus aen Paus Leo: Om dat Augufti-nus zaliger gedachtenis ,die Godts woort aen de Engelfchevolken verkondight, en de kerken der Saxen loflijk ge-ftiert heeft, in de ftadt Dorobernia geftorven,en zijn lichaemin de kerk van den heyftgen Petrus, Vorft der Apoftelen,die zijn nakomeling Laurentius gewijdt heeft, begraveivis:zoo heeft het alle de wijzen van ons landt goedt gedacht,Metropolitifche eet zoud hebben, daer heclichaem van hem begraven is , die in deze plaetfen de waer-heydt van het geloof geplant heeft. Maer\'tzy de Aerts-biflchoplijke ftoel, en Metropolitifche waerdigheydt, doormacht van de wijzen, van ons volk, dat is, door macht van\'tParlament, op dat ik na onze tijdt fprcke, \'t zy van Augu-ftinus zeifin zijn leven, als zommige willen, hier geftelt isde Roomfche Pauzen, dewelke naeft daer aen gevolghtzijn, hebbenze hier zoo beveftight, dat zy befloten hebben,dat zy \'er niet afgenomen zou worden, op de ftraf van ver-doemenis,en van in het helflfe-vuur te lijden.Het is nu byna \'ongelooflijk, hoe zy van toen af gebloeyt heeft, zoo door deAerts-biflbhoplijke waerdigheyt, als door de treflijke Scho-le, die den zevenden Aerts-biffchop Theodorus daer ge-fticht heeft: en hoewel zy door den Deenfen oorlogh ne-dergeflagen,en door ongelukkige brandt dikwijls meeft tendeel weghgenomen wierd,zoo is zy nochtans daer na altijdtfchoonder wederom op-gekomen. Na de inkomft der Noormannen, na dat de Roode Wil-lem , als in de brieven van hec kloofter van S. Auguftinusftaet, de ftadt van Cantelbergh aen de Biflbhoppen vaft ge-geven had, die zy te voren door gunft hielden, is zy door denaem van Godts-dienft, en door weldadigheyt haerer Prae-laten , en inzonderheydt van Simon Sudbury, die de wallenwederom op-gemaekt heeft, niet alleen haer adem verhaelt,maer als fchielijk tot die heerlijkheyt aen-gewafTen, dat hecdoor de fchoonheydt der byzondere gebouwen alle de fte^den in Engelandt gelijk

is j maer in heerlijke gebouwen, enveelheydt van haer kerken, de vermaertfte plaetfen te bo-ven gaet. Onder deze hebben twee bovenmaten uyt-ge-toont, te weten, de kerk van Chriftus, en van S. Augufti-nus , beyde vervult met Benedidijner Munniken: de kerkvan Chriftus is gelijk als in \'t midden van de ftadt, en rechtzich op met zulke waerdigheyt ten hemel, dat,dieze van vêraenzien, tot Godts-dienft aen-geport worden. Die Augu-ftinus, daer wy van gefproken hebben, heeft deze kerk, vanoudts van de geloovige Romeynen gemaekt, wederom ge-kregen, als Beda zeght,Chriftus toe-gewijt, en zy is de ftoelvan zijn nakomelingen geweeft, in dewelke 73 Aerts-bif^fchoppen na vervolgh gezeten hebben. Van deze Aerts-biflTchoppen hebben Lanfranc en Willem Corboyl, het op-perfte deel, en die nahaer gekomen zijn, het nederfte deel &quot;van die kerk gehat, na dat dit oudewerk door den brandtnedergevallen was j zy hebbenze tot die grootte als mennu ziet met groote onkoften,welkhet Godtvruchtige over-geloof in voor-lede tijden uyt-reykte, gebracht. Want ve-le , zoo van groote, middelmatige , als kleynen ftaet, zijnhier met groote giften en gaven t\'zamen-gekomen, om hec



? T. Ë K het graf van den Aerts-biffchop Thomas Becket te zien ; dié en gelijk als tweede Patriarchen van de weereldt, als denvan de hovelingen in deze kerk dootgefteken, om dat hy tweeden Vrbanus gezeyt heeft: dit zoo ook, als de Paufle-zich voor dc kerkelijke vryheydt hardnekkigh tegen den lijke macht verdreven was, in het Synodus in \'t cid id xxxivKoning opflcldc, van den Roomfchen Paus onder het gé- jaer befloten is, dat zy de voornacmflc en Metropoliteyn van rig ^^^tal der Martelaren geftelt, met Goddelijke eer gedient, en gantfch Engelandt genoemt zouden worden. Welker waer- memfleenmet zoo veel gaven over-laden wierd, dat van de kift j waer digheydt onlangs gevoert heeft die eerwaerdige vader in Metropo-in de overblijffelen van zijn beenderen in geleyt waren , het Chriftus, lohannes Whitgift, dewelke heylighlijk zijn leven \'vanflechtfte deel gout was. Alles blonk, als Erafmus zeght, die Gode,en alle zijn arbeyt der kerk tóegewijt,tot groot nadeel , het gezien heeft , lichte, fcheen, en blixemde van koftélij- van alle goeden, ten laetften in het cid id c iv jaer in Chri-kc ftecnen, en de gantfche kerk dertelde meêr als met Ko- ftus ontflapen is, den welken Richard Banford^ccn man vartninglijke rijkdommen cn de naem van de kerk, te weten voortrcflijke grootheyt,zoo wel van gemoet, als van Raedt,Chriftus, is als uytgewift geweeft , en verandert in de naem om het Geeftlijke Recht voor te ftaen, tot zijn navolger ge-van S. Thomas. Deze kerk heeft nergens anders door meêr geven is. Voorts wordt dc noorder Pool boven de Zicht-vermaert geweeft,als door dezés gedachtenis, en graf; hoe- cynder van Kent op li graden, en xvi minuten verheven,enwel zy der anderer graven niet t\'onrccht booght, inzonder- de langte met xxiv graden, li minuten bepaelt.heydt dat van Edward, Vorft van Walles , toegenaemt de De Stour, zijn wateren nu by-een-verzamelt hebbende ,\' Swarte, als ook het graf van den vierden Henrijk, dien vloeyt voorby alwaer vrou Lora,Gravin vanL ei- machtigen Koning van Engelandt. Maer de achtfte Hen- cefter, in die tijdt zeer vermaert, haer hart vah de weerekferijk heeft deze zoo veel jaren op-gehoopte rijkdommen luften af-getrokken, zich van alle mcnfchélijke by-een-verdeelt, en de Munniken verdreven : voor de welke hy in komften af-gezondett, Cn Godt alleenlijk gedient heeft,deze Chriftus kerk,een Deeken,een Aerts-deeken,xii Pro- Op die tijdt begon Baldwin , Aerts-bifl^ch op van Cantcl-veniers , en vi Predikanten, die Godts woort in de ombuu- bergh, de kerk van S. Steven, én S. Thomas van Cantcl- S. Steven^rigc plaetfen uytwerpen zouden, geftelt heeft. De andere bergh; maer hem door dc macht

van de Paus, op dat hy dekerk van deze ftadt, die deze hardnekkelijk nabootfte,heeft Munniken van Cantelbergh niet tot nadeel zijn zoud, ver-dicht voor de ftadt ten ooften haer plaets gehadt, en was boden zijnde, heeftop-gehouden. De naem nochtans vanBe kerk ^jekcnt met de naem van S. Auguftijn , welke de zelve Au- S. Steven heeft die plaets behouden, en Ridder RogierS. guj^ijn , en Koning Ethelbert door zijn vermacn, ter eeren Mamvood, eerfte Baron van t Scaccarium, van byzondere van S. Pieter cn Paulus geftelt hebben op dat zy de be- geleerthéyt in ons burgerlijk rech t,aen wiens goedigheyt degraef-plaets zoude zijn, zoo van de Koningen van Kent, als behoeftige burgers veel fchuldigh zijn , heeft die zelve on-van de Aerts-biifchoppen (want het was noch niet geoor- langs ten hóoghftén vereert: en zijn zoon Pieter Mamvood,loft in de ftadt te begraven; cn hebbenze met groote rijk- Ridder van het Badt, kan ik om zijn deught, en gunft totdommen verrijkt, cn den Abt een Muntery, met de macht geleerthcyt en geleerden, niet als met eere gedenken. Daerom geldt te munten, toe-gelaten. Maer nu is zy meeft in na vloeyt de Stour door Tor dich, het welke in het boek van Fordichhaer puyn gewentelt, het overigh tot Koninglijke huyzen den eerften Willem,de kleyne Burgh van Forewich genoemtverkeert, cn vertoont lichtelijk aen dieze bezien, hoe groot wort,vermaert door zijn gepreze Voorens,tot Stouremouth^• zy geweeft is. Die Auguftinus was in des zelfs Portael be- al waerze zich, door\'tverdeelen van haer wateren, tweegraven,gelijk als Thomas Spt met dit graf-gedicht tc ken- wegen opent, cn dc naem verlatende, Wantfmn.&quot; genoemtnen geeft: . , , , wort, makende van het weften én zuyden het eylandt Tha- . Fiter light äer Bngelßn Pr&laet, haer deught, haer roem, \'naton, want aen de andere kanten wordt het van de zee be- ^^^ eyUndFher rhfl dien Jugußijn, dien ik voor heyligh noem. fpoelt. Dit eylandt heeft Solinus Athanaton , en Tha- Maer dit fchrijft Beda, dicmen beter geloven mach, met Naton in andere voor-beelden genoemt,de Britannen Inisdit opfchrift: Rubin, als Afferius getuyght, miiTchien voor Rhut\'ufin, na Hter ruß de Heer Augußinus Borovenßs, de eerße K^erts- de ftadt Rhutupina, die daer na by light, de Saxen Tanet?,hi[fchop,dte hier eertijdtsgeßelt is van den heyligen Gregorius, cn Tanc&quot;c-lant>, by oiis Tenet. Het gantfche landt is van wit Tenet.Paus van deßadt Romen: en van Godt beveflight door de wer~ blinkend krijt,gelukkigh vari kooren-akkers,en van vrucht-kmg van vponderen, heeft den Koning Ethelbert en zijn volk , bare aerde, acht mijlen in de lengte, en vier mijlen in de breedte.

Hetwierd eertijdts bewoont van 600 huys-gezin- w^^op nen, waer voormen in Beda, maer t\'onrccht, leeft 600 mij- Engelslen. Dat Solinus fchrijft, hoe dit eylandt van geen flang be- An Hi\'äekroopen wordt, en dat de aerde, van hier gebracht, dé genoemtnanemKoiuciiuc /ictLb-unit-ii^^i^^i.. l^^^x^vw.,. flangen dooden kan, wordt nu onwaerachtigh bevonden, ^orty^nbe- dachtenis van deze zeven,te v/etén vanAuguftinus,Lauren- Daerom vervalt die oorfpronklijkheydt \'^\'^vdrnyA^x is, ^^^cius,Mellitus, luftus, Honorius, Deus-dedit, en Theodo- \'van de doot der Slangengetrokken,htd te niet. Hier hebben ° de Saxen haer eerfte fchatting gedaen , hier hebben zy eerft wantkcx\\%hare woon-plactfen gehadt, door toe-lating van Vortigern, aU menge-hier is haer toevlucht geweeft, hier heeft de Britanfche looft,ister-Guortimer haer gïootc nederlagen aen-gedaen, als hv haer ^^^by Lapidem titult (zoO wordt de plaets by Ninnius genoemt, ^f&quot; ,die wy nu bykans met de zelfde zin Stonar noemen , en ge- j/^S^ *wiflijk een haven geweeft is) gedwongen heeft met der eemvoon^haeft in haer roof-fchépen te vluchten. En op wclke plaets, plaets ge-als hy zeght, hy geboden heeft dat men hem-zoud begra- ^.eytge.ven,om der Saxen dolligheyt,gelijk hy meende, te bédwin- gen; gelijk als Scipio Africanus, die zijn graf zoo geboden j^^pj/^f/J^ heeft te ftellen, dat hy Afrijken zien kotlde, meenende dat 11 genoemt t, dit ook tot fchrik van Garthage zoud dienen. En hier byWippedfleete,zoo gc^emt van de SaxWipped,heeft HengiftdeBritannen merrie veldt-flagen vermoeyt en verflagen. ftus, zijn deze vcerzen in Marmor-fteen in gehouwenHier liggen in dit graf van deze gallery,Zeven Aerts-bijfchoppen, vervolgend\' op eenry yZeven voor-vaderen, zeven Hemelfche flarren >Zeven Regeerders voor die ongelovigh rvarreu iZeven Fonteynen van het Goddelijke landt,En zeven lichten fchoon, de rvelke zijn verve antAen &quot;t Hemelfche Palleys ja deze zelve zevenSchijnen als eenpijlaer by Godt den Heer te leven:Dees zeven Starrenftaen in V Hemelrijk ten toon,En ieder een beeldt uyt een Hemels goude Kroon.Daer valt niet van de andere kerk, die hier zeer naby is,te zeggen 3 die, gelijk Beda zeght, van de Romeynen ge-timmert , en den heyligen Martinus toe-gewijdt is, in wel-ke, eer dat Auguftinus hier quam, Bertha, uyt het Koning- ^ ^ lijk(TeflachtdcrFranfen,huys-vrouw vanEthelbert,placht Auguftinus is hier in dit landt na vele ftrijden aen-géko- in den Chriftelijkcn Godts-dienft tegenwoordigh te zijn. men, wiens zegening dé licht-gelovige Priefters de vrucht- Van het kafteel aen het zuyd-eynde van de ftadt, nu met ge- baerheydt van dit landt toegefchreven

hebben^ en de Mun- fpletc bolwerken, terwijl het niet zeer oud is, gemoet ons nik Gotcelin heeft uyt-gerocpcn, gelukkigh is het lant van niets gedenkwaerdighs,dan dat het van dcNoormannén ge- Tanet door zijn vruchtbaerheyt, maer gelukkiger door hec bout is. Van de waerdigheyt van de ftoel van Cantelberg,die herbergen van zoo veel Godt-brengén dé vreemdelingen, eertijdts zeer vermaert geweeft is, zal ik niet zeggen,als dat, ja van zoo veel Hemelfche burgeren. Egbert, de derde Ko- gelijk in de Roomfchc Hierarchye, oft Prieftcr-heerfching, ning van Kcrit, heeft, om de eerlijke vrouw DomneVa, die de A erts-biflchoppen van Cantelbergh dc voornaemfte van hy tc vooren verongelij kt badt. te bevredigen ^ haer deze gantfch Engelandt * Gezanten van den Roomfchen Paus, erf-gront vergunt, in de welke zy voor lxx gefalyde Non- ^ Z z nen^ \\



? ij.Q C Ä N , T ï V M. nen, een kloofter gebouwt heeft, daer Mildceda Overfte Ghy hebt door tiw Latijnfch zoldaet gebracht ten ende, JSnßer, yg^ geweeft is, die,om haér heyiigheydr,onder het getal der Dien Rutapijnfchen dief die niet als alles fchende, heyligen geftelt is , ehde Koningen van Kent hebben het Die zelve Dichter heeft ook een anderen Rutupijnfchen Dacrxijnerzelve veel vereert, maerinzonderheydt Withred,de wel- Overften, naemlijk Flavius Sanftus , van vergetenheydtke > op dat ik de wijs van die eeuw uyt zijn gift aentekene, bevrijt in zijn Lijk-dichten, van welken hy aldus gezongen ^^„^\'gantsbyde hoop der bevefting een zoode van aerde, die hyge- heeft: EngeUndt*fchonken heeft, op het heyligh Outaer ftelde. Daer Rhutupen was njerblijt over dees haren Heer,na is dit eylandt door het roven der Deenen zoo gequelt Die aüe oorelogh^inßilte, leyt ter neer.geweeft , de welke dit kloofter van Domneva met allerhan- Deze zelve Aufonius eert ook zijnen oom Claudius Con-de zoort van wreedtheydt befmet hebben, dat het niet voor tentus, de welke groot geldt onder de Britannen door woe-de gerufte tijden van het Rijk d er Noormannen gebloeyt ker bekomen had, en met uytlandige winften verdubbelt ;heeft. die,door de doot wegh genomen zijnde, alles hier gelatenOok mach ik niet verzwijgen \'t geen tot zonderlinge lof heeft, aldus in zijn zelve Lijk-klachten: Wel aen dan droevigh lie dt, gedenkt doch de gezangenVan uwen ouden oom, wat had ghy een verlangen,O aerd van Rutupen, wat rj aert ghy vaek verwekt,Eer ghy Content um had, die geen die ghy nu dekt.Na der Saxen aenkomft- heeft Rhutupien ook gebloeyt Rhmupiade h^venvan TrutH\'fin. Zonderlw der inwooners ftrekt, voornamentlijk van óXctc Margat, genyver Ramfgate, en Brodfiear woonen. Want het zijn zeer wakke-re mannen, die even als Amphibii, oft Twijffel-dieren , haerkoft te water en lande winnen , wijl zy op beyde de Hooft-ftoften ervaren zijn : want zy zijn Viftchers en Ploegers, Boeren en Schippers ?, en die de ploegh in \'t om-ploegen want de oude fchrijvers verhalen , dat het de Koninglijkevan \'t landt ftuuren , de zelve houden ook het roer van het ftadt geweeft is van Ethelbert, Koning van Kent, en Bedafchip. Na de tijdt van \'t jaer hechten zy haer netten,vangen heeft het de naem van een ftadt gegeven. Daer na heeft hecKabeljauw, Haring, Makreel, &c. zy varen, zy voeren haer beginnen af te gaen, en de naem wordt nergens gelezen, alskoopmanfchap uyt:

en die zelve meften haer landen, ploe- by Alfredus Beverlacenfis, die verhaelt dat Alcher by dezegen, zaeyen, eggen, maeyéh haere vruchten, en verbergen- ftadt, tozn Richberche genoemt, de met roof beladeze, zijnde in beyde zeer ervaren zoo wordt by haer het Deenen, met zijn Kentena-ers in de vlucht geflagen heeft,werk in de weereldt gedaen. En wijl hier dikwijls fcheep- Maer nu heeft de tijdt alle haer overblijffelen gantfch weghbreuken gefchieden, want aen hare ftrandt liggen die af- genomen, op dat men leere dat even de fteden , als de men-grijzelijke banken voor de Schippers, dieze The Godwm, fchen,van \'t nood-lot gedreven worden. Nu is het een koo- Trhe Brakes, The foure foote, The Whitdik (waer van op haer ren-akker, in welke ghy noch den omtrek der ftraten ziet,plaets in de eylanden) noemen ^ zoo plegen zy grooten vlijt als het kooren daer opgewaflfen is 5 want overal daer de ftra-te doen om de koopmanfchappen weder te krijgen. ten geweeft zijn, waft het kooren niet zeer overvloedigh,en Aen de zuyder mont van de Wantfum, die men gelooft welk gemeenlijk Cr^\'y/^ genoemt wordt. Daer dat haer kolk verandert heeft,is,recht tegen over dat eyland, zijn alleenlijk overigh de haif-vervalle wallen van het ka-een ftadt geweeft, die van Ptolomeus Rhvtvpia, van Ta- fteel, op een vier-kante wijs, met tany-zant fterk aen mal-citus PoRTvs Trvtvlensi s,voor Rhutupenfis, zoo kanderen gemaekt. Men zoud oordeelen, dat hetB- Rhenanus ons niet bedrieght, van Antoninus R hitv- waer, op zoo hoogh een gelegenheyt befchout het de voch-Pis PoRTVS, vanAmmianus Rhvtvpüe Statig, van i^gevl^ktcmTanatum, v/elkedezee, zich allenxkens teOrofius de\'ftadt en haven van Rhvtvbi , van de Engel- mgh trekkende, nagelaten heeft. De plaets der ftadt, nu meefen, als Beda by zommige Ruptimuth, ? de ploegh door-fneden, werpt menigh mael op goude en van Alfredus Beverlaceniis Richberge, en van ons heden zilvere Roomfche penningen,getuygen van haer oudtheyt. Ridhrojp. Richboroiv genoemt 5 zoo heeft de tijdt in een en de zelfde en weynigh hierbeneden toont zy\'^haer fpruytfel, dat de naem cc veranderen gefpeelt. Waer dat deze naem af ge- Saxen na hec zant èon^Spyc, en by ons Sandwich genoemt Sandwich,fproten is, is niet bekent, wijl nochtans de plaetfen, die hebben. En dit van\'t getal der vijf havenen, als zyze noe-hier omtrent liggen, na het zant genoemt worden, gelijk als zijnde ten noorden en weften met wallen, elders

met Sandwich , en ^Sandibay : en Rhyd Tafith in \'t Britanfch een dijk,rivier,en graft fterk gemaekt,heeft eertijts deDeen-zandige grondt betekent, zoo zoud ik, durf ik, het daer van f^ verwoetheyt, en in de voorgaende eeuw de Franfe brantgaern trekken: Deze ftadt fcheen uyt-geftrekt in het ne- gevoeltinu is het genoeg bereikt,hoewel de haven door ge-der-hangen van een heuvel. Het kafteel ftont aen de zee op weid zant,en door een groot fchip van den vierdenPausPau-een verhevener plaets,die daer nu door haer by-een-gevoer- dc inkomft van de haven gezonken, niet bequaem is de zanden, zoo vêr af is, datz\' \'er naeulijx op een mijl om grooter fchepen, alshaerjuyfte diepte te voeren,na by komt. Het is zeer vermaert geweeft toen de Romey- - Omtrent Rhutupyen ftelt Ptolomseus den voor-bergh van Den veer-nen daer \'t gebiet hadden.Van hier was een geduurige over- Kent, ais de laetfte tip van deze hoek, welk qualijk in eeni- berghvanvaert uyt Britannien na het vafte lant,en hier zijn deRoom- S*^ voor-beelden Nuncantimn, en Acantimn, by Diodorus ^^nt,fche vloten aen gekomen. Lupicinus, van Conftantinus in Garion,ew heden by ons The Foreland genoemt wordt.MaerBritannien gezonden, om den loop van de Schotten en ^Üe de Ëngelfe oevers, hier rondom, worden van de Dich- ^ \'Pióten te bedwingen, heeft de Herulen,Bataven, en de ben- ^^^^ ^^ Rhutupyen, de Rhutupijnfche ftranden genoemt.de der Meflfen hier uyt gezet.Ook is Theodofius,vader van heeft ï-uvenalis, daer hy Curtius Montanus, die de Keyzer Theodofius,(dien de Raedt,na \'t getuygenis van lekker-buyk,befpotte5van de oefters van hier na Romen ge- EngelfeSymmachus,om \'t bevrede Britannien,Ridder-beelden toe- deze veerzen gefchreven: \' oefiers. ^yt was \'er in mijn tijdt, nOyt was \'er by mijn weten,Fen aie, als Curtius, mocht meerder oefiers eet en:Zy waren dan gegroeyt oft aen Circis zee-kant yOft aen Lucrinus fteen, oft Rutupijnfchefirant,^ mjl die aer digh lijk, zonder veel tijdts tefijt en,Te zwelgen in zijn lijf, in een mael toe te bijten.En Lucanus: oft als het woefte fchuym, en Rhutupijnfcheftranden,Door op-geweld gezwel van b ar en-b oogen branden.Van de voor-bergh van Kent loopt de ftrant eenige mij- geftemt had) met zijn Herulen, lovien,Vistoren,en Fiden-ten (dit waren Roomfche benden)hier na toe gevoert.Daerna als de Saxfche zee-rovers, met het roven der koopman-fchappen , de zee door den oever befloten , en onze ftran-den met geduurige

ftraet-fchenderyen quelden , zoo is hettweede Keyzerlijke legioen,het welk van den Keyzer Clau-dius uyt Duytflandt over-gevoert, en lange jaren te Ifca derSiluren in Walles gelegen had,herwaerts over-gebracht,enheeft hier zijn Overfte gehadt,ondcr de (graefvan dc Saxi-fche ftrandt. Welke Vooghdy miflchien die Clemens Ma- Ckmens . . ^ _ _ 1 a ^ \' ------o-----v . Maximus. ximus gevoert heeft, die, van zijn zoldaten in Britannien len vêr, zich met heuvelen verheffende, ten zuyden. Maer Sandon voor Keyzer begroet, Gratianus gedoot heeft, en daer na als zy tot Sandon, dat is, Zandt-duyn, en tot Deale, nabuu- Deak. te Aquileyen van Theodofius om-gebracht is. Want dezen tige kafteelen, welk de achtfte Henrijk by onzer vaderen heeft Aufonius in deze veerskens van Aquileya, den Rhu- gedenken gebout heeft, gekomen is, zoo zakt zy, en light tupijnfchen moorder genoemt: Maximus was wel eer een maffer der zoldaten,Een die de vpapens droegh, en vollighd\' achterftraten,Gelukkigh is die geen aen wien \'t Fortuyn zoo dient jAen wien de voorfpoedt ü als eengeßadigh vrient. vlak en open aen zee.By dat Deale,d2.t Ninnius Dole noemt, Cn\'(en als ik meen met recht, want een ope vlakte aen de zee, far te fcheepoft rivier, noemen onze Britannen heden al zoo) is Csefar, aengekg-zoomen ftantvaftelijk zeght, aengekomen, en Ninniuswordt onderftut, die baftaerdlijk gefchreven heeft : Ciefar heeft



? KENT. heeft by Dole een flagh geflagen. De hängende tafel in het Zee daer in vloeyde, gelijk als uyt de ankers, en gebrokenkafteel Dovere, beveftight het zelve, en Csefar zelve maekt planken van fchepen befloten wordt) is door de bequaem-het gcloofwaerdigh, dewelke verhaelt, dat hy acn die ope heydt van haer haven, die nu bykans te niet is,cn door haeren vlakke oever te lande gekomen is, en een zwaren flagh over-vaert na Vrankrijk,meet vermaert,als door haer voor-met de Britannen geflagen heeft : Waer af onzen Leiandus treflijkheyt, en volk-rijkheydt. Wanthet is devermaertfte:in zijn Zwanen-gezang : over-vaert,en was eertijts by wetten verboden, dat niemant.Delà, die werpt af, die om de Godts-dienft buytens lants vertrok,clders mochcVan boven tn een graf, over-varen ; en het wordt onder de vijf havenen gerekentKafieelen, \'t moet gefchiede : eertijdts was het ook gehouden 21 fchepen tot den oorloghEertijdts een plaets bekent, uyt te ruften, op dezelve wijs , als Haßings, waer van wy ge-rot aen des wereldts ent, fproken hebben. Daer \'t zich naer de zee, van dewelke hetDoor Cdfars Pyramiede. door een tuflchen-geworpe bank af-gefloten is, ftrekt, is hetWanthy (het zy gcoorloft een weynigh buyten fpoor te ïnct veften beflocen geweeft, daer noch eenigh deel vantreden) alles tc water en tc landt ingenomen hebbende, als overigh is» Het heeft een kerk gehat den hevli^en MartenPomponius Sabinus uyt Seneca verhaelt, heeft op dc zee toc-gewijt, en van Whitred, Konina van Kentr^^ebout : engezien, als of hem dc Romeynfche wereldt niet genoegh een huys voor de Templier-Ridderst dac nu veiX\'eenen isjwaer,heeft een andere wereldt bedacht, en is met een vloot èn het verftrekt tot een wooning vrndenSuffra^aen van den Den Suf-In het hek van 1000 fchepen , (zoo fchrijft Athenxus uyt Cota) oft Aercs-bifl^chop van Cantelbergh, dewélke,&quot;&quot;als de Aerts-bif- fragaenvm de om zich van de Britannen te wrceken,om dat zy de Franfen fchop met fwarc dienften overladen is, \'t geen tot de orde ^^^kHfifien geholpen hadden, gelijk Strabo, oft door hoop der Britan- behoort, niet \'t geen tot de Biflchoplijke recht-fprekingnatme. peerlen, als Suctonius oft uyt eer-zucht, als andere vOeght,uyt-voert. Op dien heuvel,oft liever op die rots diezeggen, in \'t l i v jaer voor Chriftus geboorte, cn in het aen de rechter-zijdc light, en van alle kanten bykans af-ae-navolgende in Britannien gekomen. Als hy te voren, niet broken, tot een wonderlijke

hooghte, daer zv naer de zeeals Rogerus Bachonus zeydt, door fpiegcls op de Franfe ^\'^^^\'^\'Oprijft.vertoontzicheengroorkafteelbvkansalseenftranden geftelt, en door de zicht-konft, die de verhoole ftedeken, zeer fterk, cn vol toorensMatthäus Pariflenfisdingen verdubbelt,maer door fpied-fchepen, gelijk hy zelf, noemt het de fleutel en \'t flot van Engelandt. Het gemeenecn Suctonius getuygen, de havens en vaert naCrftelijk door- volk droomt dat het van Idius C.xfar gefticht is : ïk meenzocht had. Wat dat hy hier gedaen heeft, heeft hy zelf dat hét van de Romeynen gebout is,van die Britanfche Tic-overvlocdelijk befchreven, en hebben wy hier boven kort- chel-fteenen in de kapel, die zy in haer timmeringen ge-lijk uyt zijn eyge fchriftcn, cn uyt de verloore gedenk-te- bruykt hebben. Het Romeynfche Rijk in \'t weften neder-kenen van Suctonius van Sc^va verhack , wiens kracht vallende,zo hebben zy de bende der Tungiikanen, dewelke De be^deklaerlijk gebleken heeft in de burgerlijke oorlogh van Dyr- onder de Palatijnfche hulp gerekent worden, hier in bezet- Trngti-, rachus, en den welken onzen Dichter lofephus,in zijn An- ting geleght. Van welker toerufting die groote pijlen ge-tiocheides,doch min waerlijk, getuyght een geboren Britan zien worden, dieze gewent waren uyt de Palleyfen te fchie-\' geweeft te zijn, met deze veerskens van Britannien : ten, en welke de Slot-vooghdcn voor een wonder Vertoo-Scdva is hier geteelt, en niet min is bekent nen. Van der Saxen inkomft tot het eynde van haer Rijk,Het burgerlijk opróer, hy heeft hemßraxgewent heb ik nergens een woort van dit kafteel, oft ftad gelezen,Dees zwarigheyt alleen op zijnen hals te dragen ; dan alleenlijk in zekere gcfchreve papieren, uyt de hangen-En JÎWgelijk een muur, de Keyzer te verjagen. dc tafel, hier bewaert, uy t-gefchreven, die verhalen dat Cx\'Fag.26. Ca;fars daden, in ons landt, kondt ghy uyt hem, en far, als hy te Deale aen-gekorneii was, en by Baramdowne (dit\'t geen ik boven gefchreven heb,na zien. Want ik heb dien is een by-liggende vlakte, bequaem om het leger uytte zet-ouden Britan niet gefproken, den welken M.Aper, by ten) de Britannen verflagen had, het kaftecl N2.\\\\DovereQuintilianus, in dit eylandt gezien heeft, die bekende dar begon, en dat Arviragus hec daer na tegen de Romey-hy zelf in die flagh geweeft is, als zy de gewapende C^far nen fterk gemaekt, en de haven geftopt heeft. En dat daerHet fcküs- pooghden van ftrandt te weeren : ook heb ik niet

voor-ge- na Arthur, en zijn zoldaten, ik weet niet wat weêripanni-ne Borß- nomen Gcfchichten te fchrijvcn. gen hier overwonnen heeft. Voorts een weynigh voorde De haven- zommige meenen, daer t\'zaem-gevoert hebben : maer ik man , toen hy naer \'t Rijk ftond, Harold met een eeat ge- kafieelen oordeel dat hk bolwerken oft kafteelen voor dc fchepen dwongen,dathyhemditkaftceimetdeputinhandenzoud vm den geweeft zijn , dewelke Cxfar daer in tien dagen , cn tien leveren, en zijn zaken te Londen in orde gcftck hebbende, Keyz,er. nachten f^emackt heeft,om daer in zijn befchadighdc fche- heeft niet eer gezocht, als dit fterk te maken, en den Edel- Dmllus P^^ ^^ brengen, en voor onweder, en de Britannen,dieze te dom in Kent erf-gronden op te dragen, op dic voorwaerde, vergeefs aenranden, tc befchermen. Want ik hoor van de dat zy altijdt met een deel volx zouden gereet zijn, om dit by-wooners, dat deze dijk Romesworke, gelijk een Romeyns te belchermcn, het welk nu jaerlijx met een zommc geldts werk genoemt wordt. En dieshalven geloof ik te meer, dat af-gekoft wordt. Want als Hubert de Burgo tot Conftapel C^lar hier aen-gekomen is,om dat het getuyght, dat de zee van dit kafteel geftxlt was 3 ik gebruyk de woorden van ccn zeven mijlen van hier (want zoo ftaet in het oude boek dat oudt fchrijver: Hy overdenkende dat het niet geraedtzaem De waebt Fl. Conftantinus den Raedts-hcer verbetert heeft) in zoo was, alle maenden nieuwe wachters te hebben, over het ka- van het ka- enge bergen begrepen wordt, datmen met een pijl van de «eel tot bezitting, zoo beftelde hy, door toeftemming van hooghte lichtelijk op ftrandt fchieten kan. Voorwaer deze dénKoning, en van alle de Ridders, dat yder Ridder alle uytftekenhcydt van klippen loopt terftont v^n Deale zeer maenden zoud zenden, voor zijn wacht, tien fchellingen; Het Sam- vruchtbaer in\'t geen men noemt, omtrent 7 mij- en dat daer van zekere uyt-gekore en be-eedighdc man- feter. len tot Dover, alwaer zy van elkander fplijt, cn zich aen de nen,zoo Ruyters als zoldaten, betaek zouden worden, voor voorby-gaenden opent: en dat is de natuur van de plaets, de bewaring\'van het kafteel. Men zeght dat Keyzer Phi- dat zy, gelijk Csefar fchrijft, de zee zich tulfchen twee heu- &quot;ps, Koning van Vrankrijk,als zijn zoon Lodowijk iet nieus velen ingelaten heeft, en behout. Tuflchen deze af-fchcv- in Engelandt voor had, cn eenige fteden ingenomen had, Dubris. ding der klippen light

Duhri^,w2LQt van Antoninus verhaelt. Zoude gezeydt hebben: Mijn zoon heeft zoo veel niet in Doveu dc Saxen hebben het Do}:\'pa,en wy Dover genoemt. Darel- Engelandt, daer hy een voet zetten kan, zoo hy het kafteel lus fchtijft uyt Eadmerus, dat het de naem gekregen heeft, van Dovere onder zijn macht niet he^ftj als welk het fterk- om dat het gefloten cn verhindert was. Want als (gelijk hy fte van Engelandt, en het bequi emlc voor Vrankrijk if. zeght) by oude tijden dc vcel-havige zee, zich in die plaets Op de andere fteen-rots , die daer recht tegen over, cn zeer verfprcyde,zo heeft men ze, de noodt zulx vercyfchen- byna even hoogh is, zijn noch eenige overblijncls van een de, met naeuwer bepalingen befloten. Maer Guilielmus zeer out gebou. Iemant, ik weet niet om wat reden, noemt Lamhardus, heeft een zekerer reden van dic naem byge- het des Keyzers Outaer. Maer lohannes Twinus van Kent, bracht, te weten, van Dufyrrha, het welk in \'t Britanfch een een oudt ervaren man, dewelke, toen hy jon|was, dit noch hooge plaets betekent. De ftadt, dewelke tuflchen de klip- byna gantfch cn geheel gezien heeft, heeft my voor de ^^^ pen in light (alwaer eertijdts de haven zelf geweeft is, als de waerheydt gezeyt, dat bet een baek geweeft is, die by nacht ^^^



? ?151 M. V 1 N € A aen de fcliepen, doorat onfteken vuur, haer ftreek toonde.Diergelijk daer ook een recht tegen over, by Bolonien inVrankrijk, van de Romeynen daer geftelt, geftaen heeft ?en lang daer na van de Groote Karei herm.aekt, gelijk Re^ginus getuyght, by de welke dat men te onrecht leeft Pha-mum, voor Pharum, en nu by de Franfen Tour d\'Order, by deEngelfen The old man of Bullen genoemt wordt. Aen dezefteen-rots heeft de machtige Koning de achtfte Henrijk,byonzer vooroudéren gedenken, met grooten arbeyt en on-koften, zeer groote balken en ftijlen, neven elkander in dezee doen in-heyen, en groote zwaerte van boomen en ftee- Infgelijx getuyght Plinius, dat Cypers van Syrien, Eu- nen daer op een hoop in gefmeten, welk wy The Peere noe- hx3. van Beoden, Bef bicum van Bithynien , als zy deelen men , waer door de fchepen daer te veyliger zouden liggen, van het vafte landt waren, af-gerukt zijn 5 maer dat Britan- Maer liet gewelt van de zee heeft dien yver van den aller- nien zoo van het vafte landt af-gerukt is, heeft niemant van beften Koning wel haeft overwonnen 3 want de t\'zamen- de ouden gezeyt; alleenlijk de veerskens van Virgilius en voegen van dat werk zijn los gegaen , door dien dat \'er de Claudianus, en het giften van Servius, die wy in \'t begin van baren zoo zeer tegen aen fpoelden; en om dat weder te ver- dit werk voortgebracht hebben , geven \'t te kennen. En maken, heeft de Koningin Elizabeth een groote zomme Dominicus Marius Niger, en lohannes Twinus, een zeer geldts uyt-gereykt, en de macht van \'t Parlament heeft op ervaren man,meenen \'t,gelijk ook hy,wie hy ook geweeft is, ieder Hngels fchip, dat warén in- oft uyt-voert, een tol op- die deze veerzen van Sicilien op Britannien gedraeyt heeft: Britanjen was eertijdts aen Vr ankerijk gelijk,dis vaße aengehecht, het fcheen een Landt en Rijk ;Maer d\'ongeßuymde zee vervAffelt deze zandden,Verwijfelt deze plaets, en maekt \'er aftweeftranden.Den zee Godt Nereus, den overwinner doet,En maekt tuffchen \'t geherght een harden ftrengen vloet»Maer wijl hier in gantfch geen vaftigheyt is, uyt zeker geftelt voor zeven jaren. Deze zee-kant v. ordt door de zee van het vafte land vanEuropen gefcheyden, waer zommige gelooven, dat de zeehet landt door-geboort heeft ,• Solinus noemtze de Fran-fche zecj Tacitus en Ammianus noemen het een engte vande groote zee de Dichter Gratius, de Straet weêr-lopendena de twijffelachnge zee, de Nederlanders noemen het de Hoofden, om de twee voorbergen; wy The Strait of Calleis j aenzien van fchrijvers, zoo ftellen de gelijkeniften der

erva-de Franfen Pas de CalUis. Want dit is de plaets, gelijk een re mannen, in \'t vergelijken van diergelijke engten der zee. Het men tußchen Calis\\én om de waerheyt naer fteftjk na te fpooren , dez e en dufdani-ge zaken voor om te overwegen. Of op beyde ftranden een aerdt van landt zy. welk hiervoorwaer gevonden wordtwant beyde de ftranden rijzendaer\'t engft is met uytftekende fteen-rotfen,en even als met Engelandt. D^an onzen tijdt verbaelt: Daer d\'enge dosr-loop van de twee zeer groote zeenBeletten, dat het landt niet komen kan aen een;De kracht en het getje.lt der Rhutupijnfche wat\'ren ,/ Hoort men, met eengedruys, tegen de Franfche kUfren. neze zee als Marcëllinus waerlijk .eght^gaet met vrees- de zelfde ftof en verw zoo dat zy doorgebroken fchijnen.rv?hoo.rbïen, en daerna is zy wederom zoo flecht of Hoe groot de breedte der Straet zy. Voorwaer het eng- het een via c ana , j ï ^^^ ^^ ^^^^^^ . ^^^^ ^at ghy ze eerft ziende, zoud 001- en-t..nt.gnutxren^ Z-^^t-eynde^ on- deelen, dathet landt van beyde de zijden doordebaren Et ,bopt aS zet boven maten zeer op, en rolt zulk van de woefte zee,van een gebroken was. Want dat het lant een vloed dat iemand niet zonder oorzaek gezeyt hcett, de Kutupijn- qualijK vermoeden, wijl de aerdt-bevingVen 2 kief fche ftranden branden. Hn D, Paylinus, daer hy fpreekt wijken zelden, cn nimmermeer van zoo groote kracht zijn.mn\'/i^n- van he: landt der Morinen , dat hy\'t uyterfte der weereldt Hoe diep dar zy is. Gelijk dc Straet van Sicilien o-eencipirn. noemr, ce zee ruyfchendc met verwoede wateren. - :(.xxx fchreden , zoo gaet deze onze naeulijx dc dicpte\'van /ten,daer de zee van beyde de zijden veel !h Of Enge-land aenhet man Nat. Q^ß. 6, dc van wateren, meteen groet gedruys op ftrandt, ruflTchen beyden door aerdtbeving verzonken is, durf ikind niet zooder oorzaek gezeyt hceft, de Rutupijn- qualijk vermoeden, wijl de aerdt-bevingen in onze noorder Hier uyr onfta een naerftigh onderzoek aen een geleert 2, 5 vademen te buyim, die \'t aen vcrftan: cn lediglTsydt over l eefc, nier on-dieper is.vaflc Imdt waerdigh, of da-r die zee tuffchen Vrankrijk cn Engelandt Hoedanigh dat de gront is,ofzy zandigh,hooahachtif^h, p eemjts vafl door-fpoelt,hoagh kndt geweeft zy,dat eertijdts die landen flijk-achtigh\', en of hier en daer in de Straet ccmgc zandt- sholir gemefl is. ^^^ elkander gevoeght heeft, en daer na door de gemeene platen liggen. Ik heb van de Schippers verftaen,dat er maer \' \' zond-vloedc, oft door in vallende baren, oft door cen aerdt- een in \'t midden van de waterloop is,de welke, als de zee af- beving van cen gefchcurt,

aen de wateren hier een door- loopt, maer drie vademen onder water is.gang toe-gelaten heeft. Vcorwa^r, dat de weereldt eens- Ten lactftcn of \'er ook eenige plaets is aen beyde de oe- deels door ds N/ater-vloed:, ten anderen door langduurig- vers , die een naem in de oude tael heeft van de door-brc- beydt van rijd:, en doot andere oorzaken verandert is ^ dat king,af-rukkmg,fcheydingoft van diero-elijkcio-elijk alsÄ- ookde eylanden door aerdt-bevingen, oft door\'t vertrek gms, aen de Straet van Sicilien, zijn naem heeft van het der wateren , aen een gevoeght zijn geweeft, twijftelt nie- Griekfche is, tk hreke,om dat op die plaets, door mant : zoo is het ook meer ?is zekar, uyt geloofwaerdige het gewelt van warer , Sicilien van Italien af-gefchcydcn is. fchrijvers, dat dc eyianden door acrdt-bcving,en kracht der Doch my komt geen in den zin,\'t zy iemant meene dat Fit- wateren , van hec vafte kndt af-gefcheurt zijn. Waer van fan, op de Franfche ftrant, zijn naem van Gwtth heeft, het PythagorasbyOvidms: • welk inde Britanfche tael een af-fcheydingbetekent. \' Ik heb eertijdts gezien dat hier was fchocne aerdt, Die willen dat Engelandt het vafte landt van Vrankrijk, Een zee, en uyt de zee was aerde we êr gehaer dt. na de algemecne water-vloet, geweeft is, bewijzen het uyt V/ant Strabo heext, toekomende dingen uyt verlede ra- de wolven, die in voorgaende tijden met menighte by ons, mende,befloteo, aat de hooghten tuflchen de zeén,oft door gelijk heden in Schotlandt cn lerlandt, aewceft zijn. gegraven waren, oft aoor-gegraven moeften worden. Ghy Hoe konden zy, zeggen zy, in de eylanden geweeft zijn. ziet, zeght Sencca, oat gantfche landtfchappen van hare wijl alle dieren, die niet in de Arkc geweeft waren, verdelgt plaets af-getrokken worden, en het light nu vér over dc zijn, zoo de aerde niet noch lang daer na gangba\'er, cn \'er zee,dat tc vooren zeer na by was^ghy ziet dat \'cr cen fchcv- geen eylanden geweeft waren, \'t Gefchil heeft den hcvliffcn ding gefchiet tufl^chendc fteden en volkeren, alseendeel Auguftinus zeer gequelt, waer op hy: Men mach gelooven j a , van de nature van zich zeks daer toe bewceght is,oft dat een dat de wolven, en andere dieren met zwemmen in de evlan- rZ t groote windt eenige zcc aengcdreven heeft, welker won- den overgekomen zijn, maer tot dc nacfte, (gelijk de herten \\Tjp7 derenevenalseenkrachtvan t geheel zy. Want al hoewel jaerlijxuyt Itahennaer Sicilienomderwcydeovcrkomen) &quot; zy ten deele waft, zoo woedt zy nochtans door de krachten daer zijn eylanden die zoo vér van dc vafte landen afzijn, van de weereldt. Zoo hectt de zee

Spanjen van Afrijken af- dat \'er geen beeft zoud konnen acn zwemmen. Maer dat \'er getrokken. Zoo is door deze water-vloet,die dc voornaem- eenige menfchen geweeft zijn, dewelke, de beeften gevan- ftc Dichters zoo vermaert hebben, Sicilien van Italien af- gen hebbendc,met haer genomen hebben,en daer gebracht gefcheyden, Waer van Virgihus: tot een luft om te jagen\', is nict ongelooflijk. Schoon men niet \'Langduurigheyt van tijdi:, die kan in vele zakenoft een zeer groot verfchil-, ^ft een verandering maken iMen zegt dees plaetfen zijn, door een zeer groote kracht^Gefpleten van malkaêry en dat zeer onverwacht,T>oor een groote rrnjn-, men zagh geen zee fche haren >Het fcheen of al het landt aen eengehechtet waren:,Enjuyfl in V midden in komt een waters q^edruys,En fplijt het midd.en door, en maekt an-zeefche huys.Be fleden, akkers al zijn van de flrandtgefcheyen,En eene ope zee gaet hem daer dwers door leyen. DoverFeere, li i 1



? 153 T. N E K niet loochenen moet, dat die beeften daer doot Godts ge-bodt, oft coe-lating, en door de huip der Engelen ge-bracht konnen geweeft zijn. En zoo zy uyt aerde geft;hapenzijn na haer eerfte oorfpronk, als Godt gezeyt heeft : Laetde aerde een levende ziel voortbrengen: zoo blijkt het veelklaerer, dat alle foorten in de Ark geweeft zijn, niet zoozeer om de dieren in haer eerfte ftaet te ftellen, als om vee-lerhande volken te verbeelden.om het Sacrament der kerk,zoo de aerde in die eylanden, daer zy niet over zwemmenkonden, vele gedierten voortgebracht heeft. Dit zeght hy,en niemant zal in deze zaek iet volmaekter konnen voort-, brengen, \'t Is my genoegh dat ik het voorgeftelt heb. Delezer overwcge het; en die meeft in deze zaek door-Ziet,\',wat waerachtigft is, zal voorwaer van my voor ft:herpzin-nigh, en vêr ziende gehouden worden. Hier tegen over in het vafte landt, hebben de Morimngcwoont, zoo worden zyinde oude Celcifche fpraek ge-noemt, evenals Zec-luyden, oft By-wopncrs aen de zee.Llaer landt wordt nu Conté de Gutnes , en Conté de .Bolonoügenoemt, en heeft eertijdts twee vermaerde plaetfen gehat,Gessoriacvm en Itivm, alwaer C^efar getuyght,dat een bequame over-vaert uyt Vrankrijk naer Britannienis, en vele gelooven dat men het nu Callais noemt. Maer dic^grooteen ervaren Hofpitalius, Cancellier van Vrankrijk,cn zeer ervaren in de oude zaken , verzekert dat ons Galisgeenzins, en alleenlijk een dorpken geweeft is, gelijk deFranfen Burgaden noemen,al eer het Philips,Graef van Bo-lonjcn, met veften omtrokken heeft, weynigh te vooreneer het de Engelfen ingenomen hebben. Ghy zult ook ner-gens lezen , dac iemandt voor die tijden Van hier na Britan-nien over-gevarcn isrdics achc ik, dat men Itium elders zoe-ken moet, te weten by Vitfan , wat laeger by Blacne^, datwy Whitfan noemen , het woort van Itien niet zeer onge-hjk zijnde. Want wy konnen uyt onze Gcfchichten mer-ken , dat zy alle uyt dit eylandt hier naer toe over-gevaren,en van daer wederom na het zelve over-gefcheept zijn, zoodat de jonge Lodowijk, Koning van Vrankrijk, als hy Tho-mas van Cantelberg door een heylige Pelgrimagie bezocht,hy dien heyligh ootmoedelijk gebeden,dat er toch niemanttuflchen Vitßn en Dover, door fchip-breuk mocht ver-gaen , als oft van hier in die tijde de bequaemfte over-vaertdaer naer toe was; en nergens voorwaer is de zee enger, alshier. Hoewel te achten zy , dat zy, die daer over voeren,niet dc kortheydt derzeylagie, maer de bequaemheyt vande havens aen beyde ftranden aengezien hebben. Alzoo,hoewel de Straet tuflchen Blacneß in Vrankrijk, en The2{ej[e in

Engelandt engft is, zoo vaert men nu nochtansover tuflchen Duhrin en Calts ,• in voorgaende tijden , eer dehaven van Vttfan geftopt wierd , tuflchen die en Dubrin, entc vooren tuflchen Rhutupis en Gefforiacum, van waer Key-zer Claudius, en andere Hertogen , die ik genoemt heb,in Engelandt over-gevoert zijn. Dit Gessoriacvmfchijnt Plinius de Britanfche haven der Morinen te noe-inen, miflchien om de over-vaert van daer in Britannien,en by Ptolom^eus is in plaets van Ititm, de Geflbriafchc ha-ven m geflopen, in welke betekening de Britannen het ookLoivUng Long nocmm. Want dat Gepnamm óxzizt-üixdtgeweeft is, dc wclke Ammianus Bonoma, de Franfen Bo-longne, dc Nederlanders Beunen, cn wy Bolen noemen, zoudik wel vaftelijk tegen den Schotfen Boèthius, en Turnebusbeveftigen ,• zoo door de acnzienlijkheyt van B. Rhenanus,die de oude krijghs-rol gezien heeft , in welke gefchrevenftaet Gejjoriaciim, nu Bononia genoemt, als ook uyt de wij-zevanrcyzen, die juyft over-een-komt met dctuflchen-wijdte,welke Antoninus geftelt heeft tuflchen Amhtanen enGeßoriacum. Maer dat meeft van allen is, de Lof-tuytcr aenConftantius A. gecygent, verhaelt; dat de zee-rooffchet\'zamen-rotting van Caraufius in de muuren van Geßo-riacum befloten, cn gevangen was; en een ander verteltaen Conftantinus Maximus zijn~zoon , datzy by Bononiaoverwonnen was: zoo dat het nootzaeklijk is, dat Bononiacn Geßoriacum een cn die zelve ftadt geweeft zy; en hetfchijnt dat de oude naem omtrent die tijdt verdweenen is.En \'t is niet gelooflijk dat zulke Schrijvers by zulke Vor-ften,inhet aentekenen van deze plaets(die toen noch in ver-fche gedachte waren)gedoolt hebben. Maer wat heb ik metVrankrijk te doen? Voorwaer ik heb dc plaetfen te liever ge-dacht,omdat de vromigheydt van onze voor-ouders dikwijls T)e Men-nen, T>e havenJuus. V,; Karte over\'\'vaert tuf-fchenVraKhrijk^en Enge-landt. (jf/ZörM&quot;cum. Somnia inVrmhxijk^ De Feme- geriaenfiheyoloft tafelnU uyt-ge-gaen vanM\' Welfi- YHS, 272. Ect^tioneBafilienß epag. 2JI. \' in deze plaetfen gebleken heeft, de welke met gewelt Calis en Bononien den Franfen ontnomen hebben,welk laetfte zyaen den neêr-flachcigen Frans-man, na een beftantvanacht jaren, voor een zeker zommc geldts wederom gege-ven, en \'t eerfte tegen den krijflenden Frans-man c cxii ja-ren gehouden hebben. Laet ons nu voor-vloedts na Britan-nien keeren. De rotzen van krijt van Dover af, als op een ry aen mal-kander hangende, ftrekken zich met een geduurige rug vijfmijlen tot Folkftone toe, hec welk eertijdts by de Romeynen Folküor.e.gebloeyt heeft, als uyt dc oude penningen,

die hier dagc-lijx gevonden worden, blijkt; maer met wat naem is on-zeker. Het fchijnt waerfchijnlijk een van die toorens ge-weeft te zijn, welke de Romeynen, om de Saxen te weeren,(ten tijde van de longe Theodofius) met tu fleh en-wijdte,(als Gildas zegt) aen het zuyd-eynd van Britannien, op denoever geftelt hebben : het is by de Engel-Saxen zeer ver-maert geweeft, door de naem der Godts-dienft van wegenhet kloofter, \'t welke Eanlwide , de dochter van Eadbald,Koning van Kent,dc Nonnen toe-geeygent heeft. Doch nuis \'t flechts een dorpken , en de zee heeft het meeftcndeelwegh-gefpoelt. Nochtans is het de Baronnye geweeft van Baronnenhet geflacht van Ahrineis, van welke het aen Hämo de Cre-veceur, en door zijn dochter acn lan van Sandervic geko--^^^^\'men is; wiens zoons lans dochter luliana het zelve aen lanvan Segraef ten houlijk gebracht heeft. De ftranden zich daer na ten weften buygende,light om-trent vier mijlen by Saltwood, een kafteel van de BiflTchop- Saltwood.pen van Cantelberg, het welke Willem Courtney, Aerts-biflchop van Cantelberg , zeer verrijkt heeft; en by oßen-hanger, alwaer Edward, Baron van Poinings, vruchtbaer inonwettige kinderen j treflijke gebouwen begonnen heeft,light, zegh ik, Hith, een van de vi)f havenen, van waer hetde naem ontfangen heeft; want Hith beteekent by de Saxen Hith ofteen haven, hoewel het naeulijx zijnen naem waèrdigh is, Hide.om de op-gehoopte zanden, waer door de zee daer vêr uyt-gefloten wordt. Nochtans is het niet lang geleden, dat hetuyt-geftekén heeft, te weten, toen Weßhyth verviel; dit iseen ftedeken dat \'er ten weften by light, en een haven ge-weeft is, tot dat zich de zee by onzer over-groot-vaderengedenken vertrokken heeft.Doch het heeft zijn oorfprong,gelijk ook Weßhyth, aen het naefte by-liggende dorpkenLime tc wijten , welk eertijdts een zeer vermaerde haven •geweeft is, tot dat het de zanden, die de zceop-weldde, ge-ftopt hebben, Antoninus en\'t boek der Aentcekeningen,hebben \'t Portvs Lemanvs genoemt, Ptolom£Eus ki^aIu), De have»hetwelk, midts het by de Grieken iet beteekende, zoo Lernani^.hebben de Boek-drukkers, op dat zy fchijnen zouden tevervullen dac \'er ontbrak, Kcuvk Aßlu) gefchreven , hecwelk de Lacijnen Novttó fortm, dac is, nieuwe haven, over-gezec hebben,daer de naem der plaets Limen^ oft Leman ge-weeft is,gelijk zy heden noch Lime genoemt wort. De Over-fte van de bende der Turnacenfen heeft hier, onder deGraef van de Saxifche ftrandt, de wacht gehouden. En de ^heyr-wegh loopt met fteenen geftraet tot Cantelberg, de Stxeet\'oftwelke men lichtelijk oordeelen kan , dat het een

werk van Steen-mg.de Romeynen geweeft is, gelij kook het naby-gelegc ka-fteel , dat zy Stutfall noemen, dat aen \'t af-hangen van eenheuvel, als tien morgen landts befloten heeft, en noch deoverblijffelen der veften vertoont, met Britanfche fteenen,keyfteenen, kalk, en zant, onder elkander gemengt, zo vaftaen-een-gehecht, dat zy tot noch toe door geen ouderdomgemortelt zijn. En fchoon het nu geen haven zy, zoo be-houdt het nochtans geen kleyne fchaduwe van zijn voorigewaerdigheyt; want den Guardiaen van de havenen heefthier by Shipway zijn hooge eedt ingegaen, als hy eerft hetampt der Overheyt aenvaert; en men placht hier op zekeredagen recht te houden, over de verfchillen van de inwoo-ners der havenen. / t 1, Eenige hebben gemecnt dat zich een groote rivier in de-ze plaets ontlaft heeft, om dat een fchrijver oft twee ver-halen van de rivier Lemanus, en van de mont van de Lema-\'nm, by welke de Deenfchc vloot in \'t d c c c xc 11 jaeraen-gekomen is. M aer ik meen dat zy in \'t befchrijven derplaets bedrogen zijn, zo om dat hier niet als een kleyne ri-viere is,welke,naeulijx gezien, verdwijnt;als ook om dat denAerts-dèeken van Huntingdon, een gcloofwaerdigh man,fchrijft, dat die vloot aen de Lemanfche,haven aen-geko- men \\ A a a



? Ï54 C A N T men is, maer vermaent niet een woordt van de rivier, \'t Enwaer dat iemandt gevoelde (den weiken ik niet zoud dur-ven toe-ftemmen) dat de rivier Rother, de welke, omtrentRhie, haer met de zee vermengt, herwaerts af-gevloeyt,en zijn loop allenxkens verandert heeft, als die veldr-ach-tige vlakte Rumney CMarsh aen \'t landt aen-wies. Want ditvlakke landeken , welk van de Lemans 24 mijlen in delangte, en acht in de breedte begrijpt, en telt twee fteden,19 Parochy-kerken, en omtrent 44200 morgen landts,die overvloedigh van gras en groen zijn, zeer bequaemom het vee vet te maken, is door gunft van de zee allenx-kens aen het landt aen-gegroeyt. Waer door ik het te rechteen gift der zee noemen mach.Even alsHerodotus Egypteneen gave van de Nijl, en een zeer geleert man, de Hollandt-fche weyden een gaef van de noorde-wint,en van denRhijngenoemt heeft. Want de zee heeft, om vergoeden, hier aengefpoelt, \'t gene zy elders wegh-genomen heeft, en dat oftmet wegh-wijken, oft met dikwijls het ftijk op te werpen ;zoo dat zommige plaetfen, die by onzer groot-vaderen ge-denken aen de zee gelegen hebben, nu een mijl oft tweevan de zee verfcheyden zijn. Hoe groot de vruchtbaerheytdes landts zy, wat een menighte van groot en kleyn vee, diehier uyt alle hoeken van Engelandt, om te meften, gezon-den worden, het voedt j en met wat gewelt van dijken hetlegen den aen-loop der zee voorzien wordt, zoud nie-mandt lichtelijk gelooven, die \'t niet van naby gezien heeft.En op dat het beter bedient wierd, heeft de vierde KoningEdward befloten, dat het een lichaem zoud zijn, ingelijftvan eenBailjou,Gefworenen,en een Gemeente.By de tijdender Saxen noemde men deze inwooners COepfcpajie, datis, Moerafch-mannen, en de beteekening van de naem komtzeer wel met de natuur der plaets over-een. Ookhaelikdien ouden ft:hrijver JEthelwerd niet voor, daer hy verhaelt,dat Cinulf, Koning der Merciers, Kent verwoeft heeft, enhet landt dat Merfc-rvarum genoemt wordt, en elders, datde Hertogh Herbyth van de Deenen in de plaets Merf-rva-rium gedoot is, zoo hy dit zelve moerafch-landeken niet tekennen geeft. Rumeney oft Romeney, zn ccm]dts Romenal,welk zommige uyt de naem giiTen, dat et een werk van deRomeynen geweeft is, is de voornaemfte ftadt van dezewijk, een van \'t getal van de vijf havenen, voor wiens lidt-maten oudt Romeney, cn Lid gehouden worden, de v/elkete zamen gehouden zijn vijf oorlogh-fchepen

toe te ruften ,op de zelve wijs als wy te vooren gezeyt hebben. Het lightop een hooge zant-hoop, en had ten weften een genoeghgroote haven, en bequaem voor eenige winden, aleer zichde zee vertrok j de inwooners, als in \'t boek van den eerftenKoning Willem ftaet, zijn bevrijdt geweeft voor den dienftter zee, van alle gewoonte, uytgenomen ftraet-fcheiidery,gebroken vrede,en Forijlel. Het heeft toen ter tijt inzonder-heyt gebloeyt, en was verdeelt in 12 wachten ^ het heeft vijfParochy-kerken, een Abdy,en Gaft-huys. Maer onder \'t ge-biedt van den I Edward, als de zee, door gewelt van windenontfteken, deze wijk met water bedekte, en een groot getalvan menfchen, vee, en huyzen vernielde en het volk-rijkdorpken PromhiU overftelpende, ook de Rother, die zich tevooren hier in de zee ontlaft heeft, uyt haer kolk weerde,enhaer mont toe-ftopte, aen de zelve door Rhie een nieuwe enkorter weglh in de zee openende : zoo heeft deze ftadt vandien tijdt af allenx af-genomen , en veel van haer voorigevolk-rijkheyt, en waerdigheyt verlooren. Van hier ftrekt zich het landt, wat hooger verheffende,ten ooften, (wy noemen \'t Neffe,2[s oft een neus ware) waerin light, zijnde genoegh bevolkt, mits de inwoonersvan PromhiU, na dat het verdronken was, hier naer toe ver-huyft zijn. En in \'t uyterfte van dien voor-bergh, dieze Ben-ge-nejje noemen, daer niet als drijf-zant, en kleyne fteent-jens zijn, fpruyten, omtrent duyzent fchreden vêr en ver-der, overvloedige Ekel-boomkens, altijdt begroent met ha-re fpitfe bladeren, in de gedaente van een laegh bofchken.Tuflchen die kleyne fteenkens, zeer na by Ston-end, zietmen een hooghte van groote fteenen, die de nabuuren hetgraf van die heylige Cnfpinus, en Crifpinianus noemen, dewelke zy zeggen, dat door fchip-breuk aen deze oever aen-gekomen , en van hier tot het hemelfche vaderlandt geroe-pen zijn. De ftrant zich van daer ten weften keerende, wortvoor zeer vruchtbaer van erweten gehouden, de welke hierfnec boflbhen in grooter menighte van zelf voort groeyen, RurmeyMarsh, TetrusJ^annim» \'Marsh\'men. %tet fag.22 6, 1287, Zid. Be.i^ejfe. Benge- B M. en weynigh in fmaek van de tamme erweten verfcheelen,en loopt tot de mont van de Rother, alwaer Kent ten deelevan Southfex af-gefcheyden wordt. Deze af-loop aen de kant van Southfex, hebben wy hierboven kottel ijk befchreven. Aen de kant van Kent heeft hetMevenden, \'t welk ik byna gelooven zoud, dat die lang ge-zochte haven geweeft is,

die het boek der AenteekeningenAnderidan, de Britanfche Caer Andred, de Saxen Anöpeof- Jndertda,ccafccp genoemt hebben;voor eerft,om dat de inwooneren Andredfverzekeren, dat het een zeer oude ftadt, en haven geweeft eefter.is ; daer na, om dat het aen &quot;t bofch Andredjwald, dat het be-noemt heeft, gelegen is: ten laetften, om dat het de Saxenfchijnen Brittenden,d2.t is,der Britannen genoemt te heb-ben , (gelijk ook Segontien, daer wy van te vooren van ge-fproken hebben) waer van de gantfche by-gelege HnndredSelbrittenden genoemt wort.De Romeynen hebben,om de-ze ftrant tegen de Saxfche zee-roovers te befchermen, hierde bende der Albulken met haren Overfte geftelt.Maer daerna is het, door de verwoetheyt der Saxen vernielt zijnde,ge-\'heel vervallen. Want Hengift heeft, als hy voor-genomenhad de Britannen geheelijkuyt Kent te drijven,en zich zeervorderlijk achte, zijn leger met meerder volk te vermeerde-ren,Ella met een groote hoop van Saxen uyt Duytslant ont-boden, de welke, terwijl hy met een grooten aenval dit An-derida bevocht, de Britannen uyt het naefte bofch hembefpiedende, zoo bevochten hebben, dat hy ten laetften,na dat hy haer groote fchade hier en daer gedaen had, zijnvolk verdeelt, de Britannen in \'t bofch gedreven, en op diezelve tijdt in de ftadt gevallen , en aldaer zijn Barbarifchhert zoo tot wraek uyt-gebraekt heeft, dat hy de Burgersvermoort, en de ftadt gantfch verdelgde. De plaets , ver-laten zijnde, wierd lange eeuwen daer na den voorby-gaen-den (als Huntingdonenfis zeght) getoont i tot dat onderden eerften Edward de Carmelijter Munniken, korts vanCarmelus uyt het H. Landt vertrokken, de welke eenzameplaetfen zochten, hier een kloofterken op de onkoften vanden Ridder Thom. Albuger gebout hebben, en is terftonttot een ftadt gegroeyt, welke, ten opzicht van de oude ver-woefte ftadt, liewenden, dat is , de nieuwe ftadt in \'t dal,begon genoemt te worden. De rivier Rhoter omhelftwatlaeger, met haer verdeelde wateren, het gras-rijk eylandtOxney, en heeft dicht aen de mont Apuldore, alwaer die zee- Oxnej.rooffche t\'zamen-vloedt der Deenen en Noormannen, de Apuidore,welke onder Hafting, de Franfe ftrandt, grooten overlaftgedaen had, en met grooten buyt beladen, te lande geko-men is, en een kafteel op-gericht heeft, welke nochtans dedapperheyt van Koning Elfred tot voorwaerden van vredegedwongen heeft. Daer omtrent in een bofch-achtigh Iandt,zijn Cranbroke,Tenterden,

Benenden, en andere nabuurige fteden, in wel-ke , van de tijden van den derden Edward af, de wolle-we-very, en het laken-maken inzonderheydt gebloeyt heeftjwelke Koning met vOor-geftelt loon, en veel vergunde ken in En*vryheden, de Nederlanders, in het tiende jaer V3,n zijn gelandt.Rijk, in Engelandt ontboden heeft; op dat zy de onzen dekonft van wolle-laken weven leeren zouden , de welke numet recht gerekent wordt onder de ftutten van ons gemee-ne beft. Nu, op dat ik de Graven van Kent verbale , achterla- Graventende de Saxifche Godwin en andere, de welke geen erf-Graven, maer ampt-Graven waren, Odo, des eerflen Wil-lems halfbrocder,is gehouden geweeft voor de eerfte Graefvan Kent, uyt het bloedt der Noormannen,en te gelijk Bif-fchop van Bajox, een man van booze en oproerige nature,en altijdt genegen tot wat nieuws; waer door dat hy, om dezware twift die hy gemaekt had, uyt zijn plaets en rijkdom-men in Engelandt, van zijn neef den Roden Willem ver-dreven is. Daer na als Steven, die inraper van Engelandt,de ftrijdtbare mannen door weldaden aen hem verbond,heeft hy Willem van Ipren, een Vlaming, met die eere ver- ^fiert, de welke een groot over-lafter van Kent zijnde, geiijkhet Fitz-Stephanus noemt, is van den tweeden Henrijk ge-dwongen\' geweeft met tranen te verhuyzen. Ook heeftdes tweeden Henrijx zoon, dien de vader tot Koning ge-kroont had,om die zelve oorzaek PhiHps, Graef van Vlaen-deren, den tijtel van Kent gegeven , als hy eenige nieuwig-heden tegen zijn vader betrachtcjmaer deze was flechts meeden tijtel,en door de beloften Graef van Kent. Want gelijk Gerva- V



? K E GervafiusDorobernenfis verhaelt: De Graef Phriips vanVlaenderen, heeft aen den jongen Koning belooft, na ver-mogen, byftant te doen, hem met een eed manfchap doen-de. Aen wien de Koning voor zijn dienft belooft heeft eeninkomft van looo ponden, met gantfch Kent, en het ka-fteel van Roffe, met het kafteel van Dovere. Niet lang daerna heeft Hubert van Burgh, het gemeen wel gedient heb-bende,als door zijn verdienft deze eer van den derden Hen-rijk ontfangen; een man voorwaer die hec vaderlandt waer-lijk liefde, en die al de ampten, die het vaderlandt van eengoede burger eyffchen kon, in \'t midden der onweêren van\'t avontuur op-gehoopt, bedient heeft, en nochtans,van de-ze eer ontrooft, geftorven is j en heeft deze tijtel neder-ge-E. 2. legen tot de tijden van den tweeden Edward : want hy* heeftze aen zijn jongfte broeder Edmund van WbodBok op- gedragen , die, Vooght van zijn neef den derden Edwardzijnde, het onweder van valfche en ongerechte nijdt onder-worpen , en met de bijl onthalft is, om dat hy tegen zijn af-gezette broeder zijn broederlijk gemoedt noyt verduyftertheeftj en den zeiven, nu doodt zijnde , het welk hem onbe-wuft was, dacht uyt de gevangenis te verloflen. Nochtanszijn zijn twee zonen Edmund,en lan bemin orde gevolght,welke zonder kinderen geftorven zijnde, heeft h^«iage-late zufter,om haer fchoonheydt, The faire maidofKent, datis, de moye meyt van Kent, deze eer aen het Ridderlijke ge-flacht der Bolands over-gebracht: want Thomas Holand, T. N % 15J haer man, was genoemt Graefvan Kent, den wdken zijnzoon Thomas in dezelve eer gevolght is, die in het twin-tighfte jaer van den tweeden Richard fturf, en den wel-ken zijn twee zonen gevolght zijn, Thomas, die Her-togh van Surrey gemaekt, en terftont, na dat hy nieuwe on-ruft tegen den vierden Koning Henrijk pooghde, onthaofEwierd, en nahem Edmund, die Admirael oft Zee-vooghcvan Engelant was, en in \'t bevechten van S. Brieu in Breta- S. Brieu,gnien, door een gekregewont,in het m c c c c v i i^i jaer Tho, wd-onzes Heeren, geftorven is. Als deze waerdigheyt, in dezege-eyndight, neder-lagh, en \'t erf onder dezufters gedeelt, \'heeft de vierde Koning Edward eerft Willem Nevill^ HeerymFauconbergh, en na diens doodt Edmund Heervan HaBingSjWeyfordiCn Ruthijn,met de tijtel van GraefvanKent verrijkt, die zijnen zoon Georgius tot navolger gehatheeft. Deze heeft by Anna Widevile, zijn eerfte huys-vrou,Richard, Graefvan Kent, geteelt, die, als hy zijn

erf-goedtverquift had , zonder kinderen overleed ; en van zijntweede huys-vrouw Cathrijn,dochter van Willem Herbert,Graef van Penbroek, heeft hy ontfangen den Ridder Hen-rijk wiens zoons Henrijx zoon vanKoninginEliza-beth in\'t MDLxxil jaer tot GraÉf van Kent verhevenwierd j en hem, zonder kinderen geftorven zijnde, is zijnbroeder Henrijk gevolght,een man vereert met alle verfier-felen van ware Edeldom. Dit Landtfchap heeft 598 Varochy-kerkenh



? O B V N D E DufFenée-teehent hydeBritan-nen dief oftlaenh. Bodo, het by dsBn^elfe^oft Fran\'finteduyi» T hebben a! de landen, de f^dke Dan hier tuffchen de Britanfche ^ee, en yan daer tujjcben dè SeDern-fche Straet, en de rimre de Teems in liggen ^ door-ypandelt, Laet ons nu de overige na ipewolg ver-halen , en met het oiper-komen yan de rivier ^ijn aen de bronnen der Teems, en de mont der Seyerngekomen. Laet ons de DobvNen hezjen^ die eertijdts, daernu Glocefter en Oxfordgeypoont hebben. Wygelooyen dat dez^e naem yan het Britanjche -svoort Duffen gekomen is, om dat^y meed aen die plaetfen &quot;toonden , die heneden aen de heuvelen lagen, ypaer l>an dat de naem oy er haer alle gekomenis-, en yoorypaer yan die gelegenheyt hebben Bathieia in Troaden Catabathmos in A/rijken, en Deep-dale in Britannien haer namen gekregen. Dit ^oud ik te lichtelijkeYgelooyen , yoijlik ^ie, dat Dion de^e yolkerengantfch in dezelfde beteekening Bodvnnen genoemt heeft, i^oo de lettefs niet yerflelt soerden. Want Bodooft Bodun, gelijk als Plinitis ^eght y heeft in de oude Franfche tael y die s^y betoont hebben, dat met de Britan-fche een geleeft is, beteekent diep y ypaer yan de fladt Bódincomagus , gelijk hy yerhaelt, ah^ aer de grootftediepte der V^idxis ge-^eeft is y de Bodionfche yolkeren y de ypetke een diep daly nu Val de Fontenay, by hetGeneeffche Meyr, bes^oont hebben j op dat ik Bodotria, de diepfte ypater-poel in Britanmen , (liJ-^mjgens yoorby,ga. Van de^e Bodunen heb ik niets yan ouder geheugen met k^engeyonden , dan dat J. Plautius, Voor-Schoutyan Claudius y in Britannien gebonden y dit deel in befcherming genomen hseft, die onder de Catuellanen ftonden^\'9Pant \'^y hebben het landty dat aen de ^ehegrenfde, beypoont, en heeft \'er omtrent het yijf-en-yeertighfte jaer na Chri^ftus geboortey als Dio T^eghty bezetting geftelt. Voorts y ah de Saxen in Britannien het opperfle gezagh hadden, wrd, met het yerdypijnen yan de naem derDobunen, een deel yan haer, en yan haer nabuuren met een nieuype Duytfe naem Wiccy genoemt i -^aer yan ^oudik nochtans naeulijx duryen oordeelen, H met goedt yerlof yan den lez^er. Want ^oo Wie by de Saxen een kromteyan de riyier beteekent ^ en Vignones, een yolk yan Duytflandt, genoemt -gorden, om dat aen de kromteyan de ^ee en riyier en -^ooneny (yoant dit beyeftight B. Rhenanm ) ^0 %alhet niet onheblijk ^ijny ^0 ik on^e Wiccendaer yan troky de &quot;^elke de mont yan de Seyerny die zser krom isy rondom bc-^oont hebben. VViccy, G L O C E S T E R - S H I R E. Locefler-shire, By de

SaxenGleaucefcep-fcb^pe, welkde voornaemfte woonplaetsder DobunerfW2iS, ftrekt zichten weften naer het Graef-fchap van Monmouth, enHereford, ten noorden naerWorcefter , ten ooften naerOxford en Warwijk, tenzuyden naer Wilton, en tendcele naer Somerfet. Eengenoeghlijk en vruchtbaerlandt, liggende van het zuyd-ooften ten noord-weften;het oofter-decl, zich met heuvelen vcrheÖcnde, wordtCottefvold genoemt. Het midden van het landt is een zeervruchtbare vlakte, cn wordt bevochtight van dc zeer ede-le rivier de Severn, de welke de kluyten even als een leven-dige kracht inftort. Het wcfter-deel over de Severn is bofch-achtigh. Maer wat hoef ikdittebefchrijven? GuilielmusMalmesburienfis zal my dit werk wel af-nemen, die hetlof van dit landt met vollen monde uyt-roept en befchrijft.Hoor dan zijn eyge woorden uyt het boek van de Pauzen :Na dc voornaemfte ftadt wort het landt,het dal van Glocejlergenoemt; het gantfche lant is rijk van kooren,overvloedighvan vruchten; hier geeft het de natuur, daer koft hec arbeyt,zoo dat het een ieder, verdrietigh door zijn traegheyt, ver-wekt tot de aenlokking der arbeyt, wanneer het met hon-dert-voudigen woeker weder geeft, dat het ontfangen heeft.Ghy fult \'er gemeene wegen zien met appel-boomen be-plant , niet door menfchen handen; maer door de natuurdes landts voort-gebracht. De aerde verheft zich van zelftot vruchten; en zy zijn van fmaek en gedaente voortreflij-ker als de anderen , van welke zeer vele jaerlijx op der aer-den vallen, en verrotten, en door haer zaedt weêr nieuweboomen verwekken. In dit landtfchap zijn meêr wijngaer-den, als in eenigh landtfchap van Engelandt; zy zijn willighin het dragen, en aengenaem van fmaek. De wijnen daeruyt-geparft, geven geen zuur-achtige fmaek aen de gene,dieze drinken, gelijk als die een weynigh, door haer zoe-tigheydt, met de Eranfe oVer-een-komen. Daer zijn on-telbare luft-hoven, voortrcflijke kerken, en zeer vele dor-pen. Welke alle komen tot de eere en lof van de Severn,die in dit landt haers gelijk niet heeft, in dc breedte vanhaer kolk , in de fnelte van haer vloedt, cn overvloedevan viflchen. In deze rivier is een dagclijx gcdruys vanwater, welk, ik weet niet oft ik het een grondclooze diep-te , oft een omdraeying van water zal noemen, het zandtvan het diepfte van de grondt op-wellende , cn tot eenhoop op-wcrpendc, cn komt met groote kracht; dochkomt niet verder als aen de brugh. Al-tc-mct\'^vloeytzeover den oever, cn dikwijls in dc rondte de aerde over-wonnen hebbende j loopt wederom tc rugh. Ongelukkighis het fchip die het ter zijden aenraekt. Deervarc

Schip-pers, als zy dic Bigra ( zoo noemen het de Engelfen) van Hi^a.vêr zien acn-komen , kcerenze het fchip daer tegen aen,en breken de zelve midden door , cn benemen haer dekracht. Maer dat hy van den hondert-voudigcn woeker zeghtis vêr van de waerheyt: nochtans meen ik ook niet met dcklagende cn luyc huys-luyden, wclke Columella beftraft,dat de aerde door al te groote vruchtbaerheyt van de voor-gaende tijden vermoeyt, en uyt-gemergelt is. Hier van,op dat ik andere dingen zwijge , hoeven wy ons nochtansniet te verwonderen, dat zoo veel plaetfen in dit landt vandc wijn-bergen, Vineyards genoemt worden, wijl het wijnvoort-gebracht heeft; en voorwaer eêr door de traegheytder inwooners, als door de ongematightheyt des hemels,fchijnt dat \'er heden geen waft. Maer waerom op zommi-ge plaetfen in dit landt (als men in onze wetten leeft) dooreen oude gewoonte, en tot een wet geworden, gefchietdat\'de goederen, van die veroordeelt zijn, een jaer en daghaen den Koning, en na die tijdt, tegen \'t gene in het overighEngelant gefchiet, aen dc naefte erfgenamen vervallen,laetdit dc Rechts-geleerden nazien; want wy hebben\'tnietvoor-genomen te onderzoeken. Laet ons nu de drie dee-len , daer wy van gefproken hebben, na vervolgh door-wandelen. Het oofter-deel over de Severn (welk de Silurcn eer-tijdts Vktt de Vijn en mjn-fiokc ken.



? G L O C EST tijdts bewoont hebben) aen de rivier Vaga oft Wey, de land-fcheydingvan Walles en Engeland , is geheel met grootebollchen bezet. Wy noemen het heden Deane Fereß, zom-mige der Latijnen datis, het Deenfch boßh,van de Deenen, andere, met Giraldus, het boßh van Danu\'bien. Doch ik zoud meenen, dat, zoo het zijn naem nietgekregen heeft van het ftedeken Deane, dat daer by light,het met een verkort woort Deane van Arden genoemt is ge-weeft. Welk woort de Franfen en Britannen eertijdts vooreen bofch fchijnen gebruykt te hebbeiiiwijl twee zeer groo-te boffchen , het eene in Frans-Nederlandt, het andere byons in \'t landt van Warwijk, met de zelve naem Arden ge-noemt werden. Want dit bofch was zeer dicht van boomen,en in voor-gaende tijden door om-wegen, en fchriklijkefchaduwen zoo duyfter en af-grijftijk , dat \'er de inwoonerste wreeder en te ftoüter tot ftraet-fchenden door gewordenzijn. Want onder \'t gebiedt van den zeften Henrijk hebbenzy de Severn met rooven zoo onvry gemaekt, dat, door laftvan \'t Parlament,v/erten geftelt zijn,om haer te bedwingen.Maer nadat hier de rijke Yzer-aderen gevonden zijn, zoozi|n die dichte en groote boftchen allenx vermindert. Inditboich aen de rivier zijn van genoegh oude gedachtnisgeweeft Tudenham en Wollaßon, die Gualter en Rogier,broeders van Q \'v/léacii de Ciare , omtrent het mclx jaervan die van Walles ontweldight hebben , en dicht hier byLidney, alvv^acr X\'^illem Winder,Ondci-Zee-vooght van En-gelandt , cn een vermaert Ridder,zeer fchoone huyzen ge-bouwt heeft. Maer van aller-oudtfte gcdichtcnis is Aboneoft Avone, daer A ntoninus van verhaelt, het welk van zijnoude naem niet gantfchlijk vervreemt is, want het wort he-den Aventon genoemt, een kleyn dorpken, liggende acn deSevern even negen mijlen, als hy zeght, van Venta Sylurtim,oft Caer Went.En wijl Avon by de Britannen een rivier bete-kent, hetzoud zoo vreemt niet zijn,zoo wy meenen dat hetvan dc rivier alzoo genoemt is. Want met die zelve bete-kening, op dat ik andere nalact, hebben wy Waterton, Bour-ne, cn Riverton, en de Latijnen Aquinium, en Fluentium ge-hat. En daerom oordeel ik te meer, dat het deze naem vande rivier gekregen heeft, om dat men de rivierbydezeplaets placht over te varen, alwaer een ftadt recht tegenover was,dicby dien zeiven Antoninus,T r a j e c t v s ge-noemt wordt, maer zonder twijffel met\'een bcdurve getal.Wantïiy ftelt Ahone en Traje5im negen mijlen,daer de rivier naeulijx twee mijlen groot is. En het fchijnttoen \'t vervallen is, mooghlijk tot een dorpken geworden tczijn,oft als zy laeger begoften over te varen, oft toen Athel-ftan de Britanfche Walen van hier

verdreef. Want hy heeftdie eerft over de rivier Vaga, okWey, als Malmcsburicnfisverhaelt, doen vertrekken. En daer, voor zijn tijdt dc Se-vern de Engelfen , en de Walen, oft Cambren van eenfcheyde, heeft hy deWye tot cen landt-fchcyding geftelt^waer van onze Ncchamus: Van daer houd de rivier Vaga, Cambren in acht,Van hier aen deze zy,zy op iEngeIftn wacht. Niec vér van dc Wye, tuffchen die bofch-achtigc af-we-gen, ziet men het half-vervalle kafteel Bretdais, vermaertdoor de doot van Mahel, jongfte zoon van Milo, Graef vanHcreford. Want daer heeft dc Goddelijke wraek zijn be-geerige raedt-flagen, zijn verwoede wreedtheyt, cn zijn opeens anders dreygende gierigheydt (mer deze namen worthy by de fchrijvers berucht) gevoeght. Want hy is, alsGiraldus fchrijft, van Gualter van Clifford in dit kaftecl terherbergh ontfangen, en terwijl de huyzen af-branden, dooreen fteen van cen hooge toorn op zijn hooft gevallen, ge-ftorven. En anders is \'er in deze bofch-achtige plaets niet dat»bc-fchrijvens-waerdigh is, dan das Herbertdie de zufter vandien Mahcl, Graef van Hereford, getrouwt had, door hetrecht van zijn huys-vrouw, Heer van Deane genoemt ge-weeft is, van wien het vermaerde geflacht der Herberts zijnoorfpronk rekenti uyt welk geflacht gefproten zijn de Hee-ren van Uanleveny, en daer na de Herberts, Graven vanHuntington en Penbroek, en andere. Waer van ook ( zoomen Powcllus in zijn Cambrifchc Gefchichten geloovenmach) gefproten is Antonius FitzrEerhert, die degeleerftcRechts-gelecrde geweeft is, gelijk eenfdeels dc Vier-fchaerder Plakkaten, waer uyt hy een tijdt lang het recht gewezenheeft, en anderfdccls de boeken van ons burgerlijke recht, foreßofVcüfie. j^rdtm. Tzer-ade-• reu. Alens. Aventon. TrajeÜfis, $Yeulds* Vide inCom. Der-key, jintomusTitz-Her-bert yFechts-geleerde» E R - S H by hem uyt-gegacn, getuygen. Maer andere zeggen, dat hyuyt dc Ridderlijke ftam van de Fitz-Herberts, in het Graef-fchap van Derby, gefproten is en dat is, na my dunkt,wacrachtiger. Na dat de rivi er Severn, by de Britannen Hajfren, Jang Severn,door een enge kolk gelopen heeft, zoo ontfangt zy, daer zyeerft in dit landt komt, de rivier Avon, cn een ander rivier-ken van het ooften, wac r tuflfchen Tetvkesbury light, by de Tewkes-Saxen Tbcocfbapy, en by anderen Theoci Curia, van eenenTheoc,dic daer een Heremijts leven geleyt heeft, genoemt.Een fchoone cn groote ftadt, met drie bruggen, om over dedrie rivieren te gaen, vermaert door wolle-lakens te maken,endoor zijn moftaert, welke door zijnfcherpte alle ding Mojïaert.door-dringt: maer eertijdts veel vermaerder doordat oudekloofter, dat Odoen Dodo , broeders, in het dccxv

jaergefticht hebben, daer zy eerft haer hof gehat, als zy met ditopfchrift betuyght hebben: hang avlam regiam dodo dvx CONSECRARl FECIT INECCLESIAM. Dat is: Dit Koninglijke hof heeft den Hertogh Dodo doen wyen toteen kerk. Het welk, door de lange tijdt, en door den oorlogh uyt-geroeyt, RobertNoorman , wederom op-ge- Fitx.^maekt heeft,voorwaer met een Godtvruchtigh voornemen, Haimon:om daer door voor zijn deel de fchade,die de Bajocenfifchckerk in Normandyen, (de welke de eerfte Koning Henrijk,om hem te vedoffen , verbrandde,) geleden had, tc vergoe-den , en door berou gedreven zijnde , heeft die ook wederop-gemaekt. Het is,zeght Malmcsburicnfis,niet wel te ver-halen,hoe Robert Fitz-Haimon dit kloofter verheven heeft,alwaer de fchoonheydt der gebouwen, de oogen van devreemdelingen bekoort,en de liefde der Munniken vele ge-moederen aen-gelokt heeft. In dit zelve kloofter light hy,en zijn nakomelingen de Graven van Glocefter, begraven,die haer kaftecl, dc Holmes genoemt, en nu byna verdwe-nen , hier zeer naby gehat hebben. Ook is \'t nict min ver-maert door den groulijken flag, aen het geflacht van Lan-cafter zo fchadelijk,in welke, in het mcccclxxi jaer, hetmeefte deel van de Lancafterfchengeblevcn, zeer vele ge-vangen, en ter neder gevelt, hare krachten zoo vermindertzijn,en haer hope zoo verflacut is, met het dooden van Ed-ward,het eenigflè zoontje van den zeften Koning Henrijk,wiens herffenen hier onwaerdelijk verftroyt zijn,-datzy daerna tegen den vierden Edward noyt haer vaendelen opgerigthebben, Waer van Lelandus van deze ftadt aldus zingt:De jiadt Theoci is vermaert door \'t grootepleyn,Door zijn verkregen huyt toont het zich fchoon en reyn. Avena de rivier, die men hier fchoon ziet blink e, Die geeft aen Sahrina zich telleven ten fchinkeEn, 0 Theoci fladt, ghy rpordt ook mee vermaert,Terwijl der Ed\'len aes wordt in u fchoot bewaert j Wiens lichamen altijdt zoo in den oorlogh waren , Gelijk de fl randt verwacht des zeës ori^mme baren. Daer na light Deorhifl, waer van Beda, in cen nedrigegelcgenheydt, aen de Severn, waer door het grootefcha-de lijdt, mits de rivier op-loopt, dat zy zich zelf niet ver-zwelgen kan. Eertijdts heeft het een kloofterken gehat, dat,van dc Deenen vernielt, ten lactftcn door Edward de Con^feJfeurwQdcx gebloeyt heeft, dewelke, gelijk men in zijnuyterfte-v/il leeft, deze gceftelijke plaets tot Deorhirfl, enhet gebiedt daer van aen S. Denijs by Parijs op-gedragenheeft. Een v/cynigh nochtans daer na, als Malmcsburicnfiszegt, was het een ydel beelt der oudtheyt. Hier tegen over,in het midden van de Severn, light Olencaj, tnAlney by deSaxen, nu T^^ Eight, dat is, het

Eylandt, genoemt. En ishier door vermaert, om dat dc Enn^elfen en Deenen, doorgeftadigh ftrijden af-gcmackt, om den oorlogh kort tc ma-ken, het lot yan beydc volkeren acn Edmund der Engelfen,cn Canut der Deenen Koning op-gedragen is, welke meteen byzonder gevecht in dit e^\'landt, om het opperfte ge-biedt, gevochten hebben. Maer dc oorlogh in twijffel han-gende , is de vrede tuflchen beyden gekomen, en het Rijkonder haer verdeelt : doch Edmund terftont, niet zondervermoeden van vergif, geftorven, heeft de Deen gantfchEngelandt voort ingenomen. B b b De R E. M7 I\' I i \' ! ^ ^^ I
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? N. É N B D V D O E De Severn vloeyt van Deorhirjl met een zeer krommebocht,daer zy zich van een fcheyt, om een zeer geneughlijkrivierigh eylandt, met groene wcyden te om-vangen, envloeyt voorby de voornaemfte ftadt van dit Graeffchap , dieGlevum. Antoninus Clevum en Gleyum, de BritannenCaer Globi, de Saxen Glcauceftrcp, wy Glocefter, dc LatijnenClocejler. Glovernia , andere Claudioceftria noemen, van den KeyzerClaudius, gelijk zy zeggen, die\'t zoo benoemde, als hy hierzijn dochter Geniffa ten houlijk gegeven had aen den Bri-tan Arviragus. Van welke luvenalis fchrijft: Neemt eenigh Koning aen, of Arviragm trachtUiv een te (tellen van het Engelfe geftacht. Als oft hy andere dochters, als Claudia, Antonia , cnOclavia by zijn drie huys-vrouwen voort-gebracht, cn Ar-viragus in dic tijdt bekent geweeft had, daer zijn naem, inde ccrftc tijden van Domitianus, naeulijx gehoort is ge-weeft. Maer wegh met hen, die de outheyt met op~gcmack-te logenen bekladden. Ik zoud Ninnius liever gelooven, dewclke fchrijft, dat zy na Glou , over-groot-vader van Ko-ning Vortigern, genoemt is geweeft, had het niet lang Gle-vum van Antoninus genoemt geworden, hetwelk ook dewijdte van Corinium, en de naem getuygen. Want gelijk hetSaxifch Gleaucefter, van Glevo, zo is Glevum gelijkvormighvan het Britanfche C^^-r voort-gekomen, hetwelk ikmeen, dat van het woordeken Glow voortgefproten is, hetwelk in\'t Britanfch fchoon en net betekent, zoo dat CaeVGlotp het zelfde zy, als een fchoonc ftadt, in welke beteeke-ning ook de Grieken haer Callifolim, Callidromon, Calliflra-tian, cn dc Engelfen Brightftotv, cn in dit zelve landt Faire-ford, dat is, een fchoonefterkte, gehadt hebben, &c. Het isvan de Romeynen gebout, en den Silurcn even als op dcnek geftelt. En daer is ccn Nicu-ftadt gevoert, wclke Colo-nia Glevum genoemt is: want men ziet een ftuk van een ou-de ftcen in de muuren van Bathon , .dicht by de noorder-poort, mét dit opft;hrift: *DEC COLONliE GLEVV I X I T ANN. L X X X V I. Dat is : Be Overfte van de Nieuw-ftadt Gleu , heeft geleeft in hetl x x x v i jaer. Deze ftadt light langs de Severn uyt-geftrekt, en daerzy niet van de rivier befpoelt wordt, ordt zy op zommigeplaetfen met een muur omringt 5 is in getal van kerken, enorde der huyzen zeer treflijk. In\'t zuyd-eynd is een kafteelvan vier-kante ftcen gewceft,maer nu meeftcndeel vergaen,gebout ten tijde van den eerften Willem 5 daer zijn 16 huy-zen op die plaets af-gebroken , om het kafteel te bouM\'cn,(als men leeft in \'t Schat-boek van Engelandt) waer doorde twift van den tweeden Henrijk

tegen Rogier, zoon vanMilon, Conftapel van Glocefter, ontftaen is j cn hy heeftzijn broeder Waker van al zijn recht ontfteken, dathy op. dczc ftadt cn kafteel gehadt heeft , gelijk Robertus dctJMonte gefchreven heeft. Ceaulin de ccrftc Koning vandc Weft-Saxen, heeft het den Britannen omtrent het dlxxjaer onzes Heeren ontwcldight daer na is het gekomenonder het gebiedt der Merciers, onder welke het met groo-ter ecre gebloeyt heeft, cn Koning Ofric van Northumber-landt , heeft hier een vermaert Maeghden-kloofter gctim-mert, door toelating van Ethelrcd de Mercier, over welkby vervolg Overften oft Abdiffen van geweeft zijn, Kine-burga, Eadburga, cn Eva, Koninginnen der Merciers. Dezeer vermaerde Edelflcda, Koningin der Merciers, heeftmede deze ftadt verfiert met die kerk daer zy in begravenhght. Doch niet lang daer na, als door de Deenfchc roofdit landt uyt-geput cn verniekwas, zijn die heylige Non-nen verjacght, (gelijk dien ouden ^thelwerd befchrijft) ende Deenen hebben hier in de ftadt Glexv-cefter, Schaep-harders hutten gctimmert, op verfcheyde wijzen. En alsdoor dat onweder alle de oude kerken vernielt waren, zooheeft Aldred, Aerts-biffchop van York, cn Biffchop vanWorcefter , hier een ander kloofter voor de MunnikenS78 getimmert, het welk nu de voorneemfte plaets bezit, cneen Deeken, met zes Proveniers heeft. Maer dat zelveheeft in voorgaende tijden een nieuwe eer ontfangen; wantI. Hanley, en T. Earley, Abten, hebben hier by een Ka-pel gebout, en der hcyligc Maeght toc-gewijt; N. Morventheeft de wefter-gevel, die voorwaer zeer fchoon is, van de Gloceßerder Romej\'nen woo-ving. * Decurio gront af op-gericht, de Abt G. Horton het dwerfche noor-der-deel, de Abc Tromcefter een fchoon kloofter, en de AbcSebrok heeft\'er een zeer hooge klok-tooren by-gevoeght.De zuyd-zijd is mede weder op-gemaekt uyt de offerhan-den der Burgers tot het Graf van den tweeden Edward, diehier in een Albafter graf begraven light : en niet vêr vanhem, die ongelukkige Robert Curt-hofe, oudtftc zoon vanden eerften Willem , Hertogh van Normandyen, in hetmidden van \'t Koor, in een houten graf. Maer boven hecKoor, in \'t verwulf van deze kerk, is een muur in een halfronde hoek met deze kunft, dat zo \'er iemandt, hoe zachcdat hy aen de eene zijde fpreekt, en dat een ander zijn ooraen de ander zijde van de muur aen houd, al is het daer vrywat vêr af, zal lichtelijk alle het gene konnen hooren , toteen fyllabc toe, dat den ander zeght. Onder\'t gebiedt vanden eerften Willem, en te vooren , fchijnt het dat de Bur-gers meeft doende geweeft

zijn met yzer te vergaderei%Het heeft ook geen andere fchatting geleden,als in \'t Schat-boek van Engelandt ftaet, als eenige Ieren yzers, cn yzereftaven, tot gebruyk van de Koninglijke vloot, en de Konin-gen hebben haer eenige maten honigh op-gcleght. Na deinkomft der Noormannen, heeft het eenige fchade vanEdward , zoon van den derden Koning Henrijk, geleden ,terwijl gantfch Engelandt door den oorlogh der Baronnenrookte, en is eyndlijk vernielt, en door het vuur by ongelukverbrant. Doch, door een langduurige vrede op-gequeekt,bloeyt nu met een nieu leven, en is met twee by-gevoeghdeHundreds,tot een Graeffchap geworden, \'t v.\'clk het Graef-fchap van dc ftadt Glocefter genoemt wordt. De achtfteHenrijk heeft het by onzer ouderen gedenken met eenBiffchoplijkc ftoel verrijkt,door welke waerdigheyt het eer-tijdts zeer vermaert geweeft is, als G alfredus Monumcthen-fis vaftelijk getuyght; cn ik zal zijn getuygcnis niet tegen-ftaen, wijl de Clunicnfifche Biflchop onder de Prelatender Britannen gerekent wierd; welke naem van Clevum oftGlorv af-gefproten, mijn giffing, dat dit het Glevum van An-toninus is, cenighzins beveftight. Als nu de Severn Glocefter verlaten, en haer verdeeldewateren by-een vergadert heeft, rijft, nu door de eb en vloetder zee voller, even als een onftuymigh meyr, en vloeyt met \'veel bochten gekromt in zee. Doch bezoekt niet op dewegh dat gedenkwaerdigh is, als daer zy het rivierken Camin haer ontfangt : Cambridge een boeren dorpken, wiens Camhridtre,brugh, als de Deenen zonder orde met haren rijken buytover-gerackt waren, als iEthelwerdus fchrijft, hebben haerde Weft-Saxen en Merciers in een zwaren flagh in Wood-nesfeld ontfangen, alwaer drie van haer Vorften geblevenzijn, Heatfden, Cinuill, en ïnguar. Aen die zelve oever, mtt vccW^cg^^n, is Barkley, byde Barkley^Saxen Bcojikenlau, dooreen zeer fterk kafteel, een Mayer,dic daer de hooghftc Overheyt is, cn door zijn Heeren de ß&quot;^Baronnen van Barkley, van ouden Adel, zeer bekent, vanwelke, onder \'t gebiedt van den zevenden Henrijk, Willem,Baron van Barkley, Onder-graef van Barkley, Mark-graefvan Graefvan Nottingham, cn Maerfchalk van Engelandt geweeft is; maer hy zonder kinderen ftervende,zoo zijn alle deze tijtels met hem verdweenen. En zoo ghyverftaen wik, doór wat lift Godwin , G raefvan Kent, eenervaren man om onrecht te doen, zich in deze beziccing in-gedrongen heeft,zo leeft dit weynige uyt VVakerus Mapheus,die voor ccc c jaren gebloeyt heeft, en het fchijnt ooklezens waèrdigh: Berkleia, naby de Severn, is een hoeve

van500 ponden; daer was een Nonnen-kloofter, over welkewas geftelt een edele en fchoone Abdifle. Graef Godwinzeer ervaren in bedrogh, niet haer, maer het hare begeercn-dc, heeft haerin tvoorby-rcyzen zijn neef, een jongelingvan fchoonc gedaente, even als ziek, gelaten, tot dat hyweder quam,cn heeft dien jongeling onderrecht,dat hy nietgezont zoude worden, tot dat hy haer, en al de Nonnen diehy konde, die hem quamen bezoeken, van haer eer ontroo-ven zou; en op dat hy van haer volkomen gunft in \'t be-zoeken verkrijgen mochte, zo heeft hy hem ringen en gor-dden gegeven, die hy haer, om te bedriegen, mildelijkfchenken zoude. Hy dan gaerne in gaende den aengena-men wegh van de welluft, om dat de lichte wcgh na de hel-le lichtelijk geleert wordt, en men in het gene dat wijshcycfchijnc, wijflijk dwaeft. Neffens hem is alles wat dwazemaeghden wcnfchen : fchoonheyt, welluft, rijkdom, wel- fpre-



? O Ipreiccndheyt, cn hy is bekommert dat ieder een plaets zouhebben. Den Duyvcl dan heeft Pallas uyt-gedrcven,en Vc-nus in-gevocrt i en heeft de kerk des Heeren , cn van deheyh\'gen tot cen groulijk Pantheon^ en een hoer-huys ge-maekt , en alzoo dc Lammeren in Wolven verkeert. Toennu vele bezwangert waren, zoo vliedt de nu fiacuwc en ver-wonne verwinnaer der wclluft wegh, cn brengt met derhaeft zijnen Heer de winnende vaendelen, het loon der on-gerechtighcy t waerdigh. Die gaet terftont tot den Koning,en verwittight, hem van der Nonnen onkuysheyt, en be-wijft alles door zijn uyt-gezonde verfpieders. Hy begeertvan zijn Heer dat zy uyt Berkley gedreven zouden worden,en hy het hebben mocht,\'t welk hy verkreegh^ cn heeft zijnhuys-vrouw Gueda na gelaten ^ maer, om dat zy zelf vandeze Mayery , om de verwoefting der Abdy (als in \'t Schat-boek van Engelandt ftaet) niet leven wilde, zoo heeft zydaer Vdecefter voor gekoft, om daer van tc leven, zoo langzy tot Berkley bleef Zoo heeft een zuyvcr gemoedt altijdtcen af keer van qualijk-gewonne goedt. Hoe dc tweede Ko-ning Edward, door de lift van zijn huys-vrouw, van zijnRijk ontbloot, cn in \'t kaftecl van deze plaets om-gebrachtis, door de fchalkhcyt van den Biftchop Adam van Hcre-ford , die aen zijn bewaerers deze navolgende ontuffchen-geftipte woorden gefchreven heeft : Edwardum occidere no-lite timer e honum efl, dat is , Edward dooden wilt niet vrezenis goedt, op dat door de verfchcydenhcyt van de zin, zy dcdoot-ftagh volbrengen, en hy zich bequaemlijk ontfchuldi-gcn zoud, wilde ik liever dat ghy by de Gefchicht-fchrijverszocht, als dat ghy \'t van my verwacht. Hier omtrent vloeythet rivierken Avon in zee, acn wiens bronnen, naeulijx8000 paften van den oever, op de heuvelen by het dorpkenAlderley, fteenen, even als ftakken, cn oefters grocyen, dieof zy certijdts levende dieren waren, oft dat zy tijdt-kordn-gen der natuur zijn, mogen de Wijs-gieren, die nafpeurersder natuur, onderzoeken. Doch Eracaftorius, de oppcrfteder Wijs-gieren van onzen tijdt,twijftelt geenzins ofhet zijndieren geweeft, die in de zee uyt-gegroeyt, cn door dc barenop de bergen gefpoclt zijn. Want hy beveftight, dat de ber-gen van de zee op-geworpen zijn , door het zant eerft totzulke hoo|)cn op tc ftapclen, cn dat de zcc gefpoclt hceft,daer nu de bergen zich verheften, en dat, dc zelve wederomwegh-loopendc, de eylanden en bergen ontdekt zijn. Maerdit is buyten onze ftreek. De Over-vaert, daer Antoninus af verhaelt, tegen oyerAhon, daer men over de mont der Severn pleeght te varen,was certijdts, als wy uyt de naem giften , by Olbury, dat is,zo men \'t vcrtaelt, de oude Burgh, gelijk wy

heden by Aujl,een dorpken, een weynigh laeger liggende. Dit wierd cer-tijdts Aujlcltve genoemt,-want het is een fteyle cn zeer hoogverheve klip. Gedenkwaerdigh is voorwaer, dat die zelveMap^us, van wien wy te vooren gefproken hebben, fchrijft,dat op deze plaets gefchiet is : De oude Edward , zeght hy,hceft hy Aujlclive, en Lcolin, Vorft van Walles, by Bethefleygelegen : en als Lcolin geenzins wilde af-komen , oft deSevern over-varcn, om met hem tc fpreken, zoo is Edwardtot Lcolin over-gegaen. Maer Lcolin hem ziende, cn ken-nende, heeft zijn Koninglijke mantel af-gcworpcn, (want hy had hem op de markt bcreyt) en is tot acn de borft toe in \'t water gegaen, en het fchuytjcn omhelzende, gezeyt:O allcrwijftc Koning l uw nedrigheyt heeft mijn hoogh-moedt overwonnen, en uw wijs heyt mijn dwaesheyt over-treft ^ klimt op mijn fchouders, om dat ik my dwaeftijkgen u verheven heb, cn zo zult ghy in \'t landt komen, datuw gocdertierenheyt u heden eygen gemaekt heeft i cnhyheeft hem op zijn fchdudcren genomen , cn boven op zijn mantel doen zitten, en met gevouwen handen manfchap gezworen. Op die zelve oever light Thornbury, alwacr mennoch ziet dc verheve grondt-vcften, van het heerlijk gebou,dat Edward, laetfte Hertogh van Buckingham, wilde op-bouwen, in het I j 11 jaer, als het opfchrift getuyght. Zevenmijlen van hier fchcytde -Avon., in dc voorby-vloeycndcSevern geftort, Glocefter en Somerfet van een en niet vervan haer oever ziet men Puclechurch, eertijdts cen Koning-lijke hoeve, Vuclekerks genoemt; in welke Edmund,Koningvan Engelandt, (terwijl hy, om de twift neer tc leggen, zichftelde tuflchen zijn Schenker, cn Leove, een boos menfch)door-ftooten zijndc, geftorven is. Hier by zijn Wimerbourne ^ dat zijne Heeren, inet na- E De arghßi-ge looihejtden vanSiffc \'JJ . , De deodtvan dennveedenEdward. Steine ßakchuyun. \\ De Over-vaert. \'ApißcUve, ^hortihur 7- Eucle^thnrch. E R - S H 159 men Bradßons, gehadt heeft ^ van welke de Onder-Graven Bradeßons.van Motit-agu, de Baronnen van Wentworth, &c. haer af-komft rekenen. A£ion, het welk acn \'t Ridderlijk geflacht Ire-van Aäon de naem gegeven hecfti wiens erfgenaem aen Ni-klacs Pointz Ridder getrout, ten tijde van den tweeden Ed- Poimz.ward, \'t zelve aen haer nakomelingen achter-gelaten heeft.Het dorpken Derham, van de Saxen Deopbam , alwaer de E>e»rham,Saxfche Ccaulin, door cen zeer bloedigen flagh,dric Britan-fchc Vorften, Commeail, Condidan, en Eariemeiol, met Mmanm.noch meer andere doot-geflagcn, en de bezitting van ditlant dc Britannen gantfch ontnomen heeft. Men vint hiernoch dc groote fterke bolwerken der kaftcclcn, cn hier cndaer op

deze plaets de uytdruklijkftegcdenk-tcekenen vanzoo groot een oorlogh. Dit is de Baronny geweeft van la-cob van New Market, die drie dochters geteelt heeft, uyt- lacohm degetrout aen Niklaes van , aen lan van Boteraux, cn Novo Mer- Radulp RußeilI wiens nakomelingen, zeer verrijkt door hethoulijk met de crfgenaem van \'t edele geflacht van Gorges,de naem van Gorges aengenomen hebben. Meer ten ooften ziet men Dureßey, de oude wooning derBarkleys, die hier van Durefley genoemt zijn, deze zijnftichters geweeft van het kloofter vm Kingeßvood, vandcorde der Ciftertienfen hier by en niet zeer vér van daer ishdck^{k.zd Beverßon y dat certijdts OLcn dc Gournays , ende Beverßon.Ab-Adams toe-behoort heeft, die onder den eerften Ed- ^^ward gebloeyt hebben ^ en daer na der Barkleys, van Rid-dcrlijkc orde. Tot hier toe hebben wy ter loop in dit Graeffchap door-zien , \'t geen over en aen de Severn gelegen is: lacrons nutot het ooft-eynd voort gaen, het welk wy gezeyt hebbendat heuvelachtigh is, te weten , van dc heuvelen, Cotfwdd. cn fchacps-koyen zoo genoemt. Want de Engelfen hebben Cotf^dc bergen en heuvelen certijdts Woulds genoemt, waer vande oude aentckcning de Alpes van Italien, T\'he Woulds ofItalië vertaclt.Hicr op worden in grooter menighte kuddenvan zeer witte fchapen, met lange halfen cn vier-kantelichamen, gevoedt, \'t welk men gemeenlijk gelooft toe tckomen, om de aengename gelcgenheydt cn bergh-ach-ngheyt, welker zachte wol by alle volkeren in grooter wacr-de gehouden wort. Aen dc zijd van deze heuvelen ziet meadeze vermaerde plaetfen, die van oudts bekent zijn, cn al-te-mael gelijk als in een buurt liggen. Campden, gemeenlijk Camden, een genoegh vermaer- Campden.dekoopftadt, alwaer (gelijk lohannes Caftoreus zeght)al de Koningen van \'t Saxifch bloedt, in \'t d c l x x x i x ln^mßmjaer t\'zamen-gekomcn zijn, en in\'t gemeen yan den ooi-^-Edu^.ulogh tegen de Britannen geraedt-flaeght hebben: en welk,ten tijde van Willem deConqueßeur, de bezitting was vanHugo,Graef vanCeftcr,en van zijn nakomelingen eyndlijk,door Niklaes van Albeney, aen Rogier van Somerey geko-men is. Waer omtrent Wéflon is, dat nict van ouder ge-dachte, maer nu om de fchoone huyzen van Radulfdon,doox: hem en zijn nakomelingen daer gebouwt, en zeeruytmuntende, vermaert is. Hales, noch onlangs cen zeer bjoeyend kloofter, opge-bouwt van Richard, Graef van Cornwal, en Roomfch Ko-ning, en zeer geprezen door zijn voeftcr-kindt Alexanderde Hales,een voor-vechter in dc fpits-vinnigc Godt-gelcert-heyt der School-gelecrden. Sudley, certijdts Sudleagh een treflijk kafteel, cn on- ^»dlejllangs dc

wooning van ^gidius Bruges, Baron van chan- Baronnendos, wiens groot-vader lan vanKoningin Maria Baron van \'vjtnChan- Chandos gemaekt is , om dat hy uyt dat oude geflacht vanChandos zijn oorfprong had, uyt het welk, onder\'tge-biedt van den derden Edward, gebloeyt heeft lan chandos,Onder-Graef van San£i Salvator in Vrankrijk, en zeer ge-lukkigh in alle oorloghs-ccr. Doch eertijdts hebben\'t deEdelen, die hier van Sudley genoemt zijn, bewoont, afkom- Bitromen ftigh uyt dat zeer oude Engelfc geflacht, tc weten van Go- van Sudley.da, dochter van Koning -Ethelred, wiens zoon RadulfMe-dantin , Graef van Hcreford , voortgebracht heeft Ha-rald , Heer van Sudley, wiens geflacht hier lang gebloeythceft, tot, by gebrek van zonen, dc erfgenaern met Wil-lem Butler, uyt het geflacht van Wem,gctroüWt is, cn heefchem Thomas gebaert , die Radulf, Schat-mcefter vanEngelandt, voortgebracht heeft, van den zeften Henrijktot Baron van Sudley gekoven, die dit kaftecl met nieuwegebouwen vermaekt heeft. Wiens zufteren zijn getrouwt C c c in de R E. 1\' ! !



? saa rsö D Ë D Ö Ë V N E N. in de geflachten van Northbury, en Belknape, door welke in Wie deze Gurmund geweeft is, is my gantfch onbewuft:het kort de bezittingen onder verfcheyde geflachten geko- de inwooners toonen een groot bolwerk omtrent de ftadt,men zijn. \' welk zy zeggen dat Gurmund daer gemaekt heeft; noch- ToUm- Ook hier zeer naby is toMingun, alwaer de 7racys, tans noemen zy het de tooren van Grifmund. Marianus, eenton, door de ouderdom van haer ftam zeer vermaert, lang ge- oudt gcloofwaerdigh fchrijver, verhaelt, dat Ceaulin dit deTracy. bloevt hebben, dic zich eertijdts de Baronnen van Britannen ontnomen heeft,op dic tijdt, alshy haer leger by zeer\'gunftigh gehadt hebben. Doch hoe in het eerfte ver- Deorham geflagen, en Glevum onder zijn macht gebrachtfchil der Godts-dienft tegen Willem Tracy, Heer van deze had. Lang daer na heeft het dc Weft-Saxen onderdanighplaets, met het op-graven, en openbaer verbranden van geweeft. Want men leeft, dat Pendade Mercier,als hy dezezijn lichaem, om eenige woorden in zijn uyterfte-wil, die, ftadt met zeer grootemacht belegert had , van Cineglifus,\' als die tijden oordeelen, na kettery roken, gehandek heeft: Koning der Weft-Saxen, verflagen is. Nochtans is het tenhoe dat ook certijts een ander Wiflem Tracy zijn handen laetften, met het gantfche landt, onder \'t gebiedt der Mcr-mct het bloet van Thomas, Aerts-biflchop van Cantelberg, ciers gekomen , en tot dc Engelfe Een-heerfching toe ge-befmet heeft, hebben de kcrklijke Gefchicht-fchrijvcrs bleven. Onder wclke het, door het qucllen der Deenen ,overvloedelijk befchreven j doch het komt hier niette pas veel ramps geleden heeft, en mifl^chien van dien Deen Gur-fulx te verhalen. Hier is ook de genoeg bevolkte ftadt mon,dicGuthrus en Gurmundus van de fchrijvers genoemt chelcombe, alwaer Kenulf dc Mercier een kloofter opgericht wordt. Doch nu wort naeulijx het vierde-deel van de ftadtheeft; en op dien dagh, als hyze wijde, heeft hy Edbridh, binnen dc wallen bewoont; het overige is wcylandt, cn deKoning van Kent, dien hy gevangen had, vry tot de zijne puyn van een kloofter, by de Saxen, als men zeght, eerft op-gezonden.Mcn zou naeulijx gelooven,in wat een vermaert- gebout, en van den tweeden Henrijk vermaekt, waer in wyheyt dat het kloofter certijts geweeft is,om de overblijffelen verftaen hebben , dat vele van het gcflacht der Baronnenvan Koning Kenclm, een kint van zeven jaren; den welken van S. Amand begraven zijn. Maer het

kafteel, welke hetzijn zufter, op dat zy het erfdeel alleen bekomen zou, hey- gehadt heeft, is door Koninglijke laft, in het eerfte jaer vanmelijk om-gebracht heeft, cn van onze voor-ouders onder den derden Henrijk, af-geworpen. de inwooners winnenhet getal der Martelaren geftelt is. Het by-gelege landt mceft haer koft met wollc-wxven, cn roemeii zeer van dewierd eertijdts op zich zelf voor een Graeffchap, ofton- zonderlinge goederticrentheyt dic de eerfte Richard haerder-Graeffchap gehouden; want wy lezen in een oudt ge- betoont heeft, die het kloofter zeer rijk gemaekt, cn haer,fchreven boek van de kerk van Worchefter: Edric, by-ge- als zy zeggen, over zeven daer by-liggende Hundreds ge-naemt Streona, dat is, Verkrijger, de welke eerft onder Ko- ftelt heeft, om dic tc houden tot een vaftigheyt van \'t leen,ning .Ethelrcd,en daer na een tijd lang onder Cnut oft Ca- dat zy zaken zouden onderzoeken, cn dc boeten,cn anderenutus , Overfte over\'t gantfche Rijk van Engeland was, cn voordeden , van die zaken fpruytcnde, voor haer hou-toen hy als Onder-vorft heerfchte,heeft het Onder-Graef- den. Den vierden Koning Henrijk heeft haer mede eenigefchap van Winchelcombe, het welke toen op zich zelfwas, voor-rechten geft:honken, om dc hulp dieze hem troulijkaen \'t Onder-Graeffchap van Glocefter gevoeght. Wat lae- bewezen hadden tegen Thomas HollandGraef van Kent,ger Hght Brimesfield, welk eertijdts de Giffords tot zijn Hec- lan Holland, Graefvan Hurttingdon , lan Mont-agu, Graefren gehadt heeft, aen de welke dat fchoone erfdeefdoor het van Sarisbury, Thomas De~JpenJèr, Graef van Gloccftcr, en^^ r vrouwen, van de Cliffords gekomen, en ter- andere,die,door hem van haer eer ontrooft zijnde,zijn doot nen Giprd ^^^^ vroulijke erfgenamen aen de Heeren Le Strange gezworen hadden, en hier van de Burgers achterhaek, tende Blakmer, de Audleys, cn anderen vervallen is. deele gedoot, en ten dcele onthooft zijn. Deze liggen alle tuflfchen de heuvelen; maer onder aen De charne, Corinum verlaten hebbende, vervoeght zichde heuvel, omtrent de oofter-lant-fchcyding van dit Graef- zes mijlen van daer met de ifis. Want de ijis, gemeenlijk dcfchap, ziet men dien vermacrden Romeynfchen wegh, met Oufe, op dat zy Glocefterfch van oorfprong zoud zijn.vloeytFojfeway. die bekende naem gen ocmt, de welke ccrft af komt uyt het zuyd-eynd van dit landt, omtrent het dorp T^r/if- \'van Warwijk door Lemington, alwaer een Romeynfche be- ton, niet zeer ver van die

vermaerde v/egh FoJJ-way, met ge-zetting fchijnt geweeft te zijn , uyt dc Roomfche pennin- duurige aderen. Dit is de Ifts, dc welke, daer na dc Tama De rwleregen, daer dikwijls uyt-gegraven; van welke my Edw. Palmc- in haer ontfangen hebbende, met een dubbeld woordt Ta- ^^ >rus, een lief hebber der oudtheden, wiens voor-ouders hier genoemt wordt; het is de opperfte van alle dc rivie-\'\'\'\'lang gebloeyt hebben, eenige uyt bdceftheyt mede-ge- ren in Engelant, van welke men wel te recht zeggen mach,deelt heeft, en daer na door Stom on the Would, het welke, datze Engelandt bezaeyt en bevochtight; het zelve hebbenom zijn hooge gelegenheyt, de winden zeer onderhevigh de ouden ook gezeydt van de rivier Euphrates in \'t ooften.is, en liorth-Leach, van het by-vloeyende rivierken ge-by- Ook heb ik hier een dicht-konftige befchrijving van haerCirencejïer. naemt, tot Cirencejler, het welk dooï dc micj: chern, zot bron hier onder gevoeght, uyt het houlijk van de Tamegroot gemak der water-meulens, ten zuydeu tuflTchen dc cn ifis, wclke oft men hier by voeght oft niet, is niet aenheuvelen uyt-geftort, befpoelt wordt, en de naem ontfangt. gelegen: Het rvol-achtige vee, dat Cotfwaldia voedt,Weyt op de heuvelen, d.aer men Bodunigroet.Zeer na aen Eofleway kan men lichtlijk bejpeure,Een hol oft een jpelonk, zeer lang van grot eti de ure,Met een verheven dijk^ de welke fchijntgefcheurtVtn eenigh berrigh, ofte heuvel daer ^t gebeurt,Wiens dorpe len altoos van gulde zant-ft een fchijnen,Men zal de zalen fteeds bedekt met Tv oor vijnen.De wooninge van V hof, die hier zeer cier lijk ftaet,Dieglinftert en die blinkt van Engelfen Agaet.De pij laer s die het heeft, die zijn al in ^t gemeene,V\'.rvolgend^ achter een, van loutere Fuym-jleene.Maer het hand-werk hier van het al te boven gaet.De Sant-, Fuym-fteen, Tvoor oft Engelfe Agaet.Hier door ftelt men Diaen regeerfter van deez wooning,En van \'t verglaefde Rijk, gelijk als opper-Koning,Door-ziende wel te recht het draeyende geftart,Dat met een kromme tret vaH door den ander wart.Hier is de aerd gevoeght aen d\'ongeftuymde baren-,Daerfchijnt de vrou alleens, ofs uyt-gehouwen waren2{a hare echte naem, hetfchijnt dees waf ren zijn.En toonen zich altijdt in broederlijke fchijn :Als de rivier Ganges, Nyltis, en Amafone,De Ifter en de Rhijn, als buur en hy een woone.. Maer Ceriniun}. meynen. Deze ftadt is van zonderlinge oude gedachtenis, by Ptolo-meus CoRiNivM, by Antoninus Dvrocorno-V IV M , dat ishet water Cornovium

genoemt, en is, gelijkhy fchrijft, i y mijlen van Glevum oft Glocefter; dc Britannenhebben het Claer-Cori, oxiCaer-Ceri, de Engel-Saxen Cy-pen-ccaj^tjcp %eXioemt,^^hzdenCircefteren Circiter. Demuuren betoonen genoegh, dat het zeer groot geweeft is,welke, gelijk men zegt, twee mijlen in de rondte begrepenhebben. Dat het vermaert is geweeft, bewijzen de Room-fche penningen,haer vloeren, en haer befchreven Marmor-fteenen,daer uyt-gegraven,de welke, by ongeval, in handenvan onwetende menfchen gevallen, tot geen kleync fchadeder oudtheyt vergaen zijn: als ook die oude gemeene Ro-meynfche wegen, die hier elkander dwars door-gefnedenDegemee- hebben;waer van die, welke by Glevum oft Glocefter gelegen^vmd^^Q- heeft,noch met een zichtbare dijk overigh is, tot Birdlip-hilltoe, en aen de gene, dieze wel beziet, met fteenen beftractfchijnt. De Britanfche laer-bocken getuygen,dat dczc ftadtvan Gurmund, ik weet niet wat voor een Afrikaenfc dwing-land, met krijghs-lift door muffchen in brandt gcfteken, cngantfch af-gebrandt is; waer door Giraldus dit de ftadt dcrmuflchen noemt, en daer van Nechamus: Dees ßadt Gurmunde heeft nu zeven jaren langMiv krachten onder zo cht,maer hard,en z^aer^en hang. Winchel\'combe. Brmes- ficid



? E R - S H O E R E. i^i Maer rijkelijk blinkt hier^y en fchijnt in\'/ midden uyt,Ehrixdius gtdde vlies. En Eng landt leek de bruyt,Verfiert en of-gepronkt met rijke kooren-ad\'ren,Die Vrankerifk voor haer ten dienfte moeft vergaderen,Jßs, deze rivier, die V wat er al regeert,Wordt in zijn waterige Konings ftoelge-eert.Men moet dees houden mee als Heere der rivieren,Om datze veelte milt, kan opwaerts aen aenftieren Zijn aerde water-krtiyk, door zijne blaeuwe fchoot ;&quot; Haer ongefchooren hayr, dat laetfchier nu als blootZijn grijze hoorensftaen; haer kant, na mijn beduyden.Was eertijdts om-gegort van riet, en water-kruyden:Haer zeer vlietendeftaet, haer oud gewooneplicht,Verftroyt door\'/ water haeft der fchoonen zonnen licht.De uyt-gekemde baert, daer zy mee placht te brallen,ls op haer borHgantfch nat, de druppelen die vallenHet gantfche lichaem langs, en d\' ad\'r en over al.Van het zeer ff ringend nat, door-breken hare wal.En uyt haer weke gront, ziet men de vifchkensfpeelen,l-lu hier en dan weer daer, men ziet in alle deelenDe zilverige Swaen, dat wit geveerde dier,Hetgeen over al vlieght, dan daer, dan weder hier.Wat de Graven van Glocefter aengaet, eenige hebbenons Willem Fitz-Eußace , als eerfte Graef voorgeftelt, watdit voor een geweeft is,heb ik tot noch toe in het lezen nietbevonden 3 ook geloof ik niet, dat hy oyt gebooren geweeftIS. Maer dat ik befpeurt heb, zal ik den lezer niet onthou-den. Men leeft dat omtrent de inkomft der Noormannen,de Saxifche Bithrik Heer van Glocefter geweeft is, denwelken Machtild, huys-vrou van Willem de Noorman, omhaer verachte gedaente op-gehitft(want hy had wel eêr haerhoulijk verfmaet) zeer vyandighlijk gequelt heeft, en als zyhem ten laetften gevangen gezét had, zoo heeft RobertEitz-Haimon alle zijn bezittingen van den overwinnen-den Koning ontfangen, die in den ftagh met een fpiets in\'t ftaep van \'t hooft geflagen zijnde, is zeer flecht van ver-ftant geworden, en weynigh tijdts daer na, gelijk als vanzinnen berooft zijnde, geftorven. Zijn dochter Mabilia,by zommige Sibylla, heeft Robert, Baftart-zoon van deneerften Henrijk, tot huys-vrou getrouwt, en is tot eerfteGraef van Glocefter gemaekt, hy wordt gemeenlijck bydeSchrijvers Cottful, oft Burger-meefter van Glocefter ge-aioemticen man, zoo verheven en onwinnelijk van gemoet,als iemant in dien tijdt, een die noyt door tegenfpoedt ver-mindert , voor zijn zufter Machtild, tegen Steven, die En-gelandt innam, en groote gewichte zaken met grooten lofheeft uyt-gevoert.Hy heeft deze heerlijkheyt

aen zijn zoonWillem gelaten, wiens drie dochteren deze waerdigheyt ineven zoo vele geflachten hebben ingevoert ^ de oudtftedochter Izabel, heeft lan, des tweeden Konings Henrijxzoon, met deze tijtel vereert 5 maer deze, als hy daer nahet Rijk verkregen had, heeft, ïe waerdigheyt verwerpen-de, die voor 2.0000 Marken gegeven aen Galhnd van Jfan-devil, zoon van Galfted, die zoon was van Pieter , Graefvan Eflex,en heeft hem Graef van Glocefter genoemt.Dezezonder kinderen geftorven zijnde, zoo heeft hy Almaricvan Eureux tot Graef van Glocefter geftelt, om dat hy dezoon was van Mabilia,de jongfte dochter van dien Wiflem.Maer Almaric zonder zonen geftorven zijnde, is het erf-deel aen zijn jongfte dochter Amiciagekomen, dewelkeuyt-getrouwt aen Richard de Clare, Graef van Hertford,heeft gebaert Gilbert de Clare, Graef van Glocefter, wienszoon Richard, neef de tweede Gilbert, en na-neef de derdeGilbert, die in de flagh by Sterling in Schodandt geblevenis , in orde gevolght zijn. Maer terwijl deze derde Gilbertopwies, heeft Radulph van Mont Hermers, die de weduwevan den tweeden Gilbert, dochter van den eerften KoningHenrijk, ^ heymelijk tot huys-vroü getrouwt had, een tijdtlang den tijtel van Graef van^Glocefter gevoert j doch toenGilbert nu 11 jaren oudt was,heeft hy die nedergeleght, enis onder de Baronnen gerekent. Maer de derde Gilbert,zonder kinderen geftorven,is Hugo Defpenfer,hydt Schrij-vers gemeenlijk de jonge Spenfer, Graef van Glocefter ge-noemt , om dat hy getrouwt had de eerft-geboore zuftervan dien derden Gilbert j maer deze van de Koningin en deAdel, tot fpijt van den tweeden Koning Edward, wien hyzeer liefgetael was, gehangen zijnde, zoo heeft Hugo deAudeleyj die de andere zufter getrouwe had, deze heerlijk-heydt door gunft van den derden Koning Edward gekre-gen. Na dezes doot heeft de tweede Koning Richard de-zen tijtel tot een Hertoghdom verheven , en heeft drieHertogen, en een Graef, die tweede Richard daer tuflchen,gehadt, aen welke alle hy zich als een Sejaenfch paert ge-toont heeft. Eerft heeft hy Thomas van Woodftooke, Graef jjertcaenvan Buckingham, jongfte zoon van den derden Koning van oioce-Edward,tot den tijtel van Hertogh van Glocefter verheven, fter.en,terftont wederom af-gevvorpen. Want hy hem, te Caliszijnde, iets groots vöor hebbende, onvoorziens gevangen,en in een pluym-bed belaft te fmoren, nadat hy onder zijnhant eerft bekent had (als in de rollen van het Parlamentbefchreven ftaet) dat hy hem de Koninglijke

macht, dooreen brief van den Koning ontweldight, toe-geeygent had, -dat hy gewapent by den Koning gekomen was, en hem metlafter-woorden aengerant had, dat hy aen geleerde mannengeraden had, haer eedt te breken, en dat hy dikwijls in dezingeha\'t had den Koning te verftooten. Waerom hy nazijn doot, door macht van \'t Parlament, van gequetfteHoogheyt verwezen is. Na zijn doot heeft de zelve Koningopgedragen de tijtel van Graef van Glocefter aen ThomasDefpenfer,dz welke daer na met geen beter lot,als zijn over-groot-vader Hugo, van den viFrden Henrijk Verftooten,fchandelijk afgezet, en te Briftol met een bijl onthalft is.Tot tweede Hertogh van \'Glocefter heeft de vijfde KoningHenrijk zijn broeder tïumfrèd gekorcti, de welke der Ko-ningen zoon, broeder en oom, jFiertogh van Glocefter,Graef van Penbroek , Groot-Kamerling van Engelandt{want deze tijtelen heeft hy gebruykt) aen \'t gemeene beft,en de gelcertheydt wel verdient, door vroulijk bedrog, byS.Edmunds Burgh, om-gekomen is. De derde cn dc laetftewas Richard, broeder van de vierde Koning Edward, dederde, die daer na, onder de naem van den derden Ri-chardt het Rijk, met het dooden van zijne neven fchelm-achtighlijk na twee jaren met zijn leven in een rechtvaerdi-ge ftagh verloren, ingenomen heeft; en gevoelt dat macht,door fchelmcry verkregen, niet geduurigh is. Craven vanGlo- ceßer. Ilift. Mo-mß. Tew-kesburj. FùzrHai-mon. Gml. Mal-mf Tat. I f.han, R. 4. Cravenvan Gloce-ßer enBtrtfmâ. * Johanna,De Acrcsqenoewt^omdat Z.J teAconi ge-booren was.Tho. DelàÄiare in vita E. 2. Van dezen laetften Hertogh van Glocefter, cn de eerfte De derdebeginfelen van zijn heerfching, zy my geoorlooft de per- Richard,foon vaneen Gefchicht-fchrijver een weynigh acn te trek- Konmgvanken, die ik terftont, mits ikze niet wel befchermen kan, we- ^^^ ^^derom aflaten zal: Als hy nu tot Befcherm-heer van \'t Rijkverklaert was, zijne neven den vijfden Edward, Koning vanEngelandt, en Richard, Hertogh van ITork, die noch jongMaaren, in zijn macht had, zoo heeft hy, willende het Rijkna zich trekken, door aen velen getoonde goederciercnt-heydt, groote deftigheydt verzelt met een zonderlinge be-leeftheydt,met een vafte voorzichtigheyt,en met een fchijnvan rechtvaerdigheyt, als ook met liftigelagen, dc hartenvan alle menfchen, maer byzondcrlijk van dc Rechts-ge-leerden, gantfchelijk tot zich getrokken; cn gemaekt, dathem een verzock-fchrift, uyt de naem van de Staten desRijx,zoud voorgehouden worden, waer in zy hem

ootmoe-digh bidden zouden, dat hy toch het Rijk zou willen aen-vaerdcn ten beften van het gemeen, en tot wei-varen vanhet gemeene volk : dat hy toch zijn vallend vader-landtzoud willen aennemen , en niet laten vervallen, het welke( het recht der nature, en het aenzien der wetten vertredenzijnde) door inlandtfche oorlogen, door rooven, doot-fla-gen , en allerley ellende verflacut was. Na dat zijn broederde vierde Edward zijn ongclukkigh houlijk met de weduweElizabeth Grey,door tover-dranken verlokt,begonnen had,zonder toeftemming van den Adel, zonder openbare af-konding van het houlijk, heymelijk, niet opentlijk in dekerk, het welk tegen de loflijkc gewoonte van de kerk vanEngelandt is. En dat noch zwaerer was, daer hy onlangs tevooren het houlijx-verdragh met Me-vrou ^leonoor But-ler , dochter van dc Graef van Salop, befloten had; waerdoor dit houlijk, als ook de kinderen onwettelijk zijn , dievan haer geteelt zijn geweeft, en het Rijk geenzins ervenkonden. Dacr-en-boven wift ieder, dat (na dat Georgius,Hertogh van Clarcnfen, de tweede broeder van den vierdeEdward, door macht van \'t Parlament ter doot veroordeelt,om gequetfte hooghcydt, en zijn kinderen van alle rechtvan navolging verftekcn waren) deze Richard alleen eenzeker erfgenaem van het Rijk overigh was. Den welke zyzeker wiften dat, wijl hy in Engelandt gebooren was, hymet goeden yver over Engeknt heerfchen zoudc; men kon ook :! > il



? Oük van zijn geboore ofc zoóning nier twijifelen : wiensvoorzichtigheyt, gerechtigheyt, grootmoedigbeyt, daden,voor het welvaren van\'t gemeene bert: mannelijk uyc-ge-voert, en waerdigheyt van zijn Koninglijke ilam, als die ze-kerlijk uyt het Koninglijke bloedt van Engelandt, Vrank-rijk , en Spanjen voort-gefproten was, ten naeurt:en door-zien zouden. Daerom, deze en diergelijke zaken wel ennaerftelijk overdacht hebbende, hebben zy hem door ditgefchrift, mcc ccn algemeene toe-ftemming, gaeren en vry-willighlijk tot Koning verkoren: en hebben hem, niet tra-nen en gebeden voor hem neergevallen, ootmoedelijk zijnhulp verzoekende, bezworen, dathy doch de Rijken vanEngelandt, Vrankrijk, en lerlandt, hem door \'t recht vanffenis , en door haer verkiezing op-gedragen, zoud acn- I cr nemen, dat hy door Godtvruchtigheyt zijn liggende vader-landt dc hulpende hant zoud bieden, Hem, zo hy het de-de, alle getrouwigheyt, dienft, cn gunft belovende; zo niet,dat zy liever het aller-uyterfte wüden beproeven, dan deftrikken van de onwaerdige flaverny , diezc nu onderwor-)cn waren, op nieu weder aengacn. Dit verzock-fchrift isacm ootmoedelijk acn-geboden, eêr hy het Rijk acnvacr-de; daer na wierde het hem opentlijk op-gedragen in devolle vergadering van het Rijk, cn voor goedt gehouden;hy is door hare macht gekent en verklaert, met veel woor-den , gelijk men placht, dat hy door het Goddelijke recht,door het recht der geboorte, door de wetten van Engelant,cn door de noyt-genoegh-gepreze gewoonte van Richard,door een wettige verkiezing, door toe-eygening, en doorzijn krooning geweeft is, en is oprechte, cn gezwore Ko-ning van Engelandt, &c. cn dat het Rijk van Engelandt totacn dc kinderen, die by hem wettelijk Voort-geteelt zijn,met recht töc-behoort. En op dat ik uyt het handt-fchriftzelf fpreke: Het was by het Parlament uyt-gefproken , be-floten, en door de nimmermeer genoegh pnjlLjke gewoon-te verklaert, dat alles, en elk in \'t byzonder, in \'c voorzeydeBillet begrepen, waerachtigh cn ongetwijftelt is. En dezelve Heer Koning fpreekt het zelve mCt toe-ftemmingvan de drie Staten des Rijx, en voor-zeyde macht, uyt, ver-klaert het voor waer cn ongetwijfl\'elt. Deze dingen heb ikwat breeder uyt-geleyt, op dat men verftaen mach, wat enhoe groote dingen, der Vorften macht, haer geveynfdedeught, der Rcchts-gclccrdcnfchalkhcyt, vleycnde hoop,de bekommerde vrees , dc betrachting van nieuwe dingen,en de fchoone dek-mantels in de voorzichtighfte vergade-ringen van het Rijk, tegen recht cn billijk, heeft konnen tewege brengen. Voorts is deze Richard, had hy niet

ge-heerfcht, niet zo bequaem tot het Rijk te achten,als Galba,die, het Rijk verkregen hebbende, aller verwachting be-drogen heeft. Doch hy was \'t Rijk zeer wel waèrdigh , hadhy \'t niet door quade liften, cn fchelmeryen in-genomcn,zodat hy met toeftemming der wijzen, onder de quade man-nen , cn goede Vorften getelt is. Maer ik, die een Plaets-fchrijver ben, trek nu deze perfoon uyt, en laet dit den Ge-fchicht-fchrijvcrs. Graeffchap heeft 280 Farochy-Kerken, I r D E



? O X F O R D-S H l R E. Et landt van Oxford, by deSaxen Oxenppo-fcby/ie,gemeenlijk Oxford-shire^ex.welk, als wy gezeyt hebben,den Dobunen toé-behoortheeft, wordt ten weften aenGlocefter gevoeght,ten zuy-den , daer het zeer breedtuyt-loopt,door de riviere ifisVan Bark-shire af-gefchey-den, ten ooften met het landvan Buckingham bepaelt,ten noorden, daer het gelijk als een kegel eyndight, aen decene zijd met Northanton, van de ander zijd met Warwijkbefloten. Dit landtfchap is vet en vruchtbaer,dè cffene lan-den met akkers cn weyden bebout: dc heuvelen zijn metdichte boflxhen bezet, en overal nict alleen met vruchten,maer vol met allerhande foorten van dieren, die door dejacht cn netten tot fpijs gevangen plachten te worden , ver-vult. Dit landtfchap is ook door-watert, met vifch-achtigerivieren. Want de die daer amifis ok Teems ge-noemt is, vloeyt zeer vêr langs de zuyd-zijdc. Hetvifch-achtigh rivierken chernel vloeyt, na dat het Northantoneen tijt lang van Oxford gefcheyden heeft, zachtclijk mid-den door het lant,en fcheyt het als in twee deelen. De ooft-zijde bevochtight de Tame met haer wateren , en maekt hetVruchtbacr,tot dat zy beydc met haer in-loopende beexkcnsvan Aelfis ontfangen worden. Dc ifis, na dat zy Wilton kottelijk door-geloopen heeft,en zoo haeft als zy in Oxford gekomen is, vloeyt, door debrugh van Rodcot gedwongcn>voorby Bablac, alwaer RobertVeer, die machtige Graef van Oxford, Mark-graefvan Du-blin , en Hertogh van lerlandt, dewelke, gelijk hy by dentweeden Koning Richard in groot vermogen, alzoo by denAdel in de grootfte haet geweeft is 3 ons gclcert heeft, datgeen macht machtigh is. Want hy is daer door een kleyneflagh van den Adel verwonnen, en heeft, gedwongen zichin de rivier tc werpen,en over te zwemmen,een veranderingvan zijn avontuur vertoont: want hy is terftont uyt het lantgevlucht, cn uytlandigh geftorven. Van den welken, in \'thoulijk van de Tamifis cn Ifis, aldus gezongen wordt :Bit ü dien Veer, die wette rechte was bekent,Van ouder Veerenfiam, aen wien {dat hy hem wem)Be macht weygerigh is, van die, die hem benijden,En de voorzichtigheyt, die en wil geenzins lijden,Want zy Regeerfter is van V onwinlijkgemoet,Bat het daer tegen trekt^ of iets wat tegen doet.Zijnfchilt geeft overal een weèr-klang van defiagen iBie het ontfangen heeft, zijn helm kan niet verdragenHet knarfende geluyt rondom zijn manlijk hooft,Én heeft hem, door de nijt, van eer enftaet ontrooft.Hy geeft zich zeiven dan in \'t midden der riviere,Om dat naer eenigh landt de ftr oom hem zoude ftiere.Het water is verblijt, en koeflert dezeng^ft,En zent hem

weder door, vry, los, en onbelaft.De Ifis van daer de by-liggcnde landen dikwijls ovér-Vlocycnde , wordt eerft vermeerdert door het nvierkenWindrush, welk, uyt Cottefwold ontfpruytende, aen zijn oe-vers ziet, by de Saxen Beojippo, alwaer Cuthred,Koning van de Wcft-Saxen,dic toen ter tijdt onder de Mer-ciers tc leen ftondt,als hy dc zware fchattingen van dc Mer-cicr Ethelbald niet langer verdragen kon, die zijn cn derlijnen vleefch cn bloedt begon uyt te putten , zijn vaende-len tegen hem op-geright, en verdreven heeft zijn baniergekregen hebbcndc,waerin de Schrijvers verhalen, dat eengulden draek gcfchildert was. Van daer vloeyt Zy voorbyMinfter Loveü,cem}ts de wooning van dc Baronnen Lovellvan Tichemersh, die van dén edelen Noorman Lupell ge-fproten , veel jaren geblöeyt hebben, en door de rijke hou-lijken met de erfgenamen van Tichemersh, van de HeerenHoland, d\'Eyncourt,en van de ónder-Graven van Bellomonte,2:eer verrijkt zijn. En zijn Vergaen in Erancifcus, Onder-graef van Lovell, Kamerling van den derden Richard, vanden zevenden Koning Henrijk gebannen,en is in den flaghby Stöke,voor. den vcriicrden Vorft Lambert,gedoodt,wicnszufter was Eridcf^ida, groot-moeder van Henrijk, den eer-ften Baron van Nor ris. Van hier vloeyt het rivierken Win-drush, door Withney, cen oude ftadt, en Voor de Noorman-fche tijden, de Biflchoppen van Wiriton toebehoorende:hier by light Cö^^-y, het hooft van de Ba.wnny v^n Jrfic, Bdromenwiens Heeren, gefproten uyt het geflacht der Graven VanOxford, voor vele jaren uyt-geftorven zijn. Waer benevenzich het groote bofch Wichewood ftrekt, het welk zich cer-tijdts wijder uyt-gebreyd heeft. Want de derde KoningRichard hceft het groote landt van Wichewood, tuflchenWoodßoke cn Brighftow,v^n \'t Foreeft af-genomen, \'t welk devierde Edward daer ingelijft had , als I. Rofl^us van Warwijkgetuygt. Dc lfts,dc Windrush ontfangen hebbende,loopt by ^tnshamlEinsham, by dc Saxen eijncfbam, eertijts een Koninglijkehoeve, tuflfchcn zeer genoeghlijke wey-landcn in gelegen,welke de SaxCuthwlf den overwonnen Britannen eerft ont-nomen,en d\'cdclciEthelmar met cen kloofter verfiert heeft.Het welk iEthelred, Koning van Engelandt in \'t cid v jaeronzes Heeren beveftight, en het voor-recht van vryheydt,met het indrukken van het heylige Kruys, verzegelt heeft.Nu is het tot byzondere huyZcn verkeert, en erkent denGraef van Derby voor zijn Heer. Hier by wordt het rivier-ken Evenlode, uyt Cottefwold, in de riviere ifis geftort, hetwelk op de uyterfte palen van dit zelve landt, niet vêr vanden oever, een oudt gedenk-tekcn na laet, te weten

grootefteenen in het rond geftelt, die het gemeene volk Rolle-rich Rolle-richftones noemt, en zeght, dat het certijdts menfchcn geweeftzijn, die in grouiijke fteenen, door verandering van geftal-tenis, daer hard geworden zijn. DeZer af-tckening, nu eer-tijdts gedrukt, füllen terftont op d\'ander zijde volgen. Wantzy zijn zonder gcftalte oft vorm, oneften, en door de lank-heyt van tijdt veel vermindert, en uyt-gegeten. De hoogh-fte van allen, die buyten de kring ftaet, na het ooften, noe-men zy den Koning, om dat liy Koning van Engelant wor-den zoud, zoo hy flechts Long-Compton,een dorpjen met dczelve naem daet by geleght, eens zagh, welk dorpken men,weynigh verder gegaen zijnde, ziet: de andere vijf, aen deandere zijd aen-èen-rakende, verzieren zy Ruyters, dé ove-rige het Leger geweeft te zijn. ^odcot\'Bridge.SMac. 1387. Ëmferd. Baron la- \'üelU Ik zoud eêr gélooven, dat het een gedenk-teken van ee-nige Zege was, en miflchien van den Deen Rollo, die daerna het gebiedt in Normandyen bekomen heeft. Want indien tijdt, als hy, met zijn Deenen en Noormannen, Enge-landt door zijn rooven quelde, leeft men, datdeDecnenien de Engelfen omtrent Hokenorton g;eftreden hebben jm dat zy daer na wederom gevochten hebben by Scierftanein Huiccia , welke ik ook zoud oordeelen , dat dich merk-fteen, daer dichte by is, die de vier Graeffchappen van elk^ander fcheyt, want dit geeft het Saxifch woon Scierftandopentlijk te kennen. En dat Hochnorton, daer ik van gezcyt Hochnót^heb, is in voorgaende tijt,door dc boerfcheyt van de inwoo- ten.nets , tot een fpreekwoordt geworden, dat zy, die boerfchvan zeden zijn, als een Varken-drijVcr van hier gefprotenzeggen. Het is eertijdts door geen zaek meer bekent ge-weeft , als door de deerlijke nederlaegh van de Engelfen , in den flagh tegen de Deenen,onder den ouden Edward. Na- Lik maels is het dc Baronny geweeft van het vèrmaerd en oud Ofirenßs.Noormanfch geflacht van de ifoilien voort-gefproten, B\'Otly.Van welk de eerfte, die in Engelandt gekomen is, RobertB\'oilye geweeft is, die. Om zijn getrouwe dienften, dit dorpcn andere landen van Willem de ConqtieHeur gekregen, eneenige aen zijn gezworen broeder Rogier Iverey gegevenheeft, dewelke genoemt zijn dc Baronny van S. Valerie, R^romfMaer dien Robert zonder zonen geftorven Zijnde, zoo is S. Valerie^hem Zijn broeder Nigellus hier in gevolght, wiens zoon detweede Robert, ftichter geweeft is van het kloofter vanOfney. Ten laetften, is dc erfgenaem van dit geflacht de Oily ^egißf.uyt-getrout geweeft acn Henrijk, Graef van Warwijk, aen Monaß.wien zy gebaert heeft Thomas,

Graef van Warwijk, die, ^ Ofnep D d d ondejc Withii \'ey. i. i . 1;t
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? D O B V N E N, D E 1164. II - I Jl^: f i;If if •!!f ? I ii onder\\ gebiedt van den derdenHenrijk, zonder kinderengeftorven is,en Margriet,mede zonder erfgenaemen geftor-ven , hoewel zy twee mannen gehadt heeft, lan Marijchal^en I.vanP/pj^, beyde Graven van Warwijk : entoen (ikfpreek uyt de gift-brief zelve) heeft de derde Koning Hen-rijk Hechnorton en Cudlingten, aen lan van Vlejfy gegeven,welke eertijdts aen Henrijk Tfoily toebehoorden, en inhanden van den Koning gekomen zijn , na de doodt vanMargriet, Gravin van Warwijk, huys-vrouw van den voor-noemden ïan, als Efchdta van de landen van Normandyen,dat hy die hebben en houden zoud, tot dat de landen vanEngelandt en Normandyen gemeen zouden zijn. Noch-tans is uyt deze oude en vermaerde ftam, het Ridder-lijk geflacht van de D\'Oilys in dit Graeffchap nochove-righ. Het rivierken Evenlode loopt niet anders verhalens-waerdighs voorby , maer lang genoegh geloopen hebben-de, ontfangt een kleyn ri vierken, aen het welke light Wood-fiok, by de Saxen pueDf &quot;coc, dat is, een rvoefie en rviide plaets,alwaer Koning Ethelred eertijdts een vergadering van Sta-ten gehouden, en wetten geftelt heeft. Hier zijn Koning-lijke gebouwen, vol grootsheydt, van den eerften Henrijkgebouwt, dezen heeft daer ook een zeer treflijke dier-gaer-de by-gevoeght, rondom met een muur befloten, welkelan Roflus fchrijft, dat de eerfte diergarde in gantfch En^»gelandt geweeft is, hoewel men meêr als eens in\'t Schat-boek van Engelandt het bofchachtigh perk der dieren leeft.Maer nu zijn\'er vele uyt gegroeyt, dat\'er meêr in Enge-landt geweeft zijn, als in de overige Chri fte-weereldt, zoovêr heeft de luft van \'t jagen onze voor-ouders vervoert.Onze Gefchicht-fchnjvers verhalen, dat de tweede Hen-rijk , als hy Rofamunda Clifford vryde, die zoo uytmunten-de en fchoon van aen zicht was, dat haer fchoonheydt allevrouwen uyt des Vorften hert delghde, en nu gemeenlijkRofa mundi , dat is, de roos van de Weereldt, genoemt wierd,om haer voor zijn ontijdige luno te verbergen, in dit huyseen veel-wegigh Dool-hof gebouwt heeft, met vele krom-ten , om-wegen, en keeren, welk nochtans heden nergensgevonden wordt oft blijkt. De ftadt zelve, nademael zyniets heefc te vertoonen, zoo roemt zy , dat onze EngelfeHomerus Galfred Ci\'^aw, haer Voefter-kindt geweeft is.Van den welken, en van onze Engelfe Dichters , ik voorde waerheydt verzekeren zal, het geen die geleerde Italiaengezeyt heeft, van Homerus, en van de Gneken:Hicilleeftctijttsdegurgite facroCombihit arcanos vat urn omnts tiirba ftiroreSi WoodJIok- J)e

eerjiedier-gaerdein Enge-landt\' \\i Ï i I! Doal\'hof. GalfredusChancer. ? i:-: !i Dat is: Mt is ie geen mair door een yder komt te wetenHet heyme lijk ge/pook, en razen der Poëten, Wanthy boven\'t lot van verftant geftelt, cn onzc Rij-»merkens vêr beneden hem laten de:lammontepotitus,Ridet anhelantem dura adfajligia turbam.Dat is: Hy heeft des berrighs top nu lukkelijk verkregen,En lacht de and\'ren uyt, die noch zyn onderwegen. De Ifts, nu de Evenlode ontfangen hebbende, verfpreytzich met een gedeelde kolk in veel eylanden, aen de welkeGodflow, dat is, deplaetze Godts, een Nonnen-kloofterken CQ^liot»\'was, dat dé njke weduwe Ida gebouwt, en Koning lan ver-nieut, en met een jaerlijkfe inkomft begiftight heeft,- op dacde heyhge maeghden met haer gebeden (want die over-reeding had nu aller herten ingenomen) de ziel van haervader den tweeden Henrijk, en Rofamunda te hulp zoudenkomen. Want deze Rofamunda is daer begraven, met ditgraf gedicht op haer graf gefchreven i Hacjacet in tumba Rofa mundi, non Rofamunda,Nen reddlet,fed olet, qua re doler efolet.Dat is: Hier leyt des Weereldts Roos, geen Rofamund geheeten ^Die eertijdts lieflijk rook, maer nu in flank verfleten. En de ifis heeft zich noch niet weêr t\'zaem-gevocght,als zy de cherwell, die dit landt als door-loopt, uyt het landtvan Northanton te gemoet krijght. Deze nvier bevoch-dght eerft Banbury, eerdjdts van de Saxen Bancfbypij ge- ^ ^ -noemt, waer by Kinric de Vift-Sax, de Britannen voor haerGodts-dienft, en vaderlandt kloeklijk ftnjdende, eerdjdtsdoor een gedenkwaerdige flagh verdreven heeft: en in devoorgaende eeuw heeft Richard Nevill, Graef van War-wijk , die van Lancafter volgende, die van York zoo ver-jaeght,dat hy terftont den vierden Edward gantfch radeloosgevangen, cn wegbgevoert heeft. Maer nu is het zeer be-kent door kacs-maken : het vertoont een kafteel, hetwelkAlexander, Biflx:hop van Lincoln, (want de ftadt behoortacn de BdTchoplijke ftoel van Lincoln) gebouwt heeft, die,midts hy liever ruym, als gcnoeghlijk wilde woonen, zichdoor zijn dolle timmeringen veel quaedts op den hals ge-haelt heeft. Hier omtrent, op dat ik dat in \'t voorby gaenaentekene, zijn dikwijls Roomfche penningen gevonden ,gelijk mede in de nabuurige landen, de welke dienen om deoudtheydt van de plaets tc verzekeren. Hier kan ik het hier by-gelege Broughton niet vergeten, zijnde I \'



? ö pijnde de Woonirlg van Richaud Pienes oft Penis ^ aen wien,en zijn wettige erfgenamen, den machtigen Koning lacob,in heteeiffte jaer van zijn Rijk,voorzien en beveftight heeft,de naem, ftijl, tijtel, trap, waerdigheydt, en eere van Baronvan Say en Sele als die van lacob Pienes, Baron van Say enSele, en gróót Schat-meefter van Engelandt, ten tijde vanden zeften Koning Henrijk, zijn geflacht in de rechte lijngetrokken heeft. De rivier chertvell, imvcry^inBanburyafgeloopen, ziet anders niét als bebouwdé landen, en ge-nóeghlijke&quot; weyden. In dewelke gelegen zijn Ißip, eertijdtsChiftlipe, de geboort-plaets van dien Koning Édward, dienonze voor-ouders, om zijn Gqdtvruchtigheydtenmatig-héydt, vereert hebben met de naem van Conjfeffeur, gelijkhy zelf getuyght in zijn handtfchrift,waer door hy deze zijnMayery aen de kerk van Weftmunfter gegeven heeftenBedindon, het welk Koning lan aen Thomas Baffet tot eenBaronny gefchonken heeft. Hier vloeyt van het ooften een rivierken in de chemell,het welk voorby Bürcefter, byde Saxen Bupenceaj-cep enBepnaceaftiep , vloeyt, een ftedeken van zeer oude naem,maer daer ik niet oudts vernomen heb,als dat Gilbert Baffet,en Egelina van \'Courtney zijn huysvrou, ter eeren van S.Ead-burga, onder \'t gebiedt van den tweeden Henrijk, hier eenkloofterken op-geright hebben j en dat óver läng de Baron-nen La Strange de Knocking,HcQitn Van deze plaets gêweeftzijn. Maer ten weften liggen weynige overblijffelen Van eénoude Verwoefte vefting, Alcheßer genoemt, inifl^chien voorAldcheßer, dat is, een oudeftadt, door welké, gelijk de ge-buuren gelooven, de krijgs-wegh van Wellengford naér Bm-hury geleyt heeft, by haer Akemanßreat rvey genoemt, wiensdijk in de vlakte van Otmore, dewelke in de winter tijdt dik-wijls onder water light, noch eenige mijlen vêr in wezen is. Daer zy voort met de ifts t\'zamen-vloeyt, en door haerwaterfcheydingen zeer genoeghlijke eylanden verfpreytWorden, light in een veldt-achtige vlakte de zeer vermaerdeHooge School van Oxford, by de Saxen Oxenpojio, zijndeons edel Athenen, Engelandts fAisc-étov en ï^acri^c^, ja zon,oogh, en Ziel, de vermaerde bron van alle goede konften enwetenfchappen, Van waer de Gödts-dienft, beleeftheydt, engelcertheydt in alle deden van het Rijk ovérvlöcdelijk uyt-geftort worden. Het is een treftijke cn nette ftadt,&quot;t zy mender byzondcre lieden huyzen fterlijkhcyt, \'t zy men der ge-meene waerdigheyt, van dc gezonde gelegcnhcydt, en ge-nocghlijkheydt acnzict. Want dc bofchachtige heuvelenómheynen de vlakte zoo, dat zy van dc eene zijd het peftighzuyden, en aen de ander zijd

het buyigh weften uytfluytcn-de, alleen dc mooy-wcêrmakendc öofte windt, cn den hel-derenden noorden wint toelaten,waer van de fchrijvers ver-halen , dat zy van deze gelcgenheydt certijdts Bellofitumgo-noemt is geweeft. Zommige mecnen,dat zy Caer Vortigern,en Caer Vember in \'t Britanfch is genoemt geweeft, enikweet niet van wat Vortigcrus en Mempriks gebout. Maer,hoedanigh ook het in de Britanfchc tijden geweeft is, deSaxen hebben het Oxcnp/io genoemt, en gantfchlijkmet die zelfde betekening, als dc Grieken haer Bofphoros,en dc Duytfchen haer Ochenfurd aen den Oder hebben, ttweten, van de óndiepte en over-vaert der oflen, in welkenZin het ook heden by onz^ Britannen Rhid-ychen genoemtwordt. Nochtans Lelandas trekt deze naem,mct een wacr-fchijnlijkcgiflfmg, van de rivier Otife, by de Latijnen ifisgenoemt, cn meent dat het Oufford genocnit is geweeft,wijlde rivicr-eylanden,die dc ifis hier vcrfpreyt,genoCmtworden. De voorzichtige oudheydt, als men in onze laer-boekenleeft, hceft deze ftadt ook in dc Britanfchc eeuw den Zang-goddinnen toe-gewijt,dcwelkc Zy van Grdcolada{d2.i nu eenkleyn ftedeken in het Gracffchap van Wilton is) hier als in cen gelukkige plant-zocn over-gebracht hebben. WantA- lexandcr Nechamus fchrijft: Italien fchrijft zich toe dc cr-varentheyt van \'t burgerlijk recht j maer de hemelfche be- ^fchrijving.en de vrye konften bctuygcn,dat de ftadt van Pa-\'rijs andere tc boven gaet. Na de voorzegging van Merlin,heeft ook de wijshey dt tot O chenford gebloeyt, omt\'zijnertijdt na lerlant over tc gaen. Maer als de volgende Saxifchetijdt geduurigh met het uyt-roeyen der fteden door-liep,zoo heeft deze ftadt het gemeene lot niet ontgaen, en islangen tijdt, doch alleenlijk door de overblijfielen vanFridefwidc vermaert geweeft, dewelke, om de oprecli- R O X Ißf. Jledmdcn. Bnrceßer, Alcheßer. Eertijdts Marbonia genoemt. Akemm\' ceßer. Oxonia.Oxford, Lib. % denatura re-if Hm, Fridefivi\'da. D - S 165 tighéyt van haër leven, on^er het getal der heylfgen gefteltis, en zonderling daer door , om datzy zich met groote be-loften Gode gewijt had, en Vorft Algar, als hy haer zochttc trouwen , als men fchrijft, niet zonder wonder van zijngezicht berooft wierd. Deze Fridefwidc, gelijk mén leeftby Guilielmus Malmcsburicnfis, der maeghdclijke zegemachtigh, hceft hiér een kloofter gefticht, in het welk, alsten tijde van Ethelred, de ter doót veroordeelde Deenerigevlucht waren, zo zijn zy te gelijk met de huyzen, door dconvcrzadelijkc gramfchap der Engelfen, vernielt. Maer ter-ftont is deze gewijde plaets door des Konings berou gezuy-vert, het kloofter wederom op-gemaekt,de oudé

landen we-derom gegeven, nieuwe bezittingen daer by gedaen,- cn tenlactftcn wordt deze plaets van Rogier, Biflchop Van Saris-bury, gegeVen aen een Kanunnik van uytnemcnde geleert-hcyt, die daer veél Kanunniken, na den regel levende, Go-de op-gcoftert hééft: doch laet ons dit laten varen, én wé-der tot de Hooge School keeren. Het Deenfche onwederalzins geftilt zijnde,hceft de Godtvruchtigc Koning Alfredde lang-vcrbanne Zang-góddinnen wederom een toeganggemaekt, cn heeft drie Collegien gebout, hetéencom dekonft van wel fpreken,cn lezen té lééren, hét tweede tot deWijs-geerte, en het derde voor de Godgeleerden. Maer ditzult ghy beter verftaen uyt deze woordén van dé oudé lacr-boeken van het nieuwe kloofter van Winton : In hetD ccc vt jaer, op den zondagh van Chriftus menfch-wor-ding, in het tweede jaer na de komfte van den heyligenGrimbald in Engelant, heeft de Wniverfiteyt van Oxfordzijn bégin genomen : dc eerfte daer in heerfchende , in deSchoolc der Godtgelccrtheyt lézende,de hcyligcAbr Neo-thus, cenLccracr in de Godthéydt, en de heylige Grimbalddé uytmuntende Profeflbr , die rriet ëen aengename zoetig-heyt de heylige Schrift voor-las : en in de Letter-konft cnRedenrijk-konft, heerfchte de Münnik Aflerius, een zeergeleert man in de Letter-konft. In dc Reden-kaveling,Zang-konft, en Tel-konft las lan, cen Munnik van de kerkvan Meneven. In de Lant-^meting, cn in dc Sterre-konftleerde dc Munnik lan, ech met-gezel van den heyligenGrimbald, een man van zeer kloek Verftant, en in alle din-gen zeer geleert, in de tegenwoordigheyt van den heerlij-ken, cn onverwinlijken Koning jElfred, wiens gedachtenisals honig in alle monden verzoeten zal. Terftont daerna,alsmen leeft in het gefchreven voor-beek van dien zclvcn Af-ferius,die hier méde op die zelve tijdt de goede wetenfchap-pen ópenbacrlijk geleert heeft, is té Oxford een vüylc cnquade twift op-gerezen, tuflfchcn Grymbold,en dc geleerdemahnen, die hy daer met hem gebracht had , en de oudeSchool-gelecrden,dié hy daer gevonden had : die,door zijnkonft,de wétten,regelen, en wijzen van voor-lezen,van dienzclvcn Grymbold ingeftelt, weygerden in alles aen tc vacr-den. Dit verfchil was onder haer nu drie jaren lang nictgroot geweeft, nochtans was \'er een verborgen haet, welkedaerna met ecn zéér groote wreedtheydt uytgeborften , enklaer \'cr als de dagh geworden is. Om welk te ftillen deonoverwinlijke Koning Mfred, van dit verfchil, door denbode en klachtc van Grymbold verwittight zijnde, zelfnäOxford getrokken is, om ecn eynd en mact in deze twee-dracht té ftcllen, déwelke ook zelf zeer groote moeyte

ge-hadt heeft, rnét de oorzaken en klachten acn tc hooren,dievan beydc zijden voortgebracht wierden^ Het hooft-ftukvan deze twift beftont hier in ; dié oude School-gcleerdcnbegcerdën dat, aleer Grymbold te Oxford gekomen was,de wetenfchappén overal gebloeyt hadden, fchoon dat deScholieren toen ter tijdt minder in getal waren, als by oudetijden, om dat naemlijk vele door de wreedtheyt en dwing-landy der Heydenen verdreven waren. Dat noch m^r was,zy bewezen en betoonden(en dat door het ongetwijftelt gc-tuygcnisvande oudé laer-boekcn) datdc regels en inftel-lirigcn van die plaets j van eenige Godtvruchte, en geleer-de mannen waren ingeftelt, gelijk als van den heyligenGildas, van Mclkinus, Ninnius, Kentigernus, en vanandere, welké daer allé in de gelcertheydt oudt gewor-den waren, alle dingen daer in ruft cn vrede bedienen-de dat ook den hcvligcn Germanus te Oxford gekomeri,en daer cen half jaer gebleven is,ten tijde als hy door Britan^nien reyfde, om tegen de Pelagiacnfe kettery te preken ,en dat hy haer wetten en inftellingen boven maten gepre-zcn heeft. De Koiiing heeft beyde partyen met ongehoor- E Ê e de ne-^- 1 H R E. 885.



? E N. N O B D D E l66 de nedrigheydt acngehoort, haer met Godtvruchtige enzalige vermaningen zeer dikwijls vermanende, dat zy deeendracht en eenigheydt rtiet malkanderen befchermenzouden. Dies is de Koning met dit gemoet vertrokken,hopende dat yder van^ijn kant zijn raedt zouden gehoor-zamen, en zijn inftellingen aenvaerden. Maer Grymbold,dit zeer qualijk nemende, is terftont na het kloofter vanWinton, dat ^thelfred nieuws gebouwt had, vertrokkemDaer na heeft hy belaft zijn graf tot Winton over te voeren,in welk hy voorgenomen had, als hy hier den loop van^ijn leven\'geeyndight zoud hebben, zijn doode beenderente laten ruften , in een verwulffel, dat gemaekt was onderde Preek-ftoel van de kerk van S. Pieter tot Oxford, welkekeïk den zeiven Gryn^bold uyt de grondt op, en zeer netuyt louteren fteen getimmert had. Na weynigh jaren heeft eene oft andere ellende dezeher-levende gelukkigheydt gevolght. Want de Deenenhebben , onder \'t gebiedt van Ethelred, de zelve tc vuur cnte roof vervolght, en terftont woedde Harald Liéht-voet\'met een Barbarifche wreedthcydt zoo tegen de zelvc,om eenige van dc zijne, in een oproer gedoodt, dat er eenzeer droeve ballingfchap voor dc Studenten gevolght is, ende Hooge School als toc een droevigh fchou-fpel, tot opde tijden van Willem de Noorman, als doodt ter neder ge-legen heeft. Dc welke zommige valfchlijk fchrijven, dat hyde ftadt met gewelt ingenomen heeft; maer Oxonio voorBxonu lichtvaerdclijkin dc voor-beelden geftelt, heeft haerbedrogen. Dat het toen nochtans ccn wooning van de gc-\' lecrtheydt geweeft is, blijkt uyt deZe navolgende woordenvan Ingulphus, die toen ter tijdt leefde : Ik Ingulphus ,ccrft geftelt tot Weftmunfter, daer na tot Oxford der Studieovergclcvert, als ik in \'t acnvaerdcn van Ariftoteles bovenvele mijn even-ouden Vorderde, &c. Want \'tgene wy nuK^cademien noemen, dat heeft men in die tijdt Studiën ge-heeten, gelijk wy terftont leeren zullen. Maer op deze tijdtis het zoo uy tgeput geweeft, dat, daer \'cr buyten en binnende muuren ( ik fpreek uyt het Schat-boek van Willem deConquefteur) omtrent d c g l huyzen waren,, behalvenXXIV muur-wooningcn, zoo konnen\'er maer 500defchatdng betalen. En op dat ik de woorden van dat bockecbruykc : Dit betaeldejaerlijx aen den Koning Voor Tf-loneo en Gnhlo, cn andere gewoonten, 20 ponden, en zeshalve maten honigh, en aen Graef Algar i o ponden: wey-nigh daer na heeft dc Noorman Robert de Oily, daer wy tevooren van

gefproken hebben, na dathy tot lof van zijnkrijghs-dienft vele erf-gronden in dit landt van Willem deConquefieur verkregen had, aen het wcft-cynd van de ftadteen kafteel gcibouwt, vaneen groote hoop op-geworpe aer-de , en daer in dc Parochy-kerk van S. lons, in welke als,miis Koning Steven de Keyzenn Machtild in dit kafteelJte^r \'. ftrenglijk belegert had, de Parochianen niet konnen in kö-Momfi. de men, zoo is dc kapel van S. Thomas in de buurt op-gebout.Oftnej, Ook heeft hy, als men gelooft, deze ftadt met nieuwe ve-ften omringt, dic de ouderdom nu allenx vernielt. En Ro-bert, zijns broeders Nigels zoon, des cerften Koning Hen-rijx Kamerhng,hecft het zeer groote kloofter OfeneyX^Xs uytde oude muuren tc zien is) op het Undt, welk midden in derivier light,dicht aen het kafteel,door aenrading vanEdith,dochter van Eornus, zijn huys-vrou, de welke eerft dc Vrij-fter oft Boel van den eerften Koning Hendjk was,gebouwt. In dc zeifde tijdt, als men leeft in \'t lacr-bock van \'t Ofe-neifche kloofter, begon Robert Pulein de Godlijke fchrif-ten, die in Engelandt verftorven waren, by Oxford tc lezen.De welke namaels , als uyt zijn leer zoo dc Engelfche alsFranfthe kerk zeer veel gevordert was, van de tweede PausLucius geroepen, cn tot Canfellier der H. Roomfche kerkgekozen is.In de zclfde zin fchrijft ook lohannes Roftus vanWarwijk: Door bezorging van dc eerfte Koning Henrijk,heeft het lezen dcr Gödt-geleertheyt, welk lang opgehou-den had,tot Oxford weêr begonnen te herblocyen, en heeftdaer ccn nieu hof gebout,\'t welk de twecdcKoning Edwardeyndlijk tot het Cow-i/^^/derKarmclijtcn verandert heeft.Maer lang tc vooren was in dit Koninglijk hof in *t licht ge-•lAtmen- ^^^ waerlijk * evfzoMav, de eerfte Richard , Koning niotdige. Engclant,gemeenlijk Leoninus,vol van een hoog en op-Rtch. Cewr gericht gemoedt, geboren voor het Chriftlijk gemeen , totéjc Uan. eer der Etigclfcn, en fchrik der Hcydenen. Op wiens doodtde Dichter, geenzins quaedt die rijdt, gefpeelt heeft: Ofttey. 3i2p. Vifeera Carceolum, corpus Fónsfervat Bhrardi,Et cor Rothomagum, magne Richarde, tuum.In tria dividitur unus, qui plus fuit uno,ISi^c fitpereji uno gloria tantaviro. Bic Richardejaces,fed morsfi ceder et armis, Viöia timore tui, cederet ipfa tuts. Dat is:CarceoVt ingewant, het lijf heeft Everds bron,Vvs> hert bezit Rowaen, 0 Richard, Eng landts zon.Dus wordt in driengedeelt, die eenig meêr als een,, was.Onovertroffen van die eer, fchoon z ongemeen,, was. Richard ruft hier, maer zoo de doot

voor wapens week,Zy week voor zijne zelf, door zijner vreze bleek. De ftadt alzoo met gebouwen vermaekt zijnde, zoo heb-ben zeer vele hier begonnen na toe tc reyfen,als om geleert-heyt cn deught te kopen,en hebben dc wctcnfchappcn her-bloeyt , voorneemlijk door den arbeyt van Robert Pulein,dien man, welke, om \'t gemeene beft der letteren te vorde-ren geboren, alles gedaen heeft, om de bronnen der Zang-goddinnen,door de ingewanden van deze drooge ftad gelijkals vcrftopt,op nieus tc opencn,inzonderheyt door de gunftvan de eerfte Henrijk, de tweede Henrijk, en zijn zoon Ri-chard, waer van ik terftont gezeyt heb. En Pulcins trachtenheeft zoo gelukkigh een voortgang gehat,dat \'cr,terwijl lanheerfchte,drie duyzent Studenten in deze ftad geweeft Zijn,die altezamen van hier ten deel na Reading,ten deel n^.Cam-hrids verhuyft zijn^om dat de burgers tegen dit naerftige ge-flaeht van menfchen wat te hard fchenen : doch den op-roer geftilt zijnde, 2ijn zy na een korte tijdt weder gekeert. Toen,en in dc volgende tijt, even gelijk Godt deze ftadtèen de Zang-goddinnen,zo heeft hy acn dc^c ftadt dc befteVorften en Prxlaten met grooten getale voortgebracht >welke de grootfte mildadigheydt beftcedt hebben in \'t ver-fieren en op-voeden der vrye-konftcn cn wctcnfchappcn.Want als de derde Henrijk, Eridefwide gegroet hebbende,\\ welk re vooren groulijk geacht was, de over-gelovige ver-tfaegtheyt weghgenomen had, waer door eenige over-gelo-vigcn de Vorften een tijdt lang af-fchrikten, dat zy niet totOxford zouden ingaen, en hier dikwijlige vergaderingengehouden had, om de vcrfchillcn met de Baronnen by teleggen j 200 heeft hy der vorige Koningen vryheden beve-ftight ,cn zelf eenige ingeftelt. En zo groot was nu de over-vloet dcr geleerden, dat vêr de meefte, zeer geleert in God-lijke en menfchclijke konften, zo tot de kerk,als tot het ge-meene beft van hier zijn voortgetcclt, en Matth^eus van Pa-rijs , de Univerfiteyt van Oxford, de naefte School dcr kerkacn Parijs, ja degront-veft dcr kerk, befcheydlijk genoemtheeft. Want met de naem van Wniverfieyt haddenze deRoomfche Pauzen nu te vooren verzien,met welk opfchriftzy geen andere,behalven de Parijfchc,dcze Oxfordfche,Bo-lonfche,en dic van Salamanca in haer befluytcn,op dic tijdtgcwaerdight hcbbcn.En in de vergadering vanViennen wasbefloten, dat men Scholen van de Hebrceufche, Arabifche,en Chaldeifche taclin de Parijfche,Oxfordfche,Bolonfche,en Salamantifche Studiën ( gewiflijk dc

voornaemfte) zoudoprichten ^ op dat dc gelecrtheyt dier talen, door de krachtder onderwijzing,mocht behouden worden. En dat er Ca-tholijke mannen, genoeghzame ervarenhcydt van dic talenhebbende, twee in yder tael vol-leerdcn, verkoren zoudenwordcn.Dcn welken de Praslatcn,Kloofters,Capittels,Con-venten,bevrijde cn onbevrijde Collcgicn,en dcRcdorcn derkerken van Engelant,Schotlant,Ierlant,enWalles,in de Ox-fordfche met behoorlijke zoudy voorzien zouden.Uyt dezewoorden kan men merken, dat Oxford dc voorneemfteSchool van Engelant,Schotlant,Ierlant, en Walles geweeftis,en dat,\'t gene wy heden Academien en Vniverfiteyten noe-men,eertijts bequaemlijk Studiën genoemt zijn geweeft,gé-lijkfe de H. Hieronymus, de bloeyenfte Studie van Vrank-rijk genoemt heeft. Maer de nacm van Vniverftteyt heeftomtrent dc tijden van de derde Henrijk voor ccn gemeeneSchool kracht gehad,cn,\'t zy my mijn opmerking bedriegt,. niet voor de plaets, maer voor \'t gezelfchap der Studentenzelf. Maer dit is miflTchien buyten ons beftek. Nu hebben de goede Mccïenates het binnenfte dcr ftadt,en dc voor-ftcden met zeer heerlijke Collegien, Hoven, enScholen , en de zelvc weêr met vette inkomften begonnente moedigen; want het grootfte deel der Academie was te voren Clementi&quot; narum Qt^to, Studiën.Vhiverji\'teyt. Ad Rtifti- cum Mo\'mchum. Collegien,



? a Ii Jp 4: OXFORD - stiia a vorea in dc voor-ftedcn, bUytcn dc ndordcr-poorc. Tcr- huys dcr wijshcydt, cn hy dc ccr hcbbc, die in aller Ziher?^Mailm. 1318. -Regißr. \\Mon. Hide* wijl de derde Henrijk heerfchte heeft lan Balliol van Ber- geheugen bloeyen mach. En nadien, na dcoude inznards kafteel,welke geftorven is in \'t i jaer,dc vader van der voorzichtighfte manncn,die gene in gour,zilver oft k&quot;^ImBalliol, der Schotten Kóning, het Balliolfehc Collegie perindcBockcryen gewijt geweeft zijn, door welker zorgefticht en benocmti en terftont heeft Wouter Merton, Bif- dezelve op-geftelt zijn, cn welker onfterflijke zielen in de-fchop van Rocefter, het Cóllcgic, welk hy in het landt van zelve fpreken, op dat dc oudtheydt der eeuw tegen dc men-Surrey geftelt had, in \'t IZ74 jaer tot Oxford gebracht, ver- fchen nict Vermochte, cn \'t verlangen der fterfiijke men\'rijkt,en \'t Mcrtonfchc Collegie genöemtj en Willem, Aerts- fehcn,om dat zy alle begeeren te weten, hoedanigh icmandi;diaken van Durham, heeft dat werk van iElfted, \'t welk geweeft zy,geftilt cn vcrnoeght wierden: zoo heeft de Can-men nu het Collegie der Fmverßteyt noemt,met nieuwe wer- cellier der Academie, op dat hy zijn geheugen te gelijk ver-ken herbout. Op welke tijt de Studenten, om dat zy Ottho zorghde, dien zeer wel van \'t gemeene beft der Godt-ge-den gezant des Paus, oft eêr dien bloedt-zuyger, gezonden lecrthcyt verdienden Thomas Bodlej,cen beeldt,met dit op-om \'t Engelfche bloedt uyt tc zuypen, wat hardclijk ontfan- fchnft, aldaer op-geoftert r gen haddcn,uyt het heylige verbannen, cn oneerlijker wijze THOMAS SACKVILLUS DORSETTIiB gehandelt waren. En wierden hier,ais Armachanus fchrijft, COMES,SllMMUS ANGLI^ETHESAU- dertigh duyzent Studenten gefchat. Onder de twpede Ed- RARIUS>ET^HUJUS ACADEMIE CAN- ward heeft Wouter Statiedon, Biflchop van Exefter, hetExefterfch Collegie, cn het Herten-hof, cn de Koning zelf,hem navolgende, hceft het Koninglijk Collegie, gemeenlijkOrialjcn het Hof van Si Maria geftelt. Op welke tijt dc Hc-brecufche tael hier begon gelezen te worden, door een be-keerde lode, wien yder van de Oxfordfchc klerken, voor ó V I i CELLARlUs,THOM^ BODLEIÖ ECWITI AURA-TO, QUI BÏBLIOTHECAM HANG IN-STlTUlTiHONORlS CAUSSA PIE POSUIT. Datis: Thomas Sakvïl, Graef van Dorßt, opper * Trezorier van * Schd-elke mark, van zijn Priefterfchap, een penning tot zoudy Engelandt , en Cancellier dezer Academie, heeft dit ter eeren

meeßent\'zamcn-bracht. Daer na heeft de Koningin Philippa,huys- van Thomas Bódley RUder, die deze Bïhlioteek op-gerichtvrou van dc derde Edward,hct Colkgie der Koriinginne oPt heeft, Godtvruchtighlijkgeßelt. Koninginlijkc, als men \'t noemt, cn Simon Ißip, Aerts-bif- , De zevende Koning Henrijk heerfchénde, op dat de eerfchop van Cantclbcrgh, het Cantelberghfche op-gebóut. der wetenfchappen noch meer verzorght wierdc,heeft Wil^Toen hebben de Studenten, der dingen, zoo na wcnfch jeni Smith, Biflchop van Linkoln, het Collegie Mnei naß, ^^vlócycndc,ongewoonzijndc,mctvcrdceldcnamcnvant\'za- \'twclk die zeer goede cn Godtvruchtige oude man Heer pre Neitsi>men-rottingen, de noorderfche cn zuyderfche tot inwendi- Alexander \'^ouwell. Decken van S. Paulus tot Londen, metge cn dolle wapenen onder zich t\'zamen-gcroepen j waer renten vermeerdert heeft, cn Richard Biflfchop vanVan de noorderfche naer Stanford geweken zijn, en daer de Winton, heeft het Collegie, Chriftus Lichaem genoemt.Scholen te openen begonnen hebben. Maer zijn na wey- op-gcbout. En Thomas Wolfzm-, Cardinael van York, haerhigh jaron,als Phasbus,dc Zang-goddinnen blijdelijkcn be* navolgende, hééft (daer \'t kloofter van Eridéfwide was) eenfchijnende, deze nevel van Mars verdreven had, wederge- het aller-ruymftc cn treflijkfte begonnen, \'t wélk de achtftekecrt,en wetten gcftclt,dat geen Oxforder tc Stanford belo- Henrijk, het Cantelberghfche Collegie daer by gevoeghtven zoud, \'t geen dezer ftadt fchaden mocht. Toen tcr tijt hebbende, met groote inkomften verrijkt, cn ^ Chriftus ? Chrift-heeft-Willem Wicatm, Biffchop van Winton, cen zeer heer- huys genoemt heeft. En die zelfde allcrmachtighfte Vorft church Jlijk Collcgic,welk men \'t nieuwe noemt,op-gcwekt,waer in, hceft,het geldt uyt zijn Schat-kift halende, tot waérdighcytuyt zijn Wintonfch Collegie, jaerlijx dc befte verftanden der ftad eén Biffch0p,en tot verfiering der Academie,open-over-gebracht worden. Ook heeft Richard AngerviU, BiP bare en géméenc Profefforen ingeftelt. Infgelijx hebben byfchop van D\\xï\\i\'3im,Philèbihlds,d^t is,Boeck-liever genoemt, oris gcdénken,op dat zy dc Zang-goddinnen ook met nieu-ecnBockcry tot het gemeen gebruyk der Studenten toe-ge- we weldaden omhelfdcn, Thomas Pope, cen man der Rid-richt.En zijn navolger Thomas van Hatfield,hcek het Dut- dedijke orde,het Durhamfche Collcgié, cn Thomas Withe,hamfche Collegie, voor de Durhamfche Murinikken, en Ri-

Burger en Raedts-heer van Londen, en infgelijx der Rid-chard Pleming, Biffchop van Linkoln, het Lirtkölnfche in- dcrlijkc órde, het Collegie vän S. Bérnard (welke met haergeftelt. Ook hebben dc Bcnedi£lijnGr Munniken te dier tijt vcrvalle muuren begraven gelegen hebben) op-gewekt,methet Glocefterfche Collegie,met by-eén-gébracht gelt,op-ge- niéuwé gebouwen vcrmaekt,niet wijdcftrekkende goederenbout, waer in een oft twee Munniken uyt elk kloofter der Verrijkt, cn met niéuwe namen verfiert. Want die hebbenBencdidijncn gevoedt wierden, welke daér na dc goede zy S. lan Baptift, dat der H. Drie-vuldi^heydt toe-gewijt,konften onder dc haren opentlijk voorlazen. Daer waren Ook hééft de Koningin Maria gemeene Scholen van déalreê,op dat ik dc Kanunniken van S. Fridefwidc verzwijgé, gront af op-gebout. En nu zeer onlangs heeft Hugo Priß^vier de fchoonftc klooftercn der broederen in de voor-fte- Dodor der Wettcn,de gronden van een nieuw Collegie, terden op-gcftaen,waer in ook vcel,niet flechriijk gclccrde,lié- eeren van Iefus,mct gelukkiger avontuur geleyt. Door dezéden gcblócyt hebben. In de volgende eeuw, als de vijfde Collcgien,welke xvi in getal zijn,cn daer toé vin Hó-Henrijk heerfchte, heeft Henrijk chicheley, Aerts-biffchop Ven,voortreflijk van gebou, rijk van inkomften,en voorziciivan Cantclbcrgh, twee, en dat ^cer fchoone Collegien ge- met Bihlioteken, bloeyt Oxford alzo, dat het alle dc overigebout, van welke hy\'t cene der gedachtenis Allerzielen, Academiën der Chriftlijke werelt overtreft. Eningezieldèander acn S. Bcrnard toc-gecygent heeft. Nict lang hier Bihlioteken, (want zo mach mén met recht de geleerde metna hceft Willem minßet,BilTchop van Winton,het Collegie Eünapius noemen , j onderwijzingen der grootfte konften,van Maria Magdalena,uytmuntend in werk, zeer gemaklijk ën burgeflijkhcyt van \'t gemeene der letteren, wijkt zy me-in gelegcnhcydt, en boven maten gcnócghlijk in wandel- mant. Maer wat is dit ? Oxford hceft niemants lof-tuytingplaetfen,op-geright. En op dc zelfde tijt is der Godt-geleer- gcbrek,zo gróót heeft haer klaerhcyt,op dat ik hctPliniaen-den School met zulk ecn voortrcflijkheyt op-gebout, dat \'cr fche woort gcbruyke,ovcr-gevloeyti cn ik Zal in \'t lof mijnermet recht die fpreuk van Xcuxides mach op-gefchreven Voedfter niet al tc mild fchijnen tc fpclen. \'tZy genoeghworden: Dat iemandt het lichtlijker benijden, als navolgen van Oxford tc zeggen, als Pomponius van Athenen zeydé izal. En die goede Hertogh van

Glocefter Humfted, die Zy is vermäerder,als dat zy behoeft bekent gemaekt te wor- hooghfte fchatterenwacrdccrcr der goede konften,heeft dc den. Maer tot cen toe-gift heb het begin der Oxfordfche Bock-kamer in \'t bovcnftc deel der zelve geftelt, met bon- hiftory,uyt het bock der Procuratoren: Na \'t getuyghnis der dert negen-en-twinrigh dc uyt-gelczenftc boekeri,welke hy mccfte laer-bockcn ^ leeft men dat veel plaetfen door de met groote koften uyt Italien verkregen had,vcrfiert. Maer gantfche wcreldt,op verfcheydé tijden,in d\'oeffeningen van deze hceft eeniger byzondcre gierigheyt aen \'t gemeen ge- verfcheyde wetenfchappen gebloeyt hebben. Doch van alle bruyk nu onlangs benijdt. Doch nu, \'t welk wel gelukken Studien,ondcr de Latijnen zijnde, wordt de Vniverßteytjm moet,ruft dc wijtluftigc man uyt de Ridderlijke orden,Tho- Oxford, in grönt-legging eerder, in eénigc meer-vou(hgc mas Bodley, Voefter-heer dezcr Academie, met groote ko- van wetenfchappen algemeciier, in de bekentenis der Ca- ften,en noyt vol-prczc nacrftigheydt,in de zelfde plaets een tholijke waerheyt vafter, én in de veelheyt der voor-rechten nieuwe Bockcry toe met de befte overal op-gezochte boe- Voortreflijkcr bevonden. De Wis-konftcnaers van Oxford ken; OP dat de Hooge School op nieus een gemeen wapen- hebben waergenomen, dat deze haer ftadt x x 11 graden van



? 168 van de gelukkige eylanden af is: en dat de noorder-poolXI graden, l minuten op-getogen wordt. Als nu onder Oxford de ^s en cherwel in een kolk haerwateren verzelt hebben, zo wort de ifis geheelijk en beroer-der naer \'t zuyden gevoert,op dat zy de welke zy langgezocht had, vinde. En zy heeft niet veel mijlen af geme-ten, als zie daer de \'tame,\\x^i het lant van Buckingham uyt-gegoten,haer ontmoet,dewelke,als zy dit landt invloeyt, dekoop-ftad Tame tot haer naem aenneemt, dewelke tulTchende rivieren met een zeer aengename gelegenheyt ruft.Wantde tame fpoelt aen \'t noorder-deel,en twee inftortende bee-ken beftuyten ze, de een van d\'opgang, de andere van d\'on-dergang ^ en zy heeft genoeghzaem gebloeyt: van waer H.Biftchop van Linkoln , de gemeene wegh , welke benedengeweeft is,als de III Henrijk heerfchte, door \'t midden vande ftadt geleyt heeft. Alexander,die mildadige Biftchop vanLinkoln,die Heer van de plaets was,als zijn verquifting,in \'tbouwen van kafteelen,van yder-een een weynig befchuldigtwierd, om die vlak uyt te wiflchen, als Neubrigenfis te ken-nen geeft,heeft\'er een kloofterken neven opgebout.En veeljaren daer na hebben \'er de ^tatermannen, die in de vongeeeuw in deze wijk van een grooten naem waren, een Godts-huys, om armen tc voeden, gefticht. Doch beyde zijn zy nuvcrdwcnen,cn voor deze heeft lan Williams Ridder (den wel-ken de Koningin Maria tot de waerdigheyt van Baron, metde tijtel van Baron Williams de Tame uyt-gerocpen heeft)een zeer fchoone School,cn een kleyn Gods-huys ingeftelt. Van daer wort dc Tame wegh-gevoert tot dicht by Rikot,een treflijke huyzingc, welke eertijts tot die Watermannenbehoorde, welker manlijke ftam uyt-gegaen zijnde, cn de-zelve door verkoopingen namaels van de Foulers cn Her onsvervrcemt zijndc,zijn eyndlijk tot dien Heer Williams afge-vloeyt,cn door zijn dochter tot Heer Henrijk iVöra,dien deKoningin Elizabeth , Baron Norris de Rikot genoemt heeft,een man zo doorluchdgh in cdclheyt des gcfl^achts,want hytrekt zijn afkomft van dc Lovels (dewelke de grootfte huyzenvan Engelant door bloetverwantfchap geraekt hebben) alszeer wijt vermaert door zijn ftrijtbare kinderen, \'twelk Ne-derlant,Pörtugael,Britannien,cn lerlandt getuygen mogen.Eyndlijk komt de T<ime tot Dorcejlria, welke by ons Dorche-fier is,by Bedade ftadt Z>^?rr/W4,byLelandus Hydropolis,\\m.eï.met een naem uyt zijn verftant geput,nochtans gefchikt ge-noegh,wijl I>our by dc Britannen water betekent. Dat dezeeertijts by dc Romeynen bewoont is geweeft,over-reden derzelve dikwijlsuytgchaeldc penningen,en

onze laer-boekentoonen, dat zy door ccn Biflchoplijke ftoel lang vermaertgeweeft is, welke Binnus, de Apoftcl dcr Weft-Saxen, daergeftelt heeft. Want als hy Cinigilfus, het Koningsken detWeft-Saxcn,door de bron des doops af-gewaflchcnhad,denwelken Ofwald,Koning der Northumbercn,uyt het heyligehadt op-genomen heeft 3 zo hebben, als Beda zeght, beydedc Koningen den zelfden Biflchop deze ft^dt, om aldaereen Biflchoplijke ftoel tc maken,gcfchonken. Dic Birinusheeft, als by Beda ook tc zien is, in die tijdt door dc waenvan heyligheyt tot ccn wonder-werk gefcheenen, waer vandc Dichter, oudt genoegh zijndc, dic zijn leven in Gedichtbefchreven heeft, dus van hem zingt; Bignior attolli quam fit Tyrinthius heros, fit K^lexander Macedo, T:yrinthius hofiesVicity ^Alexander mundum, Birinus utrumque.Nec tantum mundum vicit Birinus, hofiem,Sed fefe bello vincens, & viBm eodem. Dat is: Birin heeft in waerdy heneven hem geen ander,Vêr boven Herkules, vêr boven K^lexander. x^lcides heeft vol moedt zijn vyandt neer-geleyt,Rhilifpm zoon de werldt-^ Birinus drvongze beyd,£n dat alleen niet,maer door een krijgh wel begonnen,Heeft hy zich zelf, en is hy van zich zelf verwonnen.Deze ftoel heeft na c c c c l x jaren (op dat, \'t welk inde Canons verboden wort,de naem van Biflchop in zo taem-hjk een ftadt niet verfnoden zoud) Remigius, als de eerfteWillem heerfchte, tot Lmkoln ovcr-gebracht. In welke djtdeze hoeve van Dorchcftcr (als Malmesbunenfis zeght, dietoen gebloeyt heeft) kleyn en weynigh bewoont was, noch-tans de Majefteyt der kerk groot, \'tzy door\'toude werk,\'t zy door dc nieuwe vlijt. Van toen heeft zy begonnen al-reê af te gaen, en de gemeene wegh onlangs van hier af-ge- D D E O B U N E N. went zijndc,ïs zo verflaeur,dat zy,die een ftadt geweeft was,qualijk de naem van een ftadt verdeedighdc : cn heeft nugenoegh, dat zy in de by-gelege velden dc vervalle muurentot tekenen van haer grootheyt toonen mach. De Tame en//is, hier onder t\'zamen-vloeyende, komen even als in han-den by-ecn, cn worden door bouwdijk t\'zamen-gevoeght,en gelijk zy met de wateren, zoo gaen zy ook t\'zamen metdc nacm, als de lor en Ban in \'t Hcylige Landt, en Dor enDan in Vrankrijk, waer van lordan, en Dor dan. Want deT a m i s i s , oft dc Teems, wordt nu dacr van met ccn ge-lafcht woordt genoemt. \'t Welk hy cerft fchijnt waergeno-men te hebben, die \'t lof der Gefchichten befchreven heeft.En zie hier in deze plaets de veerzen van \'t houlijk van Ifis»uyt het Gedicht, met de zelfde opfchrift, dewelke, zoo \'t ubchaeght, leeft, oft lactze : Hic veßit

Zephyrmfiorentesgramine ripas,Eloraqve neäareis redimit caput I s i d i s herbis ^Seligit Ambrofios pulcherrima Gratia flores,Cont exit geminos Concordia Uta coroU^is,Bxtollitque fuas tddas Hymenmts in altum.ISlajades adificant thalamumque thorumqueprofundß^Staminé gemmât0 textum,picîtfque columnisVndique fulgentem. ^^alem nec Lydia RégiBxtruxit Pelopi, nec tu Cleopatra marito.lUic manubias cumulant, quas Brutus x^chivis,W^as Brennus Gracis, rigidus Gi$rmundus Hiberms^Bundvica Romanis ^ claris Arthurius AnglisBripuit, quicquid Scotis viâricibus armisi^hfiulit Bdwardus, virtufque Britannica GalUsm Hauferat interea fperati conjugis ignésT a m a Catechlanâm delahens mont ihm, ilkImpatiens nefcire thorum, nupturaquegreffmAccélérât-, longique diesfibi ft are videntur,Ambitiofâ fuum donecpraponere nomenPûjjit amatori. ^id nen mort alia cogitAmbitio ? notamque fuo jam nomine * villamLinquit, liprrifiisgeminans falvete, valete.Cernitur & tandem DorceftriaprifiapetitiAuguriumlaturathori^nunc Tama refurgiiNexacomam fpicis,trabea fuccinäavirenti,Aurora fuperans digitos, vultumque Diones,Pefiam non labra roß, non luminagemm^,Lilia non aquant crines, non coÛapruina.Vtque finit crines madidos in terga repeUit,Reddit ér undanti legem fo rmamque capillo,Bn fubito frontemplacidis efiuëiibus IsisEffert, ér totis radios ffargentia campisAurea fiillanti re(f Undent lumina vultu,lungit é&quot; opt at s nunc ofculaplurima T a m ,Mutuaque explicitis inneSîunt colla lacertis,Ofcula mille fonant, connexu brachiapallent,Lahr a ligant animos : tandem defcenditur unaInthalamum .quojunóïa Eide Concordia fmBdàSplendida conceptis famit connubia verbis.Vndique multiforifirepitat nmc tibia huxi,Blu^icoU Nymphdi, Dryades, SatyriquepetulciIn numéros circum ludum, ducuntque choreas,Dam pede concutiunt alterno gramina Uti.Permulcent volucres fylvas modulamine pafftm,Certatimqueßnat Utumreparabilis Echo.Omnia nunc rident, campi Utantur, A m o r e sBr/^natisplaudunt avibusper inania veBi :Perfonat ér cythara quicquid vider e prioresPronuba vi£îura lauro velata B r i T o n a. H£C emit ut toto diduâa Britannia mund&) Cum\'Viâor rupes divulßrit aquore Nereus,Bt cur Neptuni lapidofa grandine nat umAlbionem vicit nofiras delatus in or asHercules illimes lib at us Thamifis undas,^as hue adveniens aras facravit ^lyftfes,Vtque Cor in AO Brutus c omit at us AchateOcciduos adiit traCîus, ut Cafar anhelusTirrita qu^fitis oftendit terga Britannis, é\'c,Paucifque intcrjedis vcrficulis : Dixerat, unito confurgit ér ftnus amoreLMior exult ans nunc nomine Tamis isOceanumque patrem

quarens ja^antior undasPromovet^ Dat \'Tame.



? O O X FDat is: Bkr kleedt de wefle wint de groen hewojjeftrant,jEn Tloor omvlecht het hooft van ifis met een hantVan krtiyden fzaem-gehecht^ met 2(e£iar overzwommen,De fchoone Gratia leeft Amhrofijnfche hlommen,Daer d\'eendracht , volgeneught, twee kranjfen fzaem vanvlocht, De hlijde Bruylofts-Godt verheft zijn toorts ter locht ^De Nymphenfier en \'t hedt met een uytheemfihe deeken,Bezet met Diamant, met Barelen hefieeken,(jyietftijlen of-gefthroeft, waer op de fthilderyGlimt in haer hooghfte pronk, als zon-lichts ftralen-ry.Zo boude Lidia voor Pelops noyt op veer na,Nocht ook Cleopatra aen haer ver echte we er-ga :Daer gaert men al de huyt, die Brutus immermeerd\'^chiven heeft ontrukti die Brennm \'t Griex geweerStoutmoedigh heeft omhaelti wat Gurmond van de Ieren ^Wat Bundwijk heeft heft aen de Romers af te fchierenWat K^rthur onvertfaeght den Engels-man ontnam jWaer me dat Eduwardgezeeght uyt Schotlandt quam;En watBritanfch gemoedt, onhehlijk tot bezwijken,Met wapens oyt ont droegh uyt Eranfche Koning-rijken.De Taem, die van \'t geherght der Cat ech lanen vloeyt,Had onderwijl haer hert met V minne-vuurgefihroeytVan haer verhoopte man, in d\'enkmd niet te vredenDer echt, en tot de trou nu reé, verfnelt haer fchreden, Langduuren van de tijdt verjaert haer eiken dagh,Tot dat zy hare naem eenzuchtighparen magh,En ftellen voor haer lief. Wat, hartens-waerde partenVan eer-zucht, dringt ghy niet in menfchelijke harten,Alreê ver laet zy * V vlek met haren naem gevoed,Zich dubblend te l^orrits, vaert welen zijt gegroet.En eyndlijk ziet men V oudt Dorchefter, welk getroulijkVoorbood \'tgoet avontuur van V langgewenfchte houlijk tNu rijft de Taem om hoogh, met haer gekronkelt hayr,Door-vlochten met \'tfteraet van menigh koor en-ayr,Haers lichaems fchoongeftel, gepronkt en overtrokkenMet groen ge verwde zijd en Koninglijke rokken,Verwint door vinger-puyk de fchoonfte dage-raet,Dione door de gift van een verweent gelaet V Korael van haren mont wijkt voor geen lieflijk blozenVan V aengenaemfte roodt,ja van Provenfi-rozen,Geen ftonkerendgeßeenthy haer gezicht gelijkt, Geen Leely hy haer hayr, haer hals, als Marmor, wijkt \\In witheyt voor geen rijm. En, heft zy aen te ftr omen,Zy dwingt het natte hayr op haren rugh te komen,Waer mê zy \'t driftigh ruygh en vorm en wetten geeft.Zie flux heft ifis \'t hooft ter vloeden uyt, en heeft V Gezicht, noch nat be do ut door zijne water-droppels,Verfpreyt en overfiroyt langs &quot;tgroene gras enftoppelsVan \'t omgelegen landt, daer hy zijn Taem gemoet,Die hy met km op km op V minnelijkft begroet. Daer ziet men

haer elkaêr in blanke armen klemmen,En op haer Paerle-doos wel duyzent kmjes ft remmen,De armen worden bleek door \'t heftige geklem,De lip bindt hert van hem aen haer, van haer aen hem-.En eyndlijk, door de luft van hare min verwonnen,Zijn zy naer V Bruylofts-hed, al voor\'bereyt,geronnen ,Daer d\'eendracht, met de trou op \'t heylighfte gevoeght,Het houlijk veftight, en de lieven bey vernoeght. \\ Nu hoort men over aide ruyfch-pijp lieftijk fpeelen,Doormengeit en verzelt met lodderlijke keelenVan V Goddelijke zaet, dat zich in V water toont,Dat zich in V bofch verhouf, en tn de velden woont,En, door de Eeefi verheught,gaen ringen ronde kranffen,En kreuken \'t groene gras met ander-heurtigh danjfen. V Gevogeltftr eelt het bofch met vriendelijk geUng yDaer d\'Echo tegen-ftreeft metftaêge weder-klang.K^l, wat \'er is, dat lacht, het veldt deelt al zijn zoden,Zijn ongemete vreught, de dart\'Ie Minne-Goden,Gevoert ten hemel door getoom der vooglen vlticht»Vervullen door geklap het open van de lucht. Haerfpeel-genoot Britoon ver luyt met Cyter-ftagen,Met levend Lauwr bekleetyalwat de ouders zagen.Dees zingt hoe Eng landt van de wereldt is geftheelt,K^ls Nerem, winnaer, door de zee-vloedt rOlfen deeldEn waerom Herkules q^uam, om zijn dor ft te bluffen,De vloeden van de T?ems met zijne lippen kuffen, Tame, H I R E. En in ons landt gebracht, waerom hy Alhion,Neptuyns zoon, met een huy vanfteenen overwon.Wat dat Ldértes zoon, de roem van alle kouters,Hier komende te landt y gehey light heeft voor Outers,Hoe Brutm, met Corij^ch* Achates vergezelt,Zich heeft in \'t iveßer-deel van Engelandt geftelt,Hoe Cafar den Britan, dien over bergh en bruggenHy zochte, heeft getoont verjchrikkelijke ruggen, ^c.En na weynigh hier tufTchen in gefielde veerzen :Zoo ff rak hy, enftond op vereent door eene min ,En hupflend op zijn vloedt nu van een blij der zin,Om dat hy d\'heele naem van Tamifis mocht voeren ,Beftond, nu vol van moedt, zijn galv en te verroeren^En drong ze met gewelt na vader Oceaen,Lang met verlangft gezocht. Van hier komt de Teems tot Benßn, eertijdts Benfingtouywelke Marianus Villam Regiam , de Koninglijke Hoeve,noemt, en vertoont datCeauIin het zelve den Engelfenin \'t D Lxxii jaer der Zaligh-making ontnomen heeft, endat het de Weft-Saxen van toen af tot het twee-hondertftejaer behouden hebben: Want toen heeft de Mercier Ofta,op zijn goedt en eer acht hebbende,op dat zy niets op deze2i;d der rivier hadden, het zelve overwonnen, en zijn eygeagemaekt. Heden wordt het flechts een vlexken geacht,en heeft naby zich eenige Koninglijke huyzen,

eertijdtsvoortreflijk, maer nu meêr als te veel vergaende, als ge-wiflijk min gezont zijnde, om de dampen vandeby-ge- &quot;voeghde poel. Deze,van de Olm-boomen Ewelme,9emcen-lijk liew-elme genoemt zijnde, welke Willem De la Pole,Hertogh van Suffolk,gebout heeft,de welke Alicia,de eeni-ge dochter van Thomas Chaucer, tot een huys-vrou geno-men hebbende, hier met een zeer groot erf-goet verrijkt is,en heeft, behalven deze huyzingen, ook een treftijke kerk,waer in dezelve Alicia begraven Hght , en een heerlijkGodts-huys op-getimmert: doch lan, Graef van Linkoln,zijn neef uyt zijn zoon lan, heeft de gelukkigheydt van dithuys eenighzins ten gronde toe uyt-geroeyt. Want terwijlhy eenige nieuwigheden tegen de zevende Henrijk in \'twerk ftelde, zoo is hy van alle eeren-ampten verbannen, envan deze bezittingen vervallen, welke tot het Koninglijkerf-goedt zijn over-gefchreven, en hy zelf is in den ftrijdtterftont om-gekomen. Daer na heeft de achtfte Henrijkdeze in Eere geftelt, eenige Mayeryen daer by gevoegt heb-bende , en onder ander Wallengford, welk eertijts de Herto-gen van Cornwal lang toebehoort had. Van hier wordt de Teems met een groote omzwier by-kans weer in zich zelf gekromt, begrijpende de Hundredvan Henley, met heuvelen op-rijzende, en dicht van bof^fchen, welke eenige vermoeden, dat de Ancaliten in gehathebben, die zich in Cjefars trouw hebben over-gegeven.Hierin zijn de huyzingen van Greyes Rotherfield, welkeWouter Aerts-biflchop van York,eertijdts aen WillemGrey,zijn neef,te fcbenk gegeven heeft, wiens erf-goet doorde Baron van D\'Eincourt tot de Lovells zijn af-gevloeyt. Nuis het de wooning van Willem Knolles, Schat-meefter van \'cKoninglijke Hof, den welken onze Koning lakob met hetopfchrift en eer van Baron Knolles van Rotherfeld, om zijngetrouwe dienft der Koningin Elizabeth bewezen , en hemte bewijzen , vereert heeft. Hier beneven vertoont zichHenley,Hanleganz,^cn de Teems, op de grenzen zelfder Graeffchappen, wiens inwooners, meeftendeel fchuyt-lieden, met hout naer Londen te voeren, en kooren te ver-tieren , voorneemlijk haer koft winnen i en \'t verhaelt geenmeerder oudtheden, als dat het de Molinen tot Heeren ge-hat heeft, van welke het door de Hungerfords, die voor deftadt het recht van twee jaer-markten van de zefte Henrijkverkregen hebben,tot het doorluchtighfte huys der Haftingserflijk af-gekomen is. En waer langs de Teems gevoeghtis onder deze brugh, dewelke, nu van hout, gezeydt wordt,eertijts van fteen met boogen uyt-gewrocht geweeft te zijn.Maer of dit de brugh geweeft zy,waer over Dio verhaelt,datde

Romeynen gegaen zijn,als zv de Britannen in deze lanf-douw vervolghden, dewelke laeger de rivier over-gezwom-men hadden, zal niemandt lichtlijk zeggen. Van H^fW^^loopen de Chilternfche heuvels met een ge-duurige rugh naer\'t noorden, en fcheyden dit Oxfordfchevan \'t Buckinghamfche lant, aen welker voeten veel kleyneftedekens zijn, waer onder de bekenfte zijn Watlmgton. eenEff kleyn R D-S



? N. N Ë V B T) O kleyn koOp-ftedeken,eertijts Robert D\'O/y toebehoorendén Shiïburne, eertijdts een kafteelken der .S^uatermannen,maer nu de zetel der Chamberlanen^uyt het huys derGravenvan Tankerviä, de welke, mits zy Kamerlingen van Nor-mandyen geweeft zijn, zo zijn haer nakomelingen, die ou-de naem der TankerviHs vcvgctcn hchhendtiChamherlanen,dat is, Kamerlins^en, van het Ampt dat haer voor-ouders be^dient hebben, genoemt. De tijtel van\'t Graeffchap van Oxft)rd heeft lang ge-bloeyt in\'t huys van Vere y welk zijn ftam van de Gravender Guinen , ,en zijn toe-naem van Vere, een ftadt in Zee-landt, trekt. Het begin van doorluchtigheyt in Engelandt>betrekt het tot de eerfte Henrijk, die Aiberik van Vere , omzijn uytnemende voorzichtigheyt, met verfcheyde welda-den vereert heeft j als met het Kamerlingfchap van Enge-landt,\'en \'t Schoutfchap der ftadt Londen j en Henrijk, deZoon der dochter van Koning Henrijk, rechte erfgenaemvan Engelandt en Normandyen, (want deZe tijtel heeft hygebruykt) heeft zijn zoon, op dat hy hem van Steven, dievoor zich het Rijk zonder recht bezat, af-wenden, en aenzich verbinden mocht,het Kamerlingfchap vergunt en we-der gegeven, \'t welk hy door d\'inlandfche oorlogh verlorenhad, en heeft hem elke tijtel dezer vier Graeffchappen,Dorcefter, Wilton, Bercherey, en Oxford op-gedragen,en eyndlijk hebben hem, en Machteld\', en haer Zoon Hen-lijk, het Rijk nu genietende, met haer brieven byzonder-lijk Graef van Oxford verkoren. Onder de nakomelingen,op dat ik niet ieder in\'t byzonder opzijn rye op-tel, zijnmeeft vermaert geweeft, Robert van de welke doorzéér groote genade by de tweede Richard, met nieuwe enongehoorde eeren van Mark-graef van Dublin, en Her-togh van lerlandt verrijkt is geweeft^ waer van hy, gelijk hy-Zeght, zich zeiven niets, maer de tijtels aen \'t graf, en-\'t ge-meene volk een fpreuxken nagelaten heeft. W^antna eenkorte tijdt, door de nijdt der voorneemften,van zijn ftaet enwaerdigheyt berooft zijnde, heeft hy uytlandigh zeer ellen-delijk zijn leven verlieten. lohan, die door groote weten-fchappen in oorloghs-zaken , en door een zeer oprechtegetrouwigheyt tot het huys van Lancafter, tegen de vierdeEdward dikwijls in den ftrijt gevochten heeft, heeft de bergvan S. Michiel een tijdt lang befchermt , en de zevendeHenrijk in\'t verkrijgen van\'t Rijk inzonderheydt by-ge-ftaen. Infgelijx is de tweede lohan , als de achtfte Henrijkheerfchte, in alle deelen zijns levens zo matigh, zoo vol vanGodts-dienft en goetheyt geweeft, dat hy de toenaem vanGoedt wegh gedragen heeft, de welke de over-groot-vadergeweeft is van Henrijk, nu de xv ii i Graef uyt deze ftam,en de groot-vader van Eran^oys en Horatius Vere , gebroe-ders,die door de byzondere

wetenfchap van krijghs-zaken,en door haer daden, zeer kloeklijk en gelukkighlijk in Ne-derlandt uyt-gevoert, haer oude Edeldom veel luyfters toe-gevoeght hebben. JD/V Graeffchap begrijpt 18© Varochy-kerken» D E



? I/I DE CATTIEVCHLANEN. N\'t ooflen grenzen aen de Dohunen die gene, -^elke Ptolom^is y nddè Derfcheydenheydtdcryoor-beelden, Cattieuchlanen, Cattidudanen, Cathicludanen, en Dio Cat-tuvellanen r/oemf. Wdke y>an de^e de SPaerackighfle naem ^y , ik niet lichtlijk peg-gen, Lieve men lact my nochtans toe y de raming, aermee mijn gemoedt yan de%p^aek eentijdt lang be^angertgesveeflisjhlero\'^erloopenderwj^ete openbaren.Ik acht dMde^e eertijdtsCaffinen genoemt gtypeefl ^ijn, dat yan de^e Caflinen haer Vorfl Cafiiyehunm, oftCafiihelinus genamt, en yan de naem Dan Capipeilaunus dit -z^lfdc yolk Cattuellanen,Cathuellanen, oft Cattieuchlanen yan de Grieken is geheetengeTi>eefl. Want de Caffi- Caffinen.nen-sporden onder deyolkeren yan Britannien yan Csfar gedacht, die y \'typelk meêr als ^keris^ in de^e landengeypoonthéhen y enyan-^pelktr naem een landeken inde^e ypijk y niet het kieynfte j als noch Czishow genoemt•^vordt. Nu, mjl Cajlivellaunus oyer de^e svijk het gebiedt gehat heeft, als uyt C^far te ^ien is, en in ^ijn naem debenoeming dcr Caflinen zjch op\'t alkvMaerfï ontdekt; ^oofchijnt het yaaerfchijnlijk genoegh , dat Cafiyellaunus^1^00genoemt is, als Vorfl der Callinen. En indien \'t ^oo niet \'90as, \'9^aerom ^ud Dio de^^en Cafiiyellamm Suel-lan , \'roorVellan, en de Britanfche Ninnim niet Cafibelinus y maer Bellinus genoemt hebben, als of dat de eygcnaem ypas, oft des mans, oft der &quot;Waerdigheyt ? en laet het niet yreemtfchijnen , de Vorflen eertijdts yan haeryolk de namen gekregen hebben. De Gatten hebben in Duytflandt haren Cat-meyr, de Teutones haren Teut-meyr, Teuiobochus, Decebalus, de Gotten Cott\\\\i[o gehat. Enycatlet\'eraen, ypaerom on^e Cafliinen haren Cafihelimt^ min^^^ouden hebben ? wjl Belinus in dit eylandt een oude naem geweefi is, en9^mmige meenen, dat Cunobelinus, die onder de Icenen geheerfcht heeft, als der Icenen Belin genoemtgeypeefi is.Zoo dan de Griekfche Schrijyers y an de^eCapyellaumis de Cattwellatien, Cattieuchlanen, ilfc. niet af-ge»trokken hebben , ^oo beken ik my in de^e ^aek gantfch blint te ^jn, Maer yan -^aer dit yolk de naem yan Caffinen yerkrcgen heeft, hen ik gantfch onbewfl, \'t yj miffchien doorde kloekheydt in d\'oorloge. Want Seryius Honorattis getuyght, dat de kloeke oorloghs-mannen by de Franfen (•9Pelkcmet de Britannen een tael gebruykten) Gt^i genoemt werden, ypaer yan Ninnim het -^oort Chetilou, e^w Brf-tanfch-^poordt pijnde, het^aet der Strijdtbaren yertaelt. En dat de^e in oorloghs-lofgebloey t hebben y is openbaer^ypant yoor

C^^rs aenkomfl hadden zy geduurige oorlogen met haer nabuuren geyoert, en het deel der Dobunen on- Dio;dt;r haer macht gebracht. De Britannen hadden de^er Vorfl, in den oorlogh tegen C^far, oyer al haer troepen ge fielt,en haer Rijk en naem mjdts en ^ijdts yerbreyt. Want zy &quot;9paren met de eendrachtige naem der Caflinen oft Cat-tieuchlanen ycreert, -welke nu drie Landen oft Graeffchappen in hebben, te -weten, Buckingham-shire, Bed-ford-shire, m Herford-shire, &quot;Waer yanypy nuinorde, met\'weynigh-woorden j om dat &quot;wy nu niet met yelekonnen) fpreken gullen. B V C K I N G H A M-S H I R E. Vckingham-shire, wijl hetdoor-gaens overvloedighzy van Beuke-boomen,welk de Engel-Saxen Buc^ken noemen, zoo ichijntde voorneemfte ftadt vande Beuken Buckingham, endaer van \'t gantft:he landtgenoemt te zijn. Want inDuytft;hlandt wordt hetBeukenrijke landt Bucho-nien genoemt; en wy heb-ben vernomen dat by ons een ftadt in Nortft)lk, Buckenhamgenoemt, met Beuken rondom beplant is. Dit landt meteen kleyne breedte van de Teems befloten, loopt in zijnlengde naer \'t noorden.In \'t zuyden ftrekt het naer Berche-ry.door de rivier de Teems af-ge^ondert zijnde, in \'t weftennaer \'t landt van Oxft)rd, in \'t noorden naer Northamton,in\'t ooften eerftlijk naer Bedford, daer na naer Hertford, endan naer de Middel-Saxen. Het is door-gaens vruchtbaervan landt , overvloedigh van inwooneren, die zich in-zonderheyt benaerftigen in beeften tc weyden. Het wordtgedeelt in twee deelen, van welk het eene naer \'t zuydenen ooften bergh-achdgh, oft liever hcuvcl-achdgh zijn-dc , Chilterne , in \'t Saxifch Cylrejin; het andere, aen ditten noorden palende, The Vale, dat is, het dal, genoemtwordt. chiltern heeft van \'t Krijt, \'twelk de oude EngelfenCylt, oft Chilt genoerp^t hebben, uyt de natuur van d\'acrdczijn nacm gevonden. Want het verheft zich geheel met Ckiltcrn, heuvelen, blinkende door Iccm-achtigh krijt, bekleet metdichte Beuke-boflchen, en eertijdts door de boomen on-gangbaer, toc eyndlijk Leofftan, Abt van S. Alban , dezelfde af-hieuw, mits zy den moordenaers tot een wijk ver-ftrekten. In dit zelve, naemlijk daer de Teems met eenbocht acn de voet der heuvelen fpoelt, Marlow, eenftcedtjen, \'twelk niet tc verachten is, zijn naem van hetkrijt, gemeenlijk genoemt, hebbende-, hetwelk,door de akkeren verftroyt zijnde, ioo aen haer Vermocydekluyten tuflchen deze heuvelen het leven mede deden,dat zy na ccn jaer noyt het gebiedt des akkermans verwer-pen,- maer met een op-gchoopter maet, \'t geen zy ont-fangen

hebben, weder leveren. Hier naby fpoelt ecnri-viertjcn inde Teems, zich de wegh openende, door deby-gdege plaetfen, cn heeft, daer\'t zich kromt, het fte-deken iï/^^ Pr/Ä«»^, okhcttiWicombe, na die bocht mif- Wtkham.fchicn genoemt, mits de Duytfche Saxeneen bocht vaneen rivier oft zee, een Wijk noemen; en veel plaetfen ko-men ons in Engelandt voor, die daer van af-genoemt zijn.Dit ftedeken mach door zijn wijdduftigheydt en treflijk-heydt van huyzen, met de grootfte fteden in dit landt ver-geleken worden ; doch dacr in , dat het een Meycr tothooghfte ovcrhcyt heeft, boven vele met recht tcftellen-Omtrent d\'inval der Noormannen was Wigod van Walleng-ford Heer , zoo van de Burgh van Wicombe, als van het buy-tenfte vlek, ik fpreek uyt d\'oude Onderzoeking. Na wiensdoodtde ccrftc Koning Henrijk dit zelve tot zijn Koning-lijk erf-goedt gevoeght heeft. Doch eyndlijk heeft Koninglan het buytcnfte vlek gedeelt tuifchcn Robert van Oudenhrug, QïiAUnBaffet. In\'moorden van Wichkombie iitekt G g g uyt
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? i7i DE C A T T I E V C H L A N E N. uyc de verhevenfte plaets van dit landt waer van zy ook der, die dc eenige dochter van Baron Sandys tot een huys-noch de Britanfche naem van Pen behoud. Want een hooft, vrou genomen heeft, voortreflijke huyzingen bewoont,en eenige uytftekertheyt wordt by hun Pen genoemt ^ waer Men heeft naeulijx de derde mijl van hier ten noordenvan de Penninfche Alpes , en Apenninum, en veel bergen af-gemeten, als men aen den rugh der Chilternifche hea-by ons haer naem gevonden hebben. Hier aen paelt 3ra~ veis komt, die \'t gantfche landt, van \'t nooid-weften,tot hetderham, zeer gevoeghlijk en gezont van gelegenheyt, welk zuyd-ooften geltrekt, door veel vlexkens door-fnijt / ondernu de voorneemfte wooning is der Baronnen van Windefor, welke Hamden het voorneemfte is, \'t welk aen een oudt en( van welke wy nu in Bark-shire gefproken hebben,) waer tal-rijk huys-gezin, in deze wijk, den naem gegeven heeft,van by onzer vaderen gedenken Willcm,Heer van Windfor, En in den hoek der heuvelen zelf bevat Afsheridge, eertijtszich hier een plaets en zeer gebout heeft. • een Koninglijk vertrek, een fteyle gelegenheyt i alwaer Ed- g/. Na dat de Teems dit rivierken ingenomen heeft, zoo mond, Graef van Cornwal,de zoon van Richard,Roomfchvloeyt zy voort door yE/ö», vermaert door de planting der Koning, een gaft-huys oft kloofter gefticht heeft , voorgoede konften, welk, gelijk ik te vooren gezeyt heb,die zeer Godts-dienftigen , toen ter tijdt van ecn nieuwe inftelling,goede en Godtvruchtige Vorft de zefte Henrijk gebouwt die men Goede Menfchen noemt, die hy eerft in Engelandheeft. Na weynigh mijlen vloeyt in de Teems de Cole, wel- gebracht heeft; de welke, even als de Wout-brocders,in hetke, hier tuffchen de Buckinghammers cn Middel-Saxen blaeugekleet gaen. Van deze rugh der heuvelen blijkt wijds jfjgy^jg^door-loopende, de ftadt Colbroke benoemt; welk Bruggen en zijdts een uyt-zicht in \'t onderworpe dal, welk wy gezeytgeweeft te zijn, betuyght wordt door de van weêr-zijds even hebben het tweede deel des landts te zijn. Dit is bykans ge-verdheyt van * Gallenen en Londen, cn van welke ook heel veldigh, het aert-rijk insgelijx kleyigh, taey,envrucht-Antoninus gedenkt. Ook is nergens eenige andere plaets , haer ^ het voedt in gras-rijke weyden ontallijke kudden vanwaer langs de wegh van Gallenen naer Londen leyt, dien de fchapen, welker zachte en fijne vliezen ook van de Afiati-naem van de Bruggen bequaemlijker voeght. Want de Cole fche volken begeert worden. Maer het is zonder boffchen,wordt hier in vier kolken oft gooten

gefneden, die met zoo behalven aen de weft-zijde; alwaer onder anderen Berne-veel bruggen , tot gemak van de reyzende man , t\'zamen- wood is: waer omtrent ,in\'t dccccxiv jaer na Chriftusgevoeght worden. Waer van de oorfprong des naems zelf geboorte, de razerny der Deenen onmachtig gewoed heeft,leert, dat de naem gemaekt is, gelijk de Gephyra vanBoë- en toen is mooghlijk neêr-geftort die oude Burgh, als detien, en de Bonts van Vrankrijk (waer van\'t Graeffchap gevonde Roomfche penningen getuygen, welke namaelsvan Ponthieu de naem heeft,) van de bruggen genoemt wor- een Koninglijke hoef van Edward de Confeffeur was. Dochden. Welk Graeffchap (op dat ik dit in \'t voorby-gaen aen- nu is \'t een boerfch dorpj en men noemt het voor Btm-hill,teekene) den Koningen van Engelandt, door\'t recht van verkorter In dit dal, fchoon\'t van fteden en dorpen j^yiu, Eleonoor, huys-vrouw van de eerfte Edward, toe-komt, de overvloedigh zy, zo zijn \'er nochtans weynigh,die \'t voeghtwelke, door haer moederlijk recht, erfgenaem voor haer te verhalen, en die oft aen de Taem, oft acn de Ifa, oft Vfa.deel van \'t zelve was. Door deze af-deelingen vloeyt de Cole Niet vêr van de Tame, die het zuyder-deel van \'t dal be-cm de genoeghlijke eylanden; waer in de Deenen , in het fproeyt, light op een verheven heuvelken een wijdt-luftighDcccxc IV jaer, zich met de vlucht begeven hebben, koop-ftedeken, genoegh bevolkt, en omringt met ecn zeerals Alfred haer benaeude, en zich door de natuur der plaets genoeghlijke groente van beemden en weyden, gemeenlijkbefchermt hebben, tot dat d\'Engels-man , door gebrek van Ailesbury genoemt ^ waer van men het gantfche dal The Mleshnry*koorn gedwongen zijnde, het belegh verlaten heeft. By de- Vale of Ailesburj noemt. De Saxen hebben \'t Aezlefbupjeze fcheyding wort het vlexken Eure, oft Ever gezien,\'t welk genoemt, als de Saxfche Cuthwulf het zelve in \'t^d l x x 11als Koning lan, aen lan, zoon van Robert, Heer van cla- jaer overwon: want de Engelfche naem, waer door \'t eerftvering, gegeven had, zo hebben des zelfs jonger zonen zich bekent was, is met der tijdt vergaen. Eertijts is \'t in zonder-van de plaets de naem aen-genomen, te weten Hugo j waer heyt vermaert geweeft door Eadith, haer voefter-kindt, deGemeenli ^ Baronnen van Eure, cn Robert, van welke \'t huys welke, als zy van haer vader verkreegh, dat hy haer dit fte- d€ Baron- ^^^ ^^^^ ^^^ Axholme voort-gefproten is. Inwendiger zijn deken ten houlijk beloofde j zo heeft zy, van de geeftlijkentwee plaetfen , die ons niet luft voorby te gaen, Stoke Pogeis daer toe geraden, de

wereldt en haer man terftont verlaten,eertijts genoemt van haer Heeren, geheeten van Pogeis, en en het geeftlijk gewaet aen-getogen hebbende, is, door devan de zelve erflijk tot de Haflings gekomen waer van Ed- waen van heyligheydt, in de zeer vruchtbare eeuw vanward , Baron Haflings van Loughborrough, hier een Godts- Heyligen, tot wonder-werken toe, met haer zufter Ead-huys, en des zelfs broeders zoon Henrijk, Graef van Hun- burg beroemt geweeft; na wiens naem tuflchen deheu-Fernham «&quot;g^on, zeer fchoone huyzen gebout heeft. En Fernham, veis een vlek is, welk als noch genoemt wort. Ten JRojall. zo ik my niet bedriegh, dat zelve, welk Fernham Rojall ge- tijden van de eerfte Willem was het een Koninglijke Maye-noemtis, \'twelk eertijdts de Baronnen Furnivall gehadt ry j en hier werden eenige geftreepte landen van den Ko-hebben, door den dienft van te vinden voor den Heere de ning verfchonken, met die voorwaerde, dat de bezitterKoning , op den dagh zijner krooning, aen zijn rechter- {let \'er op ghy Pimpelmeezen) iJteritium, dat is, ftroy tothant een hant-fchoen , en om de rechter-arm des Konings des Konings bed,als de Koning daer quam,bcfchikken zou.te onderftutten, op den zelfden dagh, terwijl hy flechts de Men zeght., doch ik weet niet hoe waerachtighlijk, dat, alsKoninglijke roede in zijn hant hield. Van de Furnivalls is de eerfte Koning Edward heerfchte, eenige Ridders vanLiher Ft- het, door de dochter van Thomas Neville, tot de Talbots, Ailesbury genoemt, die tot haer wapens een zilver kruys opnitim* Graven van Salop, gekomen, de welke, fchoon zy, d^or het een blaeu fchilt voerden , daer Heeren van geweeft zijn. recht van verandering, deze Mayery aen de achtfte Koning \'t Is altoos zeker dat zy in die tijdt van hooger naem geweeftHenrijk over-gelaten hebben, zoo hebben zy nochtans dit zijn, en die uyt de houlijken met de erfgenaem der Caiha-eeren-ampt voor zich en hare nakomelingen behouden. gners (deze zijn eertijdts geweeft Heeren van cMidleton Ca-Deze rivier Cole leyt met zich noch een ander beexken, haignes) een rijk erfdeel verkregen hebben, welk eyndlijkhooger ten ooften in hem ingeftort j waer by wy eerftlijk door de huys-vrouwen tot de Chamrts, oft die van Cadurci,Mjfenden. Miffenden, daer \'t Gaft-huys is, dat d\'Oilys tot ftichters, en en tot de Staffords gekomen is. Maer nu is haer meefte ver-d\'Edel-lieden, hygen^-omt ym Miffenden, tot weldaders maertheyt gelegen in beeften te weyden ^ en is veel gehou-^bekent heeft : en daer nain een dal in\'t Saxifch den in Baldwijn den Richter, die\'t niet alleen met gemee-^ Ajmunöefbam,

gezien hebben, hetwelk zich, nocht in ne huyzingen ver9iert heeft; maer ook een zeer fchoonegebouwen, nocht in volk-rijkheyt ^ maer door haren Heer wegh ,Vaer langs wat ongemaklijk was te reyzen, drie mij-Francifcus Ruffellim, Graefvan Bedford, verhovaerdight len lang, min oft meêr, verbetert. Hier rondom worden deheeft i de welke als een uytdruklijk voor-beeldt van ware kudden van fchapen, met wol geladen , in grooten geraleGodt-vrucht en A del, allen goeden te lief geleeft heeft, op \'t vrolijkft geweyt, tot groot nut der Heeren , inzonder-Maer de voorneemfte plaets der Graven van Bedford,wordt heyt tot ^arendon, van Henrijk van Lee, dc aller-door- QtmenCheyneis genoemt,weik meêr naer\'t ooften is,en alwaer lan, luchtighfte Ridder van de orde van S. Joris,tot Fythorp,co\'si- don.de eerfte Graef uyt dit huys, en die Francifcus zijn zoon , tijdts der nu aen\'t Ridderlijk huys der t\'zamen begraven liggen. Waer aen naeft gelegen is Lati- behoorende; en tot Winchindon, insgelijx aen \'t Ridderlijkmers, van hare oude Heeren de Baronnen Latimers alzo, en huys der Godmners behoorende, &c.wel eer Ifel-hamfled, genoemt, alwaer Edwijn Sandys, Rid- Laeger aen de Taem ontmoet ons niets anders te verba» len. \\ Ten, Brader\'ham. Ziet inBarkshire. Cofhroke.Bruggen.* Walleng-ford. \'t Graef-fchap -vanCombien. Fver, ften van Everfioke Toüeis. Amers\'ham, J. RoJfH4. CheneU. Latimers, M I : I



? B V C K I • N G H A M - s H I R E. jy^ len, als tîat Cheardeßey ( \'t welk vele meenen ) zy een plaets, te zien is, en \'t heeft een ondiepte, doch hu naeulijx grönd-welke in \'t Saxifch Cerdik-jlcga. genoemt was,van den Saxen haer. De ftadt is groot genoegh , en toont twee kerken , enCerdic, de welke aldaer een zwaren flagh met de Bntannen in \'t midden een kruys, doch niet -zeer fchoon,ter gedachte-Crendon. geflagen heeft. Credendon Crendon, nisvandeSpaenfcheiÉleonoor, huys-vrouw vande eerfte\'t welk het hooft geweeft is van de heerlijkheyt van GifFard^ Edward, verçicrt met de wapenen van Engelant, Caftilfen,\' want zo wierden de erf-gronden, die Wouter Gtjfard in de en Lyon , als ook van \'t Graeffchap van Ponthieu, waer vanoverwinning van Engelant toe-gevallen zijn, genoemt. De zy erfgenaem geweeft was. En daer eertijts de ondiepte was,welke, Graefvan Buckingham gemaekt zijnde, als gelooft wort de rivier F/a met een fteenen brugh begrepen, de wel-Notsßey. wordt, het kloofter Notefley gebouwt heeft ,• en bloedt-ver- ke, als zy door \'t winter-water ontroert wórdt,gewoon is ge-want wefende van die H ugo van Bolebec, waer van, door de weldiger op de landen uyt te barften, Maer aen d\'anderevrou , dc Graven van Oxford gefproten zijn, heefc van de ftrandt, die meêr verheven is , is, na\'t zeggen van d\'inwoo-zclve geen kleyne bezitdngen verkregen. En de vervalle ners zelf, eertijdts een ftadt geweeft , waer naby gelegen ismuuren van \'t kafteel van Bolebec worden van naby gezien Pasham.ttn plaets van \'t over- varen alzo genoemt^om dat\'erin de Parochye van Whitchurch. eertijts een over-vaert fchijnt geweeft te zijn, welke de oudeDc rfa, oft Oufa, eertijdts ^, en ifls de tweede, de welke Koning Edward in-gehat heeft tegen de roovende Deenen,het noorder-deel van dit landt lankzaemlijk door-loopt, in terwijl h y Dorcefler beveftigdci maer deze over-vaert is ver-het Graeflchap van Northamton ontfproten zijnde, vloeyt gaen, na\'dat de brugh te Stony-fl rat ford gebout is. Hier byterftont van zijn bronnen, alwaer hy noch tederkens in deze zoud ik ramen, datLACTORoDvM, welk Antoninus LaUoro-Bitlefden. landen komt, voorby Bitlefden, het welk Robert van Ma- noemt, geweeft is ? deze raming beveftight, beneven de ge- dum. perîshall. Heer van de plaets, gefchonken heeft aen Ofbert Icgenheyt aen de krijghs-wegh, en de reden, de wijdte, ook Leach fe- de Clinton, Kamerling van de eerfte Koning Henrijk, een de beteekening van de oude naem van LacÏorodum, getrok- teekem in \'t voorneem machdgh Hoveling , en dat, op dat hy niet ge- ken uyt de Britanfche tael. De

welke met deze nieuwe En- ^\'\'\'dofifch ftraft zoud worden over de dievery begaen aen des Konings gelfche naem zeer wel over-een-komt; want beyde fchijnen ^^ jacht-hont. Maer de zelve heeft het hem met zijn nicht zy haer op-geleyt te zijn van de fteenen en ondiepte,in bey- ^^ wederom ten houlijk gegeven, waer van hy nochtans, als de talen. Van hier fpoelt de F/a aen Wol-verton, een plaets de inwendige oodogh onder Koning Steven brande, ver- van het oude huys van LongeviUe, en aen Newport PaineU, vallen is j en heeft het door weldaet en gunft van Robert, dat van Eulcod Paganell, zijn Heer, alzo genoemt, en van Graef van Leicefter, Ernhald de Bofio verkregen, die aldaer hem tot de Baronnen Somers van Dudley, die hier haer ka- in \'t m c x x v i i jaer een kloofter voor dc Ciftercienfen fteel gehadt hebben , gekomen is. Van dacr wordt zy door gefticht heeft- Van daer heeft zy Buckingham, het hooft Terringham, \'t welk aen een doorluchtigh en oudt huys de van\'c gantfche Convent, bezocht, het welk, a.ls Marianus naem en verblijf-plaets gegeven heeft, gevoert tot Oulney, verhaelt, de oude Edward, in \'t d c c c c xv jaer, aen bcyde ccn machtige koop-ftadt, cn tot hier toc geraekt het Gracf- oevers met wallen en toorens, tegen dc invallen der Dcc- fchap van Buckingham door AeVfa, en een weynig vrucht- nen, beveftight heeft. Nochtans fchijnt het in de eerfte dj- baerer tot zijn eynd. den der Noormannen niet zeer vermaert geweeft te zijn , De eerfte Graefvan Buckingham, zoo veel ik tot noch Graveniimwijl het, als Edward de Confejfeur heerfchte, zich (gelijk \'er toe vernomen heb, is geweeft Gualter, toe-gcnacmt Gif- Buchingftact in \'t bock van Willem dc Noorman ) alleen voor een fard, zoon van Of bern van Bolebec, een zeer vermaert man bam.hide befchcrmt, en zes-cn-twintigh Burgers gehadt heeft, onder de Noormannen, die in dc brief van de ccrftc Hen-Doch de ftadt light in een laeger wijk, maer omringt dc rijk onder de getuygen verhaelt wordt, met de nacm vanOufa met een groote bequaemheyt van molens , behal- Graefvan Buckingham. Dezen is gevolgt zijn zoon van deven ten noorden; het kafteel deeltzedoor op-gehoopte zelfde nacm, die, in\'t boek van\'t kloofter van Abbindon,dammen , waer van nu fchier geenige overblijflels zijn, ge- Gualter de longer Graef genoemt,geftorven is in \'t mg lxivlijk als midden dcor,het meerdcr-deel der ftadt is in \'t noor- jaer. Een onder \'t gebiedt van de tweede Henrijk, heeft dieden, en daer in \'t Raedt-huys; het ander in \'t zuyden is kley- Richard Strangbow, die zijn geflacht trekt van de zufter enner, waer in de kerk, doch niet zeer oudt

zijnde, gezien erfgenaem van de tweède Gualter Giflard,àQze. tijtclin zom-wort, en waer in de baer was van S. Rumald, de welke, ge- mige openbare brieven gebruykt. Lang hier na heeft dezehooren zijnde te Kings Sutton, een na-by-gelegcn vlek, van tijtel als in \'t vergeten gelegen , tot dat, in \'t mccclxviionze voor-ouders onder dc heyligcn getelt is. jaer, dc tweede Richard deze eer aen zijn oom Thomas vanVan hier ftrekt zich de Oufa zachtlijk naer\'t noorden, en Woodfloke, waer van wy onder dc Hertogen van Gloceftermeêr naer \'t ooften van dc rivietinevens het bofch,ziet men nu gefproken hcbben,op-gedragcn heeft. Van zijn dochter,whaddon. Whaddon, eertijdts een wooning der Giffords, die onder dc getrouwt zijndc aen Edmond,Gracf van Stafford, is geboo-Graefvan Ulton, erf-bewaerers waren van Chacea de Whad- ren Humfred, Graefvan Staftord , dien de zefte Henrijkdon, en van welke het gekomen is tot de Bigots, die het ver- tot Graef van Buckingham gekoren heeft, voor den welkenvreemt hebben. Aldaer zijn nu de fchoone huyzingen van hy moedighlijk in den flagh by Northampton zijn leven ge-het geflacht der Baronnen Grey de Wilton , die een nabuuri- ftort heeft. Hem is gevolgt Henrijk,zijn neef van zijn zootige Mayery, JEton genoemt, gehadt hebben, door den dienft Humfred, die acn den dwinglandt den derden Richard de van te bewaren een Gét/?//\'van den Heer Koning, waer van wegh tot het Rijk bcreyt heeft, en terftont getracht den dar huvs der Grejs een Valk op een hant-fchoen zittende, zclvcn wederom te verftoren,om dat hy hem niet wilde her-tot haer wapen gebruykt. Een weynigh van hier is Saulden, ftellen het erffchap der Bohunen,hzm door erf^recht toe-bc-alwacr L Fortefcue, ccn zeer eerlijk, en daer beneven geleert hoorende ^ maer achterhaelt zijnde, heeft het met de halsRiddcr,dic om zijn voorzichdghcyt Cancellier van \'t Scac- geboet, en te laet gevoelt, dat de dwinglanden dc trappen,carium , en Geheym fchrijver van de Koningin Elizabeth, waer langs zy op-geklommen zijn, menighmael af-kappen.en Koning lakobwas, zeer fchoone huyzingen voor zich Zijn zoon Edward geheel in de genade van de zevendeen voor de zijnen gebout heeft. Aen dc andere zijd van de Henrijk herftelt zijnde, is door dc boofte liftighcdcn vanri vier, niet vêr van den oever, grenzen Lekhamfed, de woo- den Cardinael Wolfey, gevallen uyt de genade van de acht-rÀngàciTirellers, Lillingflone toc-behoorendc\'toude huys fte Henrijk, en veroordeelt in de fchuldt van gequetfteDe-hairell, gemeenlijk DaireU,en Luffeld, alwaer eertijts van Hoogheyt, om dat hy onder anderen een

waer-zegger raedRobert, Graef van Leicefter, een kloofter geftelt ; maer van vraeghde, wie in \'t Rijk na-volgen zoud, is eyndlijk metdc Munniken,door de Peft vergaen zijnde,verlaten is. Maer de grootfte droef heyt der vromen, door dc bijl onthalft,hooger, acti de zuydcr-ftrant der rivier, is het zeer vermacr- Het welk, als \'t dc vijfde Keyzer Karei hoorde, zoo zeghtStmy-firat\' de Stony-ßratford, alzo genoemt van dc fteenen, gemeene men, dat hy zeyde, dat de fchoonfle das van Engelandt vanford. en ondiepte; want de huyzen worden \'cr van gebroke een Vlecfch-houwers bont verflonden was ; want de zelvefteenen gebout, die ovcrvloedighlijk naby Caversham uyt- Cardinael was een Vlcefch-houwers zoon. De waerdigheytgegraven worden ; acn dc gemCcne ftraet is WatlingHreet, van dit huys, van toen af vermindert, is zoo vergaen, dat degemeenlijk alzo genoemt, gelegen, welke een kdjghs-wegh nakomelingen alleen de tijtel van Baronnen van Staffordder Romeynen was, en noch buyten dc ftadt door zijn dijk övcr-gebievcn is. In dit lande ken Würden iSj Parochyen mett. &quot; • hhh bed-



? CAT TIE VCHLANEN. D E ^74 B E D F O R D - S H I R E. Et Landt van Bedford , gemeen- hebben over-gelevert. Het fchijnt ook by den Saxfchenlijk Bedford-shire , is het tweede niet verzuymt geweeft te zijn, als Offa, de machtighftevan de drie Graeffchappen, die Koning der Merciers , zich hier (gelijk men leeft in//ö-wy gezeyt hebben dat de Cattieuch- rilegio) een graf verkoren heeft, welk graf de Vfa, als zylanen in gehadt hebben. Inhetoo- geweldiger en hooger opwelde, door uytfpoeling wegh-ften en zuyden gevoeght zijnde aen genomen heeft. Als zy namaels door de Deenfche oorlo-het landt van Cambridge en Hert- gen neder-geworpen was , heeft ze de oude Edward ver-S ford , in het weften aen dat van bouwt, en heeft er het ftedeken aen de zuyder-ftrandt by-Buckingham, in het noorden aen gevoeght, welk in die rijdt Mikefgate (gelijk men vindtdat van Northanton en Huntmgdon, wordt door de door- in het befte voor-beeldt van Hovedenus) genoemt wierd.vloeyende Vfa in twee deelen gedeelt. En het is naer \'t noor- Ten tijde van Koning Edward de Confejfeur, als verhaeltden vruchtbaerer en bofch-achtig: het ander deel naer het wordt in dat boek dat de eerfte Koning Willem gefchre-zuyden, \'t welk veel grooter is, is van onvruchtbaerer aerde, ven heeft, wanneer hy de zuyvering van Engelandt inftel-doch niet gantfch onaengenaem : want het brengt witte de, befchermde hy zich voor de helft van een Hundredwol, en vette gerftovervloedighlijk voort. In\'t midden is in krijghs-tochten en fchepen. Het landt van dit vlek ishet wat dichter van boflchen; maer in\'t ooften is\'t wat dor- noyt gehijdt geweeft. Daer na heeft het onder de Noor-rer, en ontbloot van boomen. mannen veel meerder zwarigheden verdragen : want als De Vfa, daer zy in dit landt vloeyt, geraekt eerft te Paganus de Beauchamp , de derde genoemde Baron vanTuruy, de huyzingen van den Baron , die voor Bedford, hier een kafteel gebout had, zo is\'er noyt eenigh deze waerdigheyt de achtfte Henrijk te danken hebben, onweêr van inlandfche oorlogh op-geftaen, welk op hetWant die heeft lan Mordant, een voorzichtigh man , wel- zelve, zoo lang het ftond, niet uyt-gedondert heeft. Ste-ke de dochter , en tweede erfgenaem van H. Vere van ven, als hy, zijn eedt gebroken hebbende, het Rijk vanAddington getrouwt had, tot Baron van Mordant geko- Engelandt onderfchepte, en met lift in-nam, heeft hetren. Daer na vloeyt zy voorby Harewood, een dorpken, eerft met een

groote moordt in-genomen ^ daerna, als deeertijdts Harelefwood genoemt i alwaer Samfon , toe-ge- Baronnen de wapens tegen Koning lan aen-togen, zoonaemt de Sterke, een heyligh huys voor geeftelijke Non- heeft het Willem de Beauchamp, zijn Heer, en aen de zijdnen gebouwt heeft ; en alwaer in\'t m ccc xcix jaer, der Hertogen, hun ïn handen gegeven : maer na een jaerweynigh voor die beroerten , en burgerlijke oproeren, waer of twee heeft het Falco de Breaut belegert, en terftont vandoor Engelandt lang geft;heurt geweeft is , deze riviere ge- de Baronnen door over-gaef, en van den Koning te fchenkftuyt heeft, en de wateren weêr-zij ds uyt-wijkende, is er ontfangen. Ondankbaer nochtans heeft hy een nieuweJJetmtet ^^^^^ de kolk, niet zonder verwondering, over de drie oorloghs-moeyte tegen de derde Henrijk op nieuws ver-Mt, mijlen een reysbare wegh geweeft. Daer na fpoelt zy aen wekt j en heeft , de heylige huyzen uvt-roeyende , hetOdilly oft Woodhill, eertijdts Wahull, welk ook haer Ba- kafteel vaft gemaekt, en het nabuurigh landt veel fchadcronnen van Wahull, in ouden Adel doorluchtigh , en een aen-gedaen ^ tot dat de Koning hec belegerde, en na dekafteel, welk nu door erving tor de Chettmods gekomen zeftighfte dagh , de hardnekkigheyt der weêrfpannigenis, gehadt heeft. Van waer de Vfa, niet min gebocht als overwinnende, dit voeftertje van oproer weêr onder zijnBletfo, óit Meander dooï Bletnesho, gemctn- gewelt bracht. Baromen lijk Bletsho, welk eertijdts geweeft is de wooning der Pa- Ik hoop dat het den lezer niet onaengenaem zal zijn, in-S-Iohnvan fgshuls, en daer na der Beauchamps , nu van\'t doorluch- dien ik hier aenteekene de wijs, waer op dit kafteel be-Bkmesho. huys-gezin van S. lohn, welk eertijdts door haer deught vochten wierd, uyt een fchrijver die toen geleeft, en hetde grootfte bezittingen in Walles, en in onzen tijde, door zelve gezien heeft j op dac men verfta v/at werken en krijgs-de genade van Elizabeth, gelukkiger gedachtenis, de waer- vonden die tijdt, even als de onze verftandigh tot het ver-digheyt der Baronnen verkregen heeft. / Tot welke het ge- derf der menfchen, gebruykt heeft : Aen de ooft-zijde,komen is door Margriet de Beauchamp erfgenaem , de wel- zeght hy , is geweeft een Petrarie, cnVNtc Mangonellen»ke eerft is getrouwt geweeft aen Olivier van 5\'., van die dagelijx de tooren quelden, en acn de weft-zijde tweewelke deze Baronnen haer ftam af trekken^ en ten tweeden

Mangonellen , die den ouden tooren vernielden, en eenaen lan, Hertogh van Somerfet, dien zy gebaert heeft Mar- Mangonell acn de zuyd-zijde, en een aen de noord-zijde,griet. Gravin van Richmond, een vrou noyt genoegh ge- welk twee ingangen in de muren, die haer naeft waren ,prezen, van welke het Koninglijke huys-gezin, en geflacht gemaekt hebben. Behalven die v/aren twee houte krijghs-derEngelfchen. gereetfchappen , door de timmer-konft op-gericht, bo- Sedferd, Van hier naerdert de Vfa zen Bedford ^ in het Saxifch ven de hooghte van den tooren, en het kafteel ten dienftBeoanrojiö, de voorneemfte ftadt, en van waer hec landt der Steen-werpers en Verfpieders. Daer waren ook zom-den naem hebfc, en deeltze zoo intweën, dat het twee mige gereetfchappen, waer in de Steen-werpers, enSiin-fteden mochten fchijnen , zoo zy niet door een fteene- gerers in achterlage geftelt wierden. Daer-en boven wasbrugh t\'zaem-gevoeght wierden. Zy is meêr te prijzen om daer een gereetfchap, welk een genoemt wierd ^ waerde geneughlijke gelegenheyt, en om haer ouderdom, als onder de onder-aerdtfche gravers een in-en uyt-gang had-om haer voortreflijkheyt en grootheyt, fchoon zy vijf ker- den , terwijl zy de muur van de tooren , en het kafteel on-ken telt. Ik durf nochtans met anderen niet beveftigen , der-groeven. En \'t kafteel is door vier ftormen in-geno-datzyhet Lactodorvm van Antoninus geweeft is, men: In de eerfte wierd Barbicanain-genomen;in de twee-Wijl zy aen den krijghs-wegh der Romeynen met gelegen de de buytenfte Ballia ^ in de derde ftorm viel de muur be-is, welke het zekerfte merk-teeken is, om de bezettin- neven de oude tooren, door de gravers ^ alwaer zy doorgen en verblijf-plaecfen , van Antoninus verhaelt, te vin- defcheur, de binnenfte Ballia met groot gevaer in-geno-dens zoo zijn hier ook noyt Romeynfche penningen uyt- men hebben. In de vierde ftorm wierd het vuur door dcgegraven. Ik heb wel Li/ïvidur, oft Lm/aW in het Bri- Mijneerders onder de tooren geleyt, zoo dat dc rook uyt-tanlch genoemt, gelezen; maer hec fchijnt uyt de Engel- borft, en de tooren gefcheurt zijnde, zoo dat de fpletenfche naem over-gezet te zijn. Want Lettuy beteekent by in\'t breede zich vertoonden j en toen gaven zich de vyan-de Britannen gemeene herbergen , en Letttdur herber- den over. Van deze <JMangonellen, Petrarien, Trabuccen,gen aen de rivier, zoo dat Bedford by de Engelfchen be- Bricolen , Efpringolden, en \'t gene

onze ouders de Weer-teekent bedden, en herbergen aen de ondiepte. De Sax- wolf genoemt hebben; waer mede zy groote fteenen, metfche Cuthwulf heeft omtrent het d l x x i i jaer hier by, in groot gewelt, eêr \'t gefchut bedacht was , uyt-werpende,een ope veldt-flagh, de Britannen zoo gekrenkt, dat zy fterke muuren braken ?, zoud hier veel aengehecht wor-hem, van toen af ongelijk in macht zijnde, veel fteden den, was\'t niet buyten ons voornemen, Maer mijn fchrij-ver



? ?f ? < RINGHAM - SH IRE. B Ï75 ver gaet voort : Faico is in den ban gebleven > tot dathyden Koning vt\'eder leverde het kajffceel van/\'/««ï/tf» enke-Curcy, en de gulde en zilvere vaten, en het geit dat hyhad, en van daer is hy naer Londen gebracht. Onder-tuflchen is den Stadt-houder bevolen den tooren, en debuytenfte Ballia te flechten. Doch de binnenflie Ballia is,nadat de wallen geflecht, en de grachten over al gedempt wa-• ren , aen Willèm de Beauchamp om te bewoonen gebleven,defl;eenen zijn vergunt aen de Kanunniken van Terpen-ham en chaldwell, en aen de kerk van S. Paulus te Bedford.Hier van is nochtans anders niets te zien , als des zelfs voet--fl:appen aen de wefl:-zijd van defl:adt, over de rivieroverhangende. Onder Bedford hebben aen weder-zijde gelegen tweetreflijke Gafl-huyzen, ten zuyden Helenftorv, nu Elflotv,vanludith , huys-vrou van Waltheof, Graef van Hun-tingdon , en Helena, de moeder van de groote Conftan-dn, en aen de geeftlijke maeghden toe-gewijt: ten ooftenNeive7iham , \'t welk Roifla , huys-vrou van Paganus deBeauchamp, van de kerk van S. Paulus binnen Bedford over-gevoert heeft. Niet vêr heeft de Vfa van hier geloopen , als zy tot deoverblijffelen van \'t uyt-geroeyde kafteel by Eaton, welkde tweede woon-plaets van dat huys de Beauchamp geweeftis, komt, en Bedford verlaet dicht by Biffemed , alwaerHugo de Beauchamp, en zijn broeder Rogier, een kloo-fterken voor de Kanunniken van S. Auguftijn, als uyt desPaus Bulle blijkt, gebouwt hebben. Dit is over dc Vfa,* V Wvfdt die nochtans ten zuyden ccrft met een rivierken * zon-hy z.on.fni&quot; der naem vermeerdert wordt, aen wiens t\'zamen-vloedtgefi hieU remesford, door der Deenen leger-plaetfen en kafteel bc-genoemt. ^ ^^ ^y toen gcbouwt hcbbcn , als zy met haer winter-legers dit landt drukten, en \'t Engelfche bolwerk(als gelooft wordt) uyt-roeyden , wiens plaets, nu Chefler-field en Salndy genoemt, dikwijls dc Roomfche penningentot tekenen van haer oudtheyt vertoont. En ik twijfel nietaen de gelegenheydt , of dit zy die S a l e n ie geweeft,die PtolomïEus acn de Cattieuchlanen toefchrijft, zoo^/j\'de ware naem is ,/t welk my zommige verzekeren. Iklaet het koop-ftedeken Pottonvzien, wijl my niets vanherzelve voor komt, als dat het I.Kinafion eertijdts met dc aen-gevoegbdc landen acn Thomas, Graef van Lancaftcr, ge-fchonken heeft. En \'t is niet noodigh meêr verhaels tc ma-ken van \'t gene noch aen dit rivierken gelegen is , als chik-fan, alwaer. Paganus

de Beauchamp een kloofterken gebouwtheeft; de koop-ftadt Shelford, Btglefwade, vermaert doorde paerde-markt, en een fteenen brugh. Van waer niet vergelegen is Stratton, eertijdts een wooning der Baronnenvan Latimer, daer na der Enderheyers, cn van deze door er-ving der Bigots. Vijf mijlen van de fprong van dit rivierken, bykans mhet midden van \'t landt, hght aen een heuvel Ampthill,ecnwijddufdgh, Konmglijk huys, en gelijk een kafteel,rondom met vijvers omringt van lan Cornwaf Baron vanFanhop,2[s dc zefte Henrijk heerfchte, gebout van den buytder Franfen; wiens goederen, gelijk ik gelezen heb, devierde Edward verbeurt gemaekt had, om dat hy\'trncthet huys van Lancafter gehouden had; en hem, ott lie-ver, als Fanhop zelf zeght, deze huyzingen van gequetfte Hoogheydt bcfchuldight had, zoo zijn zy terftont aen Ed-mund Grey , Heer van Ruthin , en namaels GraefvanKent, vergunt geworden ; van wiens neef Richard zy totde achtfte Koning Henrijk gekomen zijn, die dezelve,gelijk de Keyzerlijke Rcehts-gelcerden zeggen , aen hetHcyligh erf-goedt , als onze Rechts-geleerdén, acn deKroon gevoeght, en de acn-gehechte erf-gronden, deEere van Ampthillgenoemt heeft. Van hier meêr ten noor-den light Haughton Conqueft, zoo genoemt van ccn door-luchdgh en oudt huys-gczin, die het lang bewoont heeft.Ten weften Wohurn , alwaer nu ccn matige School vanFr. Graef van Bedford geftelt is ; eertijdts heeft \'er eentreflijk kloofter geweeft-, gebouwt van H. van Bolebec; on-der welk by Afpely Gowiz>, men zeght, dat aerde is, welkhout in fteenen verkeert; en tot des zelfs bewijs hebben wy gehoort, dat in dat kloofter een boute dracgh-leder, een wijl tijdts in dic aerde begraven, en namaels heel ver-fteent weêr uyt-gehaelt, te zien is. Meer ten ooften ver-toont tuddington vêc-fchijnendc huyzen, welke H. Heer Eaton. Sden<s. Botton. Chsksa?}. Strattctf. HaugkottConquefl.Wehr». , ^erde,tvelk_ houtin ßeenverandert. Cheney onlangs gebouwt heeft alwaer ook eerdjdts Pau-linus Bever, Hoveling , en Spijs-meefter van de derdeKoning Henrijk, als M. Paris getuyght , een gebouw al^i:oo met een Palleys, Kapel, Slaep-kamers, en andere ftee-ne huyzen , met loot bedekt, en met plaetfen en vijversVoorzien, dac het den aenfchouwers verwonderen deed.Niet vêr van hier, by Hokley inthe hole, klimt men langseen kleyigc wegh , den rcyzende man \'s winters zeer moey-lijk, tuflchen de landen, welke door zeer goede boonenZoo rieken, dat zy door haer reuk dc kracht

van \'t riekender honden, niet zonder fpiji der jagers, geheel verftom-pen, over een glinftercnde heuvel in chtltern; en menkomt terftont tot Btmflahle, \'twelk in ccn krijtigh landtgelegen, genoeghzaem vervult is met inwooners cn her-bergcn;het heeft vier ftraten naer de vier wijken der werelt,in welke elk, mits de aerde zeer droogh is , vier puttCn tothet gemeene gebruyk zijn , de welke, fchoon zy alleenvan het regen-water onderhouden worden , nochtans nim-mer ledigh zijn. Fonteyn-adcren worden\'er niet gevon-den , \'t zy men putten van vicr-en-twinogh Cubiten diepgraeft. In \'t midden wordt een kruys, oft liever een ftijl ge-zien, waer in de wapenen van Engelandt, Caftilien , enPonthieu gefneden zijn, en die met beelden vereert is, wel-ke de eerfte Koning Edward , ter gedachtenis van zijnhuys- vrouw iEleonoor aldaer, als ook op zommige andereplaetfen, daer hy haer Lijk-ftafy naer Weftmunfter door-voerde , geftelt heeft. Dat dit die Burght geweeft is, welkedc Keyzer Antoninus in zijn Reys-boek Magioninivm,Magiovinivm, en Magintvm noemt , behoeftniemant tc twijftelen, oft elders tc zoeken. Want behalvendat het aen de krijghs-wcgh gelegen is, zoo worden\'er inde om-gelege landen dikwijls penningen des Keyzers vande Zwijn-hocders gevonden, welke zy noch Madning mo-nye noemen j en weynigh van de af-gang der Chilternifcheheuvelen , is een krijghs-tuyning in \'t rond om-trokken»even als Strabo zeght, dat,de fteden der Britannen geweeftzijn, \'t welk negen morgen begrijpt, en men \'t Madning-^bowre en Mading-borvre noemt; waer in zich Magin-tvm, de naem een weynigh verandert zijnde, op \'t blijk-lijkft vertoont. Maer als Magintum door \'t gewelt, oft vanden oorlogh, oft van de tijdt vervallen was, zoo heeftdeeerfte Henrijk hier ccn ftadt herbouwt, en zijn Koning-lijke huyzingen tc Kingsbury , en een hoop volx om deftouthcydt der moordenaers , die de wegh bezet hadden,tc bedwingen geftelt , gelijk zulx de byzondere hiftoryvan \'t kloofterken, \'t welk hy zelf tot verflering van zijnNieu-ftadt gefticht heeft , openbaerlijk getuyghr. Maerverfta de Woorden zelve uyt die byzondere hiftory, fchoonzy nadc baftart-tael van die eeuw ruyken : 2(pta quod areailla ubi vi<z Watling & ikening conveniunt , ére. dat is:Merk dat die plaets, daer dc wegen van Watling en Ikeningt\'zamen komen, door dc oude Henrijk, Koning van En-gelandt , ccrft weder op-gebouwt wierdcn, om tc bedwin-gen de boosheydt van een zeer berucht moordenaer, ge-noemt Bun, en van zijn

mede-gezellen. En van dezen T>unis de plaets Bunjiahle genoemt. De Heer Koning heeft al-daer Dunflable gebouwt, cn heeft zich bencven die plaetseen Koninglijk verblijf gemaekt. Dc burgers waren in al-les vry , gelijk dc andere burgers van \'s Konings Rijk. DeKoning heeft in \'t zelve vlek jaer-markten, en een marktgehat daer na heeft hy \'cr een kerk gebouwt, cn doormacht van de derde Paus Eugenius, heeft hy \'er Regu-liers Kanunniken geftelt, en de genoemde Geeftclijkcnvan de gantfche Burght Gefeofareert, cn dc zelve vele vry-heden verleent. Laet ons nu van dc Hecren, Hertogen, cn Graven vanBedford fpreken : Eerftlijk zijn \'er Baronnen van Bed-ford geweeft, uyt het huys van Beauchamp, die acn deKoningen van Engelandt \'op de dagh der hulding, doorerf-recht, Aelmocfleniers waren. Welk erf, als het nu doordc dochters tot de naem van de Mowbrays > Wake, cn Htz,-Ottes,Scc. verdeelt was, zoo heeft Edward de derde Engel-ram van Coucy, Graef van Soiflbns in Vrankrijk , dien hyzijn dochter gegeven had, tot eerfte Graefvan Bedfordverkoren. Daer na heeftde vijfde Henrijk Bedford tot detijtel van Hertoghdom verheven, cn \'t dne Hertogen ge-hat, den eerften lan, dc derde zoon van de vierde Hen-rijk , die de Franfen in een fcheep-ftd;dt, aen de mont van 4 i ?-rf p. r.éii j %



? van de Sein, en daer na de Regent van Vrankrijk in een lant-ftrijdt, byT^f/^tf/^V^ïjZeerkloekmoedigh overwonnen licefi:;deze licht te Rowaenbegraven , cnmet hem het krijghs-geluk der Engelfen in Vrankrijk. Wiens graf, ais \'t de acht-fte Karei, Koning van Vrankrijk, bezocht, en een Edel-man , die by hem ftond, hem radende, dat hy \'t zoud af-brekens laet hem, nu doodt zijnde, in vrede ruften, zeyd hy,dien Vrankrijk levendigh in den oorlogh gevreeft heeft.Dc tweede Hertogh van Bedford was Georgius T^vitl,een kleyn jongskcn, zoon van lan, Mark-graef van Mont-agu , dewelke de vierde Koning Edward zoo haeft van dieeer berooft heeft, als hy hem daer toe verheven had, cn datdoor \'t acnzicn van \'t Parlament; den vader om zijn trou-looshcyt, om dat hy van hem was af-gcvallen, den zoon totdes vaders fpijt : men gaf nochtans uyt, dat zy om haer ar-moedt niet machtigh genoegh waren, om de waerdigheydtvan een Hertogh te befchermen; cn dat de Grooten, diemet rijkdommen vt^cynigh voorzien zijn , haer biiurcn al-tijdt laftigh en moeylijk- zijn. De derde was lafper vanHatfield, Graef van Penbroek, van zijn neef de zevendeHenrijk, dien hy uyt groote gevaren verloft had, met dietytel vereert, dewelke oudt en ongetrout gefturven is. D E 176 Doch by onzer vaderen geheugen is het wederom vei:-^vallen tot de tijtel van Graeffchap , als de zeftc Edward , lanRuJJèlltot Graefvan Bedford verkoren heeft,dien zijn zoonFrancifcus nagevolght is, een man van zulk een Gods-vruchtighcydt cn edele goet-acrdigheyt van natuur, dat iknoyt iet grootfch tot zijn lof kan uytfpreken, of zijn deughtgaet het zelve noch al vêr te boven. En deze heeft rot zijnnavolger gelaten Edward , zijn neef van zijn zoon Francif-cus, in het lof zijns groot-vaders op-groeyende. C A T T I E V C H L A N E N. Deze kleyne Provtmy heeft 116 Parochiën^ tt E R T-



? IZ7 H E R T F O R D-S H I R E, En \'t ooften, en ten deel aenhet zuyden van \'t landt vanBedford , light Hertford-shire, \'t welk wy gezeyt heb-ben het derde te zijn van dielanden , die aen de Cat-tieuchlanen behoort hebben.Aen \'t weften grenzen delanden van Buckingham enBedford , aen \'t zuyden deMiddel-Saxen, aen \'t ooftende Ooft-Saxen , en aen \\noorden het landt van Cambrids. Het is gelukkigh in koo-ren-landen , weyden, beemden, bofchkens, en loopenderivierkens: en het wijkt in doorluchtigheydt van de oudeplaetfen geen van zijn gebuuren,-want daer is naeulijx nocheen Graeffchap in Engelandt, \'t welck meêr toont, dat hetvan een oude gedachtenis is. Aen de noorder-grenzen zelf, daer\'t aen ^t Graeffchapvan Cambrids paelt, light Roijlon, een bekende, maer geenoude ftadt, mits zy in wezen geweeft is van de tijden derNoormannen. Want Roifia, een vrou in die tijdt zeervermaert, (* de welke zommige gelooven, dat Gravin vanNortfolk geweeft is) heeft op die plaets aen de Koninglijkewegh een kruys geftelt, waer van \'t lang het kruys van Roi-fta genoemt wierd, tot dat Euftach de Mark daer een kloo-fter , ter eeren S. Thomas, bygevoeght heeft : want toenzijn \'er herbergen gebouwt, en is \'er allenx een ftadt op-gerezen , welke voor Roifias kruys, Roijlm, dat is, Roifiasftadt, genoemt is, aen de welke de eerfte Koning Richard,op gezette tijden, jaer-merkten , en een koop-merkt ver-gunt heeft, welke nu in \'t vertieren van garft zeer vermaertis, en zeer gehanteert wordt. Want men zoud qualijk kon-nen gelooven, hoe veel kooren-kopers,voor-kopers,en ookkooren-bijters (dat zijn heden die \'t kooren op-kopen, entot een hooger markt bewaren) op de gezette koop-dagenhier toe loopen, en met hoe veel laft-paerden de wegen danover al vervult worden. By Roijlon, ten zuyden tuflchen de hooghten der heu-vels, M^x. Tharfeld, de wooning van\'t ael-oude huys vanBerners, welk zijn geflacht trekt van Hugo van Berners, aenwien, tot loon van zijn kloekheydt in de overwinning derNoormannen, erf-gronden in Bverfdon, in \'t Graeffchapvan Cambrids, van Koning Willem de Conquefteur verguntzijn. En hebben zijn nakomelingen in zulk een waerdig-heyt gebloeyt, d\'iiiHn Bourghier, die de rechte erfgenaemvan dit huys tot een huys-vrouw getrouwt heeft, als hy vande derde Edward tot de eer van Baron verheven wierd, vanBarners is toe-genaemt geworden. Hier aen ^alen Nucellen, eertijdts toe-behoorende aen\'t huys der Rofers, oft van Rochefler,m2ieï de

gantfche waer-digheydt is uyt haer namaels-inwooners de Baronnen vanScales gefproten uyt Nortfolk, doch erfgenamen van Rofta.Want de eerfte Koning Edward heeft aen Robert de Scales,voor zijn arbeyt, in de Schotfche oorlogh kloeklijk aen-ge-leyt, landen,toenjaerlijks 300 marken waerdigh, gefchon-ken , en hem tot de Parlamenten onder de Baronnen ver-koren. Wy hebben haer bloedigh fchildt, verfiert met zeszilvere zee-moflels, op veel plaetfen gezien. Zy hebben ge-bloeyt tot op de tijden van de vierde Edward, als de eenigedochter en \'erfgenaem des huys-gezins aen Antony Wide-\'vile, Graefvan Rivers getrouwt is, den welken de eere derdeught, en het houlijk van zijn zufter met den Koning ver-heven , en de nijdt zijner vyanden onwaerdighlijk over-rompelt , en ten ondergang verdrukt heeft want de der-de Richard heeft hem onthalft. En mits zy zonder kindtgeftorven was, zoo is het erf-goedt,ten tijde van de zevendeKoning Henrijk, tuflchen lan, Graefvan Oxford, die doorde Howards, en Willem Tindale Ridder, die door de Bigodsde Felbrigge naefte bloedtverwanten, en mede-erfgenamenbevonden zijn, verdeelt. Laeger ten ooften is Ashwell, dat is, de bron tuftj;hen d\'Ef koiflott,Be Chro-nijk.. &quot;vanDmßaheLan-deren dehuys-moii.^oan Ri-chard deClara, Tharfeld.Berners. NaceUen.Het hm s&quot;van Rojfa,Baronnende Scales, jishmll. fche-boomen, een boerfch wijdtluftigh dorp, vol van huy-zen , gelegen in een laege wijk , op de noorder-grenzen van\'t landt, alwaer een zeer vermaerde fpring-ader van bron-nen is, Uyt een af-gebroken fteen, oft klip , over al belom-mert van hooge Eflbhe-boomen , van waer zoo groot eenkracht van wateren uyt geduurige aderen vloeyt, dat het,terftont binnen oevers verzamelt zijnde,genoegh is om een• meulen te doen draeyen, en gelijk als fchielijk tot een rech-te rivier bekrachtight wordt. Uyt deze bronnen en Eflbhe-boomen, gelijk\'t zeer gewis is, darde Engel-Saxen dezenieuwe naem Ashwel op-geftelt hebben j zoo ben ik eer-tijdts in die waen geweeft, dat de oude Britannen , die, na\'t getuygnis van Gildas, de bergen, rivieren, bronnen, enhöflichen veel Godlijke eer toe-/chreven,van de zelfde zaek,inde zelfde zin, ditMangioninium genoemt hebben, endat \'et het zelfde geweeft is,\'t welkAntoninus M a g i o n i-n i v m geheeten heeft. Maer de tijdt heeft nu zekerer ge-leert , en ik fchaem my niet in deze mijn meening te veran-deren, wijl my mijn dwaling weynigh vermaekt. Om noch-tans deze waerheyt te beveftigen dient

een wijdt dal, in eenvier-kante vorm, hier aen gevoeght, welk, door de dikwijlsop-gegrave Roomfche penningen , toont wiens werk hetgeweeft is, en in dat boek , waer in de eerfte Willem vobrvijf hondert jaren, de zuyvering van Engelant geftelt heeft,wordt het met uyt-gedrukte woorden met de naem vanBurgh vereert. Meêr ten zuyden hebben wy de markt Bal-do ke, van wit-achtige aerde, waer van, als ook van \'t nabuu-righ Hitching, niets ouds gelezen wordt. Van daer light Wimondley in een bebouwt en bloeyendlandt, een vermaerde en oude hoeve, welke met zeer eer-lijk recht(de Rechts-geleerden noemen \'t Grand Sergeantié) Grand Set\'by ons bezeten wordt, naemlijk dat de bezitter aen den Ko- geantie,ning van Engelandt, op den dagh zijner hulding, de eerftekelk bediene, en zy even als de Koninglijke Schenker.Welke eer, ten op-zicht dezer hoeve, in de eerfte tijden derNoormannen, de Edelen, Fitz~Teca genoemt, gevoert heb- FitxrTeca.ben, van de welke zy, door de dochter, tot de Arge nt ons\'ge.-\'raekt is. Deze hebben van David van Argenton, een Noor-manfch Ridder, die onder de eerfte Willem gedient heeft,naem en ftam getrokken, en ter gedachtenis van deze zaekdrie zilvere bekers in een roodt fchildc nu Jang tot haer wa-penen gebruykt. Maer eyndlijk manlijke oor dervende, zoo! leeft, in de tijdt van de zefte Henrijk, Elizabeth van Ar-genton, die \'t geheele erf beurde, aen Willem Alington Rid- Alingtons,der, haer man, groot erf-goet met deze waerdigheyt ge-bracht, van de welke GiWis Alington de zevende erfgenaemvan dit huys is, een jongeling van zeer zoete zeden, en wareedele aert,die,als ik hoop, de doorluchtigheyt des geflachtsmet een nieuwe gb.ns van deughden verlichten zal. Dicht hier by aen de gemeene wegh tuflchen Steren-haugh en Knebworth, de woon-plaets van \'t doorluchtigehuys der Littons, hebben wy eenige t\'zacm-gevoerdegra-ven, groot genoegh, gezien, gelijk de oude Romeynen ple-gen op te bouwen aen haer verflage krijghs-luyden, deVeldt-heer de eerfte zode daer opleggende. \'tZy dat ie-mandt liever wil dat het behoort tot de wijze deraf-palin-gen: want zodanige heuveltjes zijn eertijdts t\'zaem-gevoertom de landt-palen af te teekenen, waer onder zy afch, ko-len, kalk, en gebroke potfcherven, &c. geworpen hebben,als wy elders wijtloopiger zullen verhalen. Hier beneden, meêr ten zuyden, heeft de rivier Z<?4,eer-tijdts by onze voor-ouders Lijean genoemt,haer bronnen,die meteen zachte water-leydingeerft

doorvruchtbaer in kooren zijnde,waer van \'t ook de naem heeft,gevoert wordt, welke plaets Lm de Loco Frumentario, dat is,ïan van Kooren-flaets, van daer gefproten en genoemr,een zeer vermaert man onder de vierde Henrijk, door ver-dienft van geleertheydt vereert heeft. Van daer vloeyen-de voorby Brokkett-hall, de wooning van \'t Ridderlijkehuys der Brokketts, en Woodhall, de woon-plaets der Butlers,ie, van de Baron de Wem gefproten zijnde, het erf-goedt^ Gfikiom éoQï trouwen verkregen hebben, zoo komt zyI i i fchiec i ^??ti:\' luttons.
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? 178 DE CATTIEVCHLANEN. fchicr by Bühops HatfieU , gelegen in \'t af-vallen van een heeft Gerard de Furnivall, (waer van het ook de nacm gc-heuvcl,inwelxopper-dccl zijn demi Koninglijke, en eer- dragen heeft) dc jongfte zoon van Gerard Furnivall detijts der Biflchoppen van Eliens huyzen, welke lan Morton, Sheffeld. Maer laet ons tot de dvier Lea en Ware keeren, al- ?BiflTchopvanElicn, zeer fchoon gebout heeft, WantKo- waer die Aflerius verhaelt, dat de Decnen, methac^roof-ning Eadgar heeft in deze plaets veerdg hijdcn aen dc kerk fchepen aldaer gevoert, een fterkte gebout hebben, \'t welkvan Elicn^gefchonken.Dacr na fpoelt zy aen Hertford, welk als het de Koning Alfred niet kon verwinnen, zo heeft hy,in zommige voor-beelden van Beda Herudford genoemt door ddegegravewater-loopen, de wateren vande Lea at-wort, alwaer gehandelt wordt van \'t Synodus, aldaer gehou- gewent, op dat zy haer fchepen niet zouden wederom voe-den in \'t D c L XX jaer. Welke naem zommige \'t Roode on- ren, zo dat zy nu de by-wooners daer van bykans te geenendiep, zommige het Herten ondiep vertalen. l3it heeft in de nut geweeft is, tot dat nu onlangs dc graft herftelt zijnde,zytijden van Wfllem dc Conqueßeur, als in \'t Schat-boek van bequamer gemaekt is, om de koopmanfchappen,en \'t koo-Engclandt gelezen v/ordt, zich befchermt voor tien hijden, ren, &c. tc vervoeren. Niet vêr heeft zy van Ware geloo-en daer zijn zes-cn- twintigh burgers geweeft. Maer nu is pen, als zy een dvierken (men noemt het j ten ooftenhet dootfch, en daer van meeft vermaert, om dat het oudt tot zich in-neemt, welk eerft af-loopt door Biffchops Stort- Biffchops ^is. Want het heeft zijn naem aen \'t gantfche landt gemeen ford, een kleyne ftadt, eertijdts verfterkt met een kleyn ka- Stortferd.gemaekt, en \'t wordt de hooft-ftadt van \'t Graeffchap ge- fteel, t\'zaem-gebracht door een hooge aerd-hoop, op een ^facht. Het heeft een kafteel by de rivier van de oude eylandt,\'twelk de eerfte Koning Willem aen de Biffchop- Edward, als men gelooft, gebout, en eerft van \'t huys der pen van Londen gefchonken heeft, waer van \'t ook naer deC/^rÉ\'?^, aen wien\'t behoort heeft, ver meerdert. Want Gifte- BiflTchop genoemt is,- doch Koning lan heeft het in fpijtbert de Clare was omtrent de tijden van de tweede Henrijk van Biflchop W. vernielt. Van daer wort het voorby Hunfgehouden voor Graef van dit Hertford, en Robert Fitz-wal- don gevoert, welk de tijtel van Baron gegeven heeft aenter, die uyt het zelfde huys der Clären, als Steven de kaftec- Henrijk Cary , door de genade van Koningin

Elizabeth,len van Engelandt overal voor zich zelf beroofden, aen den wiens Kamcrlinghy geweeft is, als die, behal ven dathy uytzelfden Steven vrylijk verzekert heeft (als in Mathijs van het Koninglijke huys der Graven van Somerfeth gefprotenParijs gelezen wordt) dat dc hoede van dit kafteel, met was; ook der zelfde Koninginne bloedt-verwant,van wegenoudt recht tot hem behoort heeft. Daer na is\'t aen het Ko- haer moeder Anna Boulijn, geweeft is. Dit rivierken alzoninglijk erf-goedt vervallen, ende derde Koning Edward aengenomen hebbende, zoo haeft zich de , nu blycr na. heeft acn zijn zoon lan van Gent, toen Graef van Rieb- de en zich als van dit ongeluk verheugende, groet mond, en namaels Hertogh van Lancafter, dit kafteel, de het de Theohaldifche huyzingm, gemeenlijk Ththaulds gc-T^eoba\'ds.ftadt, en eere van Hertford vergunt, alwaer hy (zoo luyden noemt, dc welke die ecrlijkfte Neftor van Engelandt, dede woorden van dc gift zelve) na \'t vereyfch van zijn ftaet Baron Burghley, opper-Schat-mccfter van Engelandt (dienzou mogen herbergen, en bctacmlijk vertoeven. deze rivier willigh bekent, dat zy voor haer herftclde graft Van hier vloeyt de tot , zoo genoemt van de te danken heeft) tot alle fracyighcyt, indien ghy op\'t gebouSluysom\'twater te ftuttcn, welk onze voor-ouders FT\'f^ri? ziet j tot alle geneughlijkheyt, indien ghy op dc hoven cnM en genoemt hebben. Dit heeft Hertford allenxkens wandel-plaetfen, met dichte boftchen bekleet, ziet, gebout eerft veel fchade aengebracht,en namaels door zijn bevolkt- heeft, heytgelijkals verduyftert. Want de oorlogh der Baronnen , Maer laet ons meêr binncnwaerts, cn tot ouder dingen^ tegen Koning lan, in brant zijnde, zoo heeft dit, opzijn komen. Twaelf mijlen van H^rz/öri, ten weften, is geweeft Heer de Baron van Wake vertrouwende, de Koninglijke Verolanivm, eertijts een zeer vermaerde ftadt, by Ta- VeroU-, wegh tot zich getrokken, daer het te vooren een dorpje citus Vervlamivm, by Ptolomaeus V r o l a n i v m, »«^w«- ^ was, en\'t niet geoorloft was dacr met wagens door te rijden, cn Ve rol a m i v m. Deze is heden genoeghzaem be- mits een keten over de brugh gefchooren was j waer vande kent, bencven de kerk van S. Albanus in de Hundred van? fleutcls by den Bailjou van Hertford waren. Bykans in welke Caisho, (welk de C a s s 11, welker C^far gedenkt, buyten I\' tijdt Gilbert Maerfchalk, Graefvan Penbroek, onder de twijfel in gehadt hebben) by den Saxen Watlinja-ce^rep, , ^ Grooten van Engelandt wel dc voorneemfte ., alhier ccn van dc Koninglijke weg J^/f//»^//y£&quot;4/,enWeplam-ceap\'ce]i.

Ridderlijk fpel, welk men een Ttfr^^\'^^^f/noemt, onder de En\'t heeft die oude naem noch niet af-geleght j wantheti , Fortunins, de Koninglijke macht, waer van de wort gemeenlijk Tifr/z/^wü genoemt, fchoon\'er, behalven dc : verboden waren, befpottende, verkondight vervalle muuren der veften, dc vier-kante vloeren, en de ^ I ^ heeft. Alwaer,als een groote menighte van Edelen t\'zamen- dikwijls uyt-gcgrave Roomfche penningen,niets ovedg zy. \' gekomen was, hy by geval, terwijl hy rende, van een hals-. Het is acn een heuvel, zachtlijk ten ooften nederdalende, ftarrigh paert, de toom gebroken zijndc, af-geworpen, en gelegen geweeft,omringt met zeer vafte veften,een dubbelevertreden, ellcndiglijk den geeft gegeven heeft. Deze Tbr- wal; cn ten zuyden met diepe graften , enten ooften met\' ^ï/yz-y^É-if/«?;?? waren openbare ocffeningen van wapenen onder een rivierken befproeyt, welk eertijts in een groot moerafch de Edelen, en meêr als proef-fpelcn, ingeftelt, zo wy Mun- ftil geftaen heeft; waer van men gift, dat dit de ftadt vanftcrus geloovcn , in het dc cc cxxxi v jaer /welke ook haer Caflibclin geweeft is, met boftchen en mocraffchen beve- j)gßadtwetten hebben gehat, die men by den zelfden vint; cn zijn ftigt, welke Cxfar overwonnen heeft; want daer is noyt in Caßi\'Neulrtgen\' met zo groot een dolligheyt, en nederlaeg der Edelen over- deze wijk geen andere poel,dat ik weet, geweeft. In Ncroos helin,ß^ ^ al, doch inzonderheyt in Engelandt; waer van ze Koning tijden wierd zy een Municipium geacht, waer van zy in der\\\\ ^S\'Jj Steven af-gefchaft heeft, langen tijdt gehouden zijn, dat zy fteden Naem-recx , van Ninnius genoemt j . door verfcheyde beftuyten der kerk verboden zijn , onder wort; zo dat men niet te twijfelen behoeft,of dit is C^é-r I- »01248. ftraffe,dat,dic in de zelve gedoot waren,dc kerklijkc graven geweeft, welk Hubertus Goltzius in\'t oude op- zouden dervcn;cn vanonzcn derden Henrijk een wet gege- fchrift gevonden heeft. nu waren fteden met het Mmki- ven, door raedt der wijzen, dat de erfgenamen der overtre- recht der Roomfche burgers begiftight; cn is die naem ge- pia.; : ^ ders uyt haer vaderlijk erfzouden uyt-gefloten worden. Tc- maekt van het ontfangen der Amten, gen zoo gezond een wet, heeft deze quade cn verderflijke dat is, het gemeen hevel over \'t gemeene befl: en zy hcbbcn,zogewoonte nochtans lang in zwang geweeft, en niet voor de veel de ordens aengact, gehadt Tien-mannen, Ridders, entijden van de derde Edward t\'eenemael vergaen. het gemeene volk;wat de gemeene raets-pleging betreft, de ; Tuffchen deze twee fteden

Hertford en Ware,\\ve\\ke naeu- Racts-hceren en \'t volk; cn wat dc Overheden cn Priefters lijx twee mijlen van elkander liggen, wort de ten noor- rackt,Twce-mannen;dnc-manncn in\'t recht uyt tc fpreken,den, met twee rivierkens vermeerdert i Afl^enus noemt ze Schat-meefters, Bou-mcefters, Rent-meefters, en Pnefters.j Mineram en Beneficiam. zoud ik ramen te zijn, Of dit nochtans een met oft zonder verkic- waer acngelegen is; alwaer het edele huys van fmg van ftemmen geweeft zy, zal niemant lichtHjk zeggen.Benßed eertijdts haer kafteelken gehadt heeft ,• gelijk Mine- Want ccn Municipium met verkiezing van ftemmen,noem-ram de andere; waer by Vukerich light, \'t welk door gunft den zy,dien het geoorloft was ceren-ampten aen tc nemen,- _ van de eerfte Koning Edward, cn door toe-doen van Wil- gelijk aen d\'andere kant, dien het geoorloft was, zonder lem Le Bland, een koop-markt cn jaer-markten heeft. Waer verkiezing van ftemmen. Onder de zelfde Nero was het,\' Furnivall. 2^enz\\chv^n2LchtetenoT^-doet Munden Furnivall,gelïjkhet als Bunduica oft Boodicia, Koningin der Icenen, door , tf t! I i ;i t I i If i met deze naem verhaelt wordt,\'twelk tot zijn Heer gehadt een bitteren haet tegen de Romeynen, hun een doodlijkenl \' \' / oor- \\



? van een\'t Welk ik hier in \'t voorby gaen aenteken, om de zeden van dieeeuw aen te merken. En niet lang daerna is hec in \'t gewelt en IS tot de hooghfte vermaertheydt geraekt, en wy hebben der Saxen geraekt, doch Vther de Britan, om zijn ftangfcheoude penmngen hier, zoo \'t fchi jnt, gemunt gezien , met vobrzichtigheydt Pendragon toe-.^enaemt, heeft het doorhet opfchrift T a s ci a , en aen d\'andere zijd Ver. het een zwaer langduurigh belegh w\'cêr gekregen : na wienswelk die zeer geleerde navorfcher, en onderzoeker der eer- doodt het wederom in der zelfde handen gevallen is. WantwaerdigeoudthevdtDavid Powelus, Dodor der heylige uyt Gildaes woorden kan lichdijk af-genomen worden,Godt-geleertheydc, vertaelt heeft, de tribuyt oft fchatting dat de Saxen in haer tijdt deze ftadt iil gehat hebben: Godt,Wat Tafc Verulammm. Want Tafc, als hy my wijs gemaekt heeft, zeght hy, ontfteekt ons de helderfte lampen der Heyligen .ht^hent, betekent m t Britanfch Schatting, T^fita een Schat-pen- welker lichamen, graf-fteden, en lijd-plaetfen, zoo zv doorning, en Tafcyd, de voorneemfte Schat-verzameler. Maer de bedroefde icheuring der Barbareii, om onze zeer veléziet ghy ook de penning zelf,dewelke wy ook te vooren ver- zonden den burgeren niet ontnomen «ierden, zy zoudentoont hebben. jg gemoederen der aenfchouwers niet de minfte brandt der Godlijke liefde aen brengen, S. Albanus van Verolamien,&c. zegh ik. Als Verolamium door deze oorlogen verval-len was, zoo heeft Öfta, de machtighfte Koning der Mer-ciers, uyt zijn landt, omtrent het D cc xcv jaer, in eenplaets die zy Holmehurft genoemt hebben , een groot kloo-fter gebout, ter gedachtenis van S. Albanus, oft,|elijk in deszelfs briefgelezen wordt, aen onzen Heerlefus Chriftus,enden Martelaer S. Albanus, wiens overblijffels tot hoop vanDeze meenen zommige voor de aenkomft der Romey- ^en tegenwoordigh geluk, en toekomftige zaligheydt, denen geflagen te zijn,maer ik geloofhun niet : want ik heb Godlijke genade vertoont i en terftont is \'er tegelijk eenaltijdt geacht dat het Schat-penningen geweeft zijn, die, op-gerezen,welke men na \'t zelve Alhans noemt. En op \'t hooft, en de landen geftelt, alle jaren van de Romey- zelfs, en de Koningen van Engelandt, die hem nage-nen geeyfcht zijn, als ik te vooren gezeyt heb. Want al eêr volght hebben, hebben aen \'t zelve groote bezittingen ge-de Romeynen aengekomen zijn , geloof ik naeulijx dat de geven, en wijdtluftige voor-rechten van de Roomfche Pau-Britanneii geldt gemunt hebben. My gedenkt nochtans, zen verkregen, welke ik uyt onzen Florilegus hier zal aert\'t geen Ca:far van de zelve

fchrijft: Zy gebruyken doch ko- hechten, op dat ghy de overvloedige mildadigheydt derderMtan penningen, oft yzere ringen,na een zeker gewicht ge- Vorften tot de kerk befchouwen mooght. Zoo fchrijfc hyfim ^ wogen, waer voor de oude boeken, yzere Lancien hebben, dan:De allermachtighfte Koning Ofta heeft aen den Voor-£y \'ande- Waer voor de Critki,yjxexe Platen ftellen. Maer mijn reden martelaer S. Alban gegeven zijn heerlijke hoeve, welke by-ren Rmgen, keer ten voorftel. Het zelfde web hier te her-weven luft kans twintigh mijlen van Verolamien af is, en * Vnejlaw ge- * A/oo^/ij^my niet. In geen ding nu was Verolamium zoo vermaert, noemt wordt, en zoö veel in \'t ronde, als tot heden des Ko- WimjtowiAlbanus ^^^^ ^^^ Albanus, een burger van byzondere heyligheyt, nings fchriften getuygen, als in de voornoemde Heerlijk- Martelaer. en geloof in Chriftus, voortgebracht heeft, dewelke , als heyt begrepen wordt. Welke Heerlijkheyt, naemlijk, metDiodetianus de Chriftlijke Godts-dienft met uyt-gezochte zoo groot een vryheyt begiftight fchijnt, dat zy van de Apc-plagen pooghde uyt het geheugen der menfchen te wif- ftelfche gewoonte en fchatting, welke Roms kot genoemtfchen , met een onverwinlijke ftantvaftigheyt des gemoets, wort, daer nocht de Koning , nocht dc Aerts- biflchop , ofcde eerfte in Britannien de doot Voor Chriftus geleden heeft. Biflbhop, Abt oft Prioor, oft yder een in \'t Ri;k, van desWaer van hy onze Steven, en de eerfteling der Martelaren zelfs betaling bevrijt is, zy wel aÜeen geruft is. En over devan Britannien genoemt wordt, en Eortunatus Presbyter Priefters en Leeken van zijn gantfche bezit, pfeeght de Abt\'gezono-en heeft: oft de Munnik, die Opper-diaken onder hem geftelt is, het ^Zoo brengt on,s V vruchtbaer Britten-landt Pauzelijk recht. Zoo dat zy geenigen Aerts-biftchop, oft Ben trefiyken Albaen ter handt. Biflbhop, oft Legaet, als den opperften Paus gehoorzaem- En Hiericus Gallus,die voor zeven-hondert jaren geleeft heydt bewijft. Is ook dit te weten , dat dc grooc-dadige Ko-heeft, fpreekt van den zelfden, en zijn dootflager,niet zon- ning Ofta, ten tijden,als hy aen den Stadthouder van S.Pie- der wonder-werk gebUnt zijnde, aldus: Hy die, voor chriftus naem, wel hondert ftraffen leed,t>ien \'t vonnis eyndelijk\'/ ved-rvetend hooft affneed,Is zelfs niet tot geluk \'des Beuls verfcheyden mogen iWant als de Heyltgh \'t hooft, verloor de Beul zijn oogen. In V leve»\'Van S. Ger-manHs, ter,den Paus der ftadt Romen de ingeftelde fchatting,dat is,Roms kot, van zijn Rijk toe-geftaen heeft, hy zelfvan denRoomfchen Paus verworven heeft, dat de kerk van S. Al-ban eerfté Martelaer der

Engelfchen, het zelfde Romskotyznde gantfche Provincie van Hertford, waer in de vaek gc- -Tot dezes verwijt, en der Chriftenen fchrik, als gelezen noemde kerk gelegen is, getroulijk zoud verzamelen, enwordt in zijn oude ftrijdt, hebben de Verolamiers zijn Mar- het verzamelde tot haer eygen gebruyk behouden. Waertelaerfchap in Marmor-fteen gefchreven, en in haer veften van, gelijk de zelve kerk, even als zy van den Koning allégemetfelt: maer namaels als het bloedt der Martelaers de Koninglijke rechten, zoo heeft den Abt van die plaets, die wreedtheydt der dwinglanden verwonnen had, zoo heb- \'t voor een tijd geweeft is,Pauzelijke verficrfclen. Ook heeft ben de Chriftenen een kerk, van een wonderlijk werk, (als Hadrianus de vierde Roomfche Paus, in de buurt gebooren, Beda zeght) tot zijner gedachtenis gebout,en is den Verola- aen de Abten van dit kloofter vergunt, dat (ik fpreek uyt miers zoo groot een achting der Godts-dienft aen-geko- de Voorrechten zelf) gelijk S. Alban dc eerfte Martelaer men, dat hier een Synodtis in \'t cccc xxix jaer gehouden der Engelfchen te zijn bekent wordt: alzoo de Abt van zijn wierd, als de Pelagiaenfche kettery, door Agricolaes zoon, kloofter, onder de Abten van Engelandt altijdc de eerfe in van de Biflchop Severianus in dit eylandt was weder op- de orde Van waerdigheydt gehouden werde. En de Abten geftaen , en de Britanfche kerken zoo befmet, dat zy, om hebben niets, dat tot nut oft fieraedt zijn konde, nagelaten, de waerheydt te beveftigen, Germanus Antifiodorenfes , en dewelke een wijde water-poel onder Verolamien door inge- Lupus Tricafftnus uyt Vrankrijk riepen j dewelke, de ket- voerde aerde geftopt hebben. Aen de plaets is nochtans de tery weder-legh t hebbende, zich achtbaer onder de Britan- naem van Vish-pole,tot noch toe hier een ftraet van de ftadt, nen gemaekt hebben , inzonderheydt Germanus, die in dit gebleven. Beneft\'en welke > als by ons geheugen Ankers evlandt veel kerken heeft, die hem toe-gewijt zijn,en neven uyt-gegraven zijn, zoo hebben zommige geloott, ^ door uyt^egrA- de veften van deze vervalle ftadt, is noch een kapel, met de Gildaes bedurve plaets bewogen , dat de Teems hier t eeni- MER O R D - S^ H R E. 17? oorlogh befchooren had, van de Britannen, als Tacitus ver- tijdt blöeyènde, in Èijn leven fchrijfc) het <^raf vän S Ä haelt, vernielt. Hier van heeft Suetonius geichreven: Door nus heeft laten openen, en heeft in \'r zelve^eniae ovêrb ? 200 veel quaden van den Vorft, is de Britanfche nederlage fels der Heyligen geborgen, op dat ook de herbero- ^^ &quot; * toe gekomen, waer door ^ twee voorneme fteden, met een graf

zoüd hebben, die een hemel ontfangen had.&quot;^ tnMaUon. gi^oote moordt der Roomfche burgers en bontgenoten,uyt-geroeyt zijn. Zy heeft niet te min wederom herbloevt. naem van Germanus, fchoon zy nu tot een onheylighge- ger tijdt zijn loop gehadt heeft. Maer verfta van deze Cl^apir^ bruyk ftrekt, op welke plaets hy voor een Preek-ftoel Godts poel ^\' woort verkondight had, geUjk de oude brieven van Alba- gefch ight had, gelijk de oude brieven van Alba- geichreven heeft : De Ak Alfric heeft de groote en diepenus kerk getuygen. Dewelke (gelijk Conftantius, toen ter viflehery, Sa Albaens kerk al te fchadelijk, ennabygeie- ^ K k k gèn poel oft viflbhery , \'t gene een oudt Gefchicht-fchrijver



? ? ii_ i\'l\'i .&quot;>11 Sm sm CA TTIEV CHLANEN. D E 80 gen zijnde, welke Fish-fole genoemt wierd , met groot geldgekoft. Want het was des Konings viflchery , en des Ko-nings dienaers en viflchers het kloofter zeer moeylijk, enden kloofter-Heden laftigh geweeft. Waer van hy \'t waternamaels heeft af-getapt, en droogh gemaekt. Indien ik uyt het verhael des gemeenen volx wilde op-tellen, wat een grooten hoop Roomfche penningen, hoeveel beelden van goudt en zilver gegoten, hoe veel vaten ,hoe veel Marmore ftijlen , hoe veel hoofden van pilaren,cn hoe veel oud-werkfche wonderen, hier uytgehaelt zijn ,mijn reden zoud alle geloof te boven gaen. Hoor nochtanseen weynigh uyt degelooflijkheyt van een oudt Gefchicht-fchnjver: De Abt Ealdred.als Eadgar heerfchte,te Verola-mien eenige oude onder-aerdtfche gewelven nagevorfchthebbende, heeft alles om-geroeyt, hy heeft wegen metonderaerdtfche gangen geheel door de konft uyt-geholdt,van welke zommige onder \'t water v/aren , dat eertijdtsmeeftendeel aen de ftadt vlood, vernielt en geftopt. Wanthet waren fchuyl-plaetfen van moordenaers en hoeren. Degraften der ftadt, en eenige hollen , waer toe de quaedt-doeners , als tot haer toevluchten , gevloden hebben, heefthy geëftent; doch de heele tichels, en de fteenen, die hytot het bouwen bequaem vond,wegh leggende: by de ftranthebben zy eyke-planken, met ingehechte fpijkers, metfcheeps-pik befmeert, gevonden, als ook fcheeps-gereedt-fchap, als Ankers, door de roeft half af-geknaeght, en den-nen Riemen. En weynigh hier na: Eadmer zijn navolgerheeft het werk, dat Ealdred begonnen had, volhart, en zijngravers hebben in \'t midden van de ftadt, de oude funda-menten van \'t Palleys om-geworpen , en in \'t hol van demuur, even als in een kasken, zijn zy geraekt op boekenmet eyken berderen, en zijde banden , van welke het eeneinhield het leven van S. Albanus, in de Britanfche tael be-fchreven, de andere der Heydenen zeden. Als zy de aerdedieper geopent hebben, hebben zy oude fteene tafelen, tic-cheleii, en ftijlen gevonden,infgelijx emmecs,kannen, kon-ftelijk gebakken en gedraeyt, infgelijx glaze vaten, waer inde aich der dooden was,&c. Eyndlijk heeft Eadmer van de-ze overblijffelen voor S. Alban een nieu kloofter gebouwt.Ën dit zy genoegh zoo veel de oudtheydt en waerdigheydtaengaet, verfta nu ook, zoo \'t u belieft, tot lof van Verola-mien , als een toe-gift, de veerzen van Alexander Necham,van daer voor c c c

c jaren gefproten: Wel eer rpAS Verolam een wijdtvermaerde fiadt,Bie meêr aen kunß, als aen nattmr te wijten had.Bees, moedigh of haer volk, verachte zoeven jarenBe moeyt\' van Pendragon, en zijn belegeraren.Hier, Romen, is i^lbaen, uw burger tot zijn loon,Vereert met V edelpuyk der Martelaren kroon.En elders : Bees plaets heeft V aenbegin van onzen tijdt gekent,Bn Onzer jaren reex, en onzes levens lent.Bees plaets heeft onze je ught met eerelijke kunflenVoorzien, en is de bron die oyt ons lof begunflen. Boor Marflaer, volk, en flant gelukkigh, heeft gezienOntfprongen uyt haer fchoot veel treffelijke liên.Alwaer tGods-dienßig heyr,dat zich aenChrifigewijt heeft,In onvermoeyde vip, en Geeßelijkeßrijdt leeft.Verolamien heden tot akkers verandert zijnde,zo bloeytde kerk van S. Alban, uyt haer val getogen, als een treflijkeen wijdtluftige ftadt, en is de kerk van dat kloofter nochovedgh, aenzienlijk, in groothcydt, treflijkheydt, en oudt-heydt ; welke, als de Munniken verftoort wierden, van deburgers voor 400 ponden van onze munt verloft, op dat zyniet geflecht vvierd, en tot een Parochy-kerk verandert is:en het heeft een zeer fchoone vont van louter koper , waerin de kinderen der Koningen van Schodandt plegen ge-doopt te worden,- \'t welk Richard Leus Ridder, Overfte dergravers, uyt de roof van de Schotfche oorlogh, met dit ho-vaerdigh opfchrift gcwijt heeft ; CVM L^THIA opidvm apvd sco-TOS NON INCELEBRE, ET EDlN- bvrgvs primaria apvd eoscivitasincendio confla-grarent, richardvs levs EC^VES A VRAT VS ME F L A M-MIS E RE PTVM AD ANGLOSPERDVXIT. HVIVS EGO TAN- S. Albans, Be vontuyt deSchotfcheroof. M E M O R NR E G V M L I B E R O SSOLITVS, NVNC MEAM Am etiam infimis LIBENTER CON-VICTOR SIC VO-, ANNO D O M I N IET ANNO REGNICTAVI XXXVLDat is : Als Leyth, een (ladt by de Schotten, niet onvermaert, enEdenburgh, de voorneemfle fiadt by de zelve,in brant flonden,zoo heeft Richard Leus, Ridder, my uyt de vlam getogen, tot deLngelfchengebracht. Bezes zo groote weldaetgedachtigh, ik,die niet als der Koningen kinderen gewoon ben te waffchen,hebnu oook mip dienjl aen de laeghfle der Engelfche gewilligh toe-gezeyt. Be overwinner Leus heeft het zoo gewilt. Vaerwel,inhet m d xtiii jaer des Heeren, en in V xxxvi jaer van deheerfching van de acht fle Henrijk. Maer tot de zaek. Gelijk de oudtheydt deze plaets toteen outaer der Gods-dienft gewijt heeft, zoo fchijnt ze ookMars tot een

plaets van den oorlogh geftelt te hebben.Want, op dat ik andere dingen verzwijgh, als Engelant on-der \'t huys van Lancafter en York, als van levens-middelenuyt-geput, door den inwendigen oorlogh verviel, zoo is \'ettweemael in de zelve ftadt, tuflchen de Hertogen der par-tyen, met onderlinge veranderlijkheydt van \'t avontuur ge-ftreden. Eerftlijk heeft Richard, Hertogh van York, denLancafters een zware nederlaegh aengedaen, de zefte Ko-ning Henrijk gevangen,en veel van treflijken naem gedoot.In \'t vierde jaer daer na hebben de Lancafters, onder \'t be-leyt van de Koningin Margriet, een voorfpoedige flagh ge-nietende, die van York alhier verflagen , en den Koning invryheyt herftelt. Omtrent deze ftadt (op dat ik het bolwerk , dat het ge-\'meene volk Oiflers-hils noemt, en ik het kafteel van OflortusProp. acht, nalate) hebben de Abten, door een Godtvruch-dgh beraet, den Geeftlijken maeghden een kloofter oip-gc-ïighttc Sopwell, den Leprozen het Gafthuys van S. luliaen ,den zwakken vrouwen het andere genoemt Maria dePrej dat is, van den Beemde, beneven \'t welke de Goramberseen rijke hoeve gehadt hebben, alwaer Niklaes Bacon ,Groot-zegel-bewaerer van Engelandt, een huys,welk zijnerwaerdigh is, gebout heeft. Hier by light Redborn,diit is,zoo Redhorn»men \'t vcrtaelt, \'t Roode water, daer nochtans het voorby-vloeyende water niet meêr roodt is, als de roode zee. Eenplaets eertijds vermaert door de overblijffelen van den Mar-telaer Amphibalus , die van S. Alban in\'t Chriftlijk geloofonderwezen, en onder Diocletianus om Chriftus wil ge-ftorven is, welke hier gevonden zijn. Heden bekent, omdat het light aen de gemeene krijgs-wegh,die men Watling-flreatnoemt, en het rivierken Wenmer dicht by zich heeft, V T^ort ook^welk &quot;nimmer op-welt, en rijft zonder voor-teek en van Wome-fge-fchraelheyt van koorn, en een zware tijdt, gelijk men ge-looft. Hier dichte by zullen wy, niet zonder reden,achten,dat de Schans Dvro-co-brivas geweeft is, van welke An- Buro-eo\'toninus verhaelt, hoewel de gelegenheyt daer tegen roept, briva.Want gelijk Redborn in onze tael, zoo betekent Bur-cho inde Bntanfche even \'t zclfde, tc wezm, Roodt water. En voor-waer de oude plaetfen worden zeer wel geraemt uyt de oudeopfchriften, Icydingcn der wegen, oorfprong , cn gelijkenisder namen, by-gelege rivieren, en meyren ; hoewel zy metde fchriften der Rcys-boeken niet juyft over-ccn-komen,om dat die zeer lichtlijk verdurven, en de begrijpen dcr

we-gen verandert worden. Het kan voorwaer niet zijn of Bur-co-briva zijn gewecft,daer die Roomfche wegh over dit wa-rer gegaen is, te weten, onder Flamfled-, want daer is een wa-ter-ader, groot genoegh, zeven mijlen van Verolamien, waervoor, door de zorghlooshcydt der boekhandclaers , xii in-geflopen is, welke terftont,noch teêr zijndc,dc wegh door-fnijdt, en fchoon zy hier zonder naem zy, beneden de ftadtvan S. Alban wordt zy Col genoemt. En Briva, \'twelk by „ .\'vele namen van plaetfen gevoeght is, acht ik by de oudeBritannen en Franfen een Brug,oft Over-vaert betekent tehebben, dewijl \'t acn de rivieren alleen gevonden werdt. Indit eylant zijn geweeft twee Burobrivaes,d2X. is, zoo ik nietmis, over-vacrtenover\'twater; in Vrankrijk is geweeftBriva Ifau, nu. Pontoife, d^Qï zy de IJara, Briva-odera , daer O N lV TI B E N E F I C I IN ISI VAREOPERANGLD IX LL VIT.M. D. X L 11 LH E N R I C I O O R V MLEVSVALE



? 1 O R D - S H I R HER E. l8i daer zy de odera , Samarobriva, (want die is de wäre naem)daer zy de rivier de Soom eertijts over-gevaren hebben.FUmßed. Weynigh hooger ^ottTUmftedo\'^ een heuvel gezién.hetwelk Leoftan, Abt van S. Alban,ten tijde van S. Edward,aendrie Ridders heeft gegeven,Turnot,Waldef,en Turman,op\'dat zy het nabuurige landt tegen de moordenaers zoudenbefchermen. Maer Willem de Conqueßeur heeftze haer be-nomen , en gegeven aen Rogier de Todeney oft Tmy, eenzeer doorluchtigh Noorman, diens Baronny het geweeft is^doch door de dochter is het eyndlijk tot de Beauchamp,Graven van Warwijk, over-gedragen. Van hier ben ik ten zuyden-waerts nedergegaen naerHemßed,een koo^p-^edeken^Hehanhamfledgenoemi^^Xs hetde Koning Ofta aen \'t kloofter van S. Alban fchonk, gele-gen tuflchen de heuvels,by een rivierken,welk terftont meteen ander t\'zamen-vloey t, dat door Berkhamfled loopt: al-waer de grootfte van Engelandt, die nu,door raedt van Ere-therijk. Abt van S. Alban, gedacht hebben om \'t nieuwe jokder Noormannen af te werpen, t\'Zaem-gekomen zijnj enWillem de Conquefleur is, als gelezen wordt in \'t leven vanden zelfden Eretherijk, by haer gekomen, als hy zich vreef-de,dat hy \'t Rijk,\'t welk hy met zo veel bloet-vergietens ver-kregen had, verliezen mocht. En na veel herre-vverringenheeft de Koning in de tegenwoordigheydt van d\'Aerts-bif-fchop Lanfranc, voor \\ goedt der vrede gezworen op ai deöverblijflelen van de kerk van S. Alban, en zijn handt op \'theyligh Euangelie geleght hebbende, de Abt Eretherijkden eedt bedienende, de goede en oude aengenome wettendes Rijx, die de heylige en Godtvruchtige Koningen vanEngelandt zijn voorzaten, en inzonderheydt deKoningEdward ingeftelt heeft, ongefchent te onderhouden. Maerhy heeft vele van die Grooten terftont in haer goederenqualijk geftraft, en deze ftadt aen Robert, Graefvan Mor-ton en Cornwal, gefchonken, die, gelijk men zeght, hiereen kafteel met een dubbele graft en wal heeft gebout, waerin Richard, Koning van Romen, en Graef van Cornwal,nu met eer en jaren vervult, tot een beter leven verhuyft is.Dewelke geen kinderen nalatende, zoo heeft eyndlijk dederde Edward dit kafteel met de ftadt aen Edward, zijneerft-gebooren zoon, dien fchoonften Vorft, dien hy totGraefvan Cornwal verkoren heeft, over-gedragen , waervan\'t ook noch het erf derGraven van Cornwal is. Doch\'t kafteel is nu niets anders , als een gefcheurde veft, en

eenongefchikte fteen-hóop, waer op Edward Cary, Ridder, ens Konings luwelier, uyt het geflacht der Careys, in \'t Graef-fchap Devon, een treflijk, en zeer geneughlijk huys nu on-langs op een heuvel gebout heeft. Maer in de ftadt zelf isniets te zien,als een School,die I. Incent,Decken van S.Pau-lus te Londen, van hier gefproten zijnde, aen de goede we-jOWj tenfchappen gewijt heeft. Meêr ten zuyden light KmgsLangley, eertijdts een Koninglijk huys, waer in Edward deLangley,loon van de derde Koning Edward,cnHertogh vanYork, geboren, en van \'t zelve genoemt is, alwaer een kloo-fterken der Predijker-broeders was, waer in de arme tweedeKoning Richard, die fchelm-achtigh van \'t Rijk en \'t levenberooft wierd, eerftlijk begraven ^ en namaels naer Weft-munfter gebracht, en daer voor \'t Rijk met een kopere grafgcloont is. Hier fchier tegen over is noch een ander Lang-ley, het welk, om dat het tot de Abten van S. Alban behoortheeft, Abbots Langley genoemt is: waer in gebooren is Ni-klaes , toe-genaemt Breakjpere, namaels Roomfch Paus, ende vierde Hadriaen genoemt, die de Noorwegers eerft hetChriften-geloof geleert,en de Romeynen,na haer oude vry-heydt hakende, bedwongen heeft; aen den welken ook deRoomfche Keyzer de eerfte Erederijk, als hy van \'t paerdtklom,de ftegel-reep gehouden heefteen eyndlijk een vliegh,in zijn mondt vliegende, den adem geftopt heeft. LaegerWatfwd. heb ik gezien de koop-fteden Watford en Rikemanefaorth, Hemßed. Berkham-ßcd. \'AhhotsLangley. De vierdeHadriaenHaus. waer van ik niets ouders gelezen heb, dan datfe de KoningOffa aen S. Alban gefchonken had,als ook Cai^hoheryAxcht Caiähckry,by Wat ford. ïn welke plaets Richard Adorifon, een zeer o-g-leert man van Ridderlijke orde, en die onder de achtfteHenrijk, en de zefte Edward, het Gezantfchap by de groot-fte Vorften bedient heeft, een huys begon,- \'t welk zijn zoonKarei zeer treflijk tot zijn hooghte gebracht heeft. Meêr ten ooften heeft zich de krijghs-wegh der Romey-nen recht geftrekt,van Londen naer Verolamien,doorÄz^-ßed-head,Edgervorth,en Elleßre, neven welke,in dezelve vêr-heydt,als Antoninus in zijn Reys-boek Svllomic^ ftelt, SnUoHiticof,te weten, vijftigh fchreden, van Londen x 11, van Verola-mien i x , zijn noch overigh de tekenen van het oudeWacht-huys, en daer worden veel vervalle muuren uyt-ge-graven op een heuvel, die men heden Brokley-hillnoemuDoch als de Romeynen hier af lieten te heerfchen , déwoeftheydt allenxkens

inkruypende, terwijl alles door deSaxfche oorlogh rookte, zoo is deze wegh, gelijk alle anderedingen, lang verzuymt geweeft, tot datfe Leofftan, Abt vanS. Alban, een weynigh voor de aenkomft der Noormannenherfteit heeft. Want hy, als in zijn leven gefchreven wordt,heeft de duyftere boflchen van de kant van ^ Ctltrin tot aen * Chihern^Londen>inzonderheydt daer de Koninglijke ftraet is, welkeWatlingflreat genoemt wordt, doen af- houwen, de oneffeplaetfen effen maken , bruggen timmeren, de af-gebrokewegen tot een zekerer vlakte brengen. Maer voor drie-hondert jaren is deze wegh eenighzins verlaten geweeft,mits \'er een andere, door de toelating der Biffchoppen vanLonden, door High-gat e en Bernet geopent wierd. Dit be- Eernet.gint nu door een beefte-markt zeer vermaert te zijn , maervermaerder door de flagh, als Engelandt door den oorlogh,tuflchen die van Lancafter en York, in haer eyge iiigewantbeftaen dor ft, al wat haer de eergierige trouloosheydt ge-boodt. Want met fchaedlijke tekenen heeftmen ce Gledefmorenen daer beneven zelf op Paefch-dagh zeer fcherpelijk,en lang twijffelachtigh, vermidts een dichte mift het aerdt-rijk dekte, gevochten. Eyndlijk doch is de overwinninggelukkighlijk aen de vierde Koning Edward geraekt: Ri-chard Nevill, Graef van Warwijk, gedoodt zijnde, den wel-ken , gelijk de oogh-luyking des avontuurs wreet j en denKoningen fchaedlijk gemaekt had, alzoo heeft de doodtEngelandt van een lange vrees van burgerlijke oorlogenverloft. Dir landt van Hertford heeft Graven gehat uyt het huys G\'r^^\'r»der cUre?^, die nochtans dikwijler van dc Claren in Suffolk, \'van Hert»haer voorneemfte woon-plaets. Graven van Claragenoemx.zijn geweeft. De eerfte, dat ik weet, is geweeft Gilbert, diemet de tijcel van Graef van Hertford,in de brief van KoningSteven, als getuyge bygebracht wort. Infgelijx wort Rogierde Clara, ten tijde van de tweede Henrijk, in \'t Roode boekvan \'t Scaccarium,Graef van Hertford genoemt,als ook zijnnavolgers,dieghy op haer plaets zien mooght. Maer als zydoor erf-recht^en genade van den Vorft,hec Graeffchap vanGlocefter verkregen hebbén, zoo hebben zy beyde de tijtelst\'zamen gebruykt,en zijn tot de Parlamenten, met de naemvan Graven van Glocefter en Hertford, beroepen geweeft.En Richard van Clara, die in \'t m c c l x 11 jaer geftorvenis, wordt uytdrukkelijk van de Weftmunfteifche Florilegus,Graefvan Glocefter en Hertford genoemt, alwaer hy ditzijn graf-fchrift verhaelt: Bier light Hippolytsfchaemf,

en Paris rvangen-fchim,Ulyfes z,in, JEneas Godsvrucht, Heäorsgnm. Doch by onzer vaderen geheugen heeft de achtfte Hen-rijk,Edward de Sana Maur,ok van Seymor, met de tijtel vanGraef van Hertford vereert, die ook namaels Hertogh van-Somerfet geworden is. En hem is in dit Graeffchap ge-volght zijn zoon, van de zelfde naem, een zeer eerlijk man,en byzonder liefhebber der goede konften. Dpt Graeffchap heeft 120 Parochiën, D E



? iS.j DE TRINOBANTEN. T de Cattieuchlanen wr^« g^^\'oeght, die hyCccfar Trinobanten, hyPtolo^mms en Tadtm Trinoanten genoemt ^jn, in die landen, de-svelke mèieen Deran^derde naem gemeenlijk Midleièx en EfTex genoemt -gorden. Waer die oude naem^an af-gekomen O 5 durf ik niet ypel giffen, \'t^dat^yuythetBritanfcheTrcnantgeJproten^^yV -^pelk fleden ineen dal hete kent: ypant dit landt is aen de Teems gelijk als heel in een dal gele-gen. Maer de^e mijn raming behaeght my niet. Nochtans ^jn ^v,die in Gallo wey Dan Schot-landt , pijnde gantfch diep en laegh door de dalen, ger^oont hebben y eertijdts in\'t BritanfchNoanten en No vanten genoemt geypeeß, en aen het dal Dan den Rhijn, in \'t Franfch LeVault j heeft het Dolk, eertijts Natuatcn genoemt, en haer -^ooning, en haer naem gehat. Zoo dat de^e gißing eDen^oo\'9Paerfchïjnlijk fchijnt-, als die yan anderen, die de Trinohanteny an Troyen i, als Tro ja Noysl , dat is, NieuTroyen, eer-gierighlijk af getrokken hebben. Maer de^e mogen -^pelyaren, en zjch\\elfbehageni. De^e zijn ten tijdeDan Cdfar DOor de allerDafle burgery Dan \'t gantfche landt gehouden geypeefl, (ypant het Dolk, dat de ^elfde rechten ge-bruykt , noemt hy altijt Givitatem, een burgery,) en heeft Imanentitis oDer \'t ^ehegeheerfcht, der^elke, als hy DanCaßibelinm gedoot merd, s^po is ^ijn ^con Mandrubatius, de doot door de DÏucht ontkomende, tot C<efar in Vrankrijkgetrokken, en ^ijngetroumgheyt Dolgende, met hem &quot;Lederin Britannien gekomen. Inypelke tijt on^eTxinohm-ten C^Jar door Genanten Derzpcht hebben, dat hy Mandrubatius ^an \'t ongelijk Dan Caßibelinm befchermen , en hemin de fladt jenden %pud, die daer ODetfle Dan ^jn, en daer oDer gebieden ^oude: \'t mik gefchiet pijnde, en DeertighGij^elaers gebonden hebbende, ^00 hebben zy de eerfle onder de Britannen, zl^h in zijn trow^ en geloof begeDen. De^eMandrubatius, om dit in \'t Doorby-gaen aen te tekenen, yport by Eutropius, Beda^ en de jonger SchrijDers, Androgensgenoemt. \'Doch \'9paer Dan de^e Der fchey denheyt des naems gefproten ^y, is Door my gantfch Derborgen, \'f zy dat ^aefzy, \'t gene ik Dan een man, in de Britanfche Gefchichtm en tael ml erDaren, Der flaen heb,dat naemlijk hem deze naemAndrogens, om zijn fchelm-flukken, en Derraedt gegeDen is: ypant de betekening Dan fchelmefy Dettoont zich daer inopentlijk 5 en onder de drie Derraders Dan Britannien > in \'t boek der Drielingen, yport hy Door de fchelm^achtighfle ge-houden , om dat hy de Romeynen de eerfle in Britannien geroepen, en zijn

Vaderlandt Derraden heeft. Na Mandruba-tius, als nu door den brandt Dan de burgerlijke oorlogh Britannien by de Romeynen Derzuymt, en aen haer Koningen enWetten gelaten yfä^, zpo is \'t zeker, dat Cunobelin in die tijdt het Rijk bedient heeft > Dan ypelke yoy u hier een oft tmcpenningen Door-dragen, fchoon ^^oy dezelve, en andere, alreê Dertoont hebben. ^tet pag40, vm -pennmg,getekentmet TascN O v a-NE I. i- WdtbyL^\'ftr een bwgerj U. ]AndrO\'geus. Ziet pag.40, Smtonim. Dezes zpon,Dan de Dader DerdreDen zjjnde, is met een kleyne hoop tot Cajus Caligula oDergefluchtj en heeft zich aen\'hem ODer gegeDen: \'tmlk het gemoedt Dan den jongen Keyzer zpo op-geblazen heeft, dat hy, als ofhet geheele landtoDergeleDert -was, zeer grootfchebrieDengebonden heeft: de brengers der z^l^^ dikmjls Defmanende, dat zv^^ niet alsin de kerk Dan Mars, en in het dikfle Dan den Raedt den Burger-meeflers oDerieDeren gouden. Na Cunobelins doot,heeft Aulus Plautius, onder het beleyt Dan Keyzer Claudiu^s, dit landt aengerant. Hy heeft Togodun, de eene zoon DanCunobelin, gedoot, en den anderen, met namen Catacratm, oDèrypönnen, Dan hy ook, als in de laer-boeken DanH Capitolium flaet, blijdelijk zsge-praelde, met zulk een eet&quot; {na\'t getuygnis Dan Suetonius) dat Claudius aen zjj^^ij de ging, als hy naer \'t Capitolium ging, en daer mder om Dan af quam: enhy zelfheeft het, de Legioenen hier terftont\'naer toe Doerende, na mynigh maenden tot een ProDincy gebracht. En Dan die tijt aen hebben de Trinobanten Danden oorlogh geruß, tot dat zy, onder \'t gebiedt Dan Nero, met de Icenen heymlijk t\\amen-fpanden, om \'t Roomfche jokaf te fmijten: maer Suetonius Paulinus heeft {als Tacitus Der hack) deze oproer met Deel bloedtDergieting der Britan-nen haefllijk bedwongen. Het Roomfche gebiedt eyndlijk in Britannien geeyndight zijnde, zp heeft de Britanfche Vorti-gern, tot zijn los-geldt aen de Saxen, die hemgeDangen hielden, met andere landen ook dit geleDert, als Ninnius ge-tuyght , en \'t heeft lang 4jn eyge Koningen, maer onder fchatting Dan die Dan Kent en Merk, gehat, Dan mlke Se-hert, in\'t d c i li jaer, de eerfle Chriften gemrden, en Suthred de laetfte, Dan Egbert in\'t d c c c i v jaer oDer-\'^ponnen zijnde, het Rijk den Weft-Saxen gelaten heeft, Maer hier Dan elders mj dtloopiger : laet ons nu de landen^Idc hezjen. ii M I D L E-



? |8J M I D L E - S E X. Idle-Sex heeft zijn naemvan de middelfte Saxen, omdat haer inwooners de mid-delfte geweeft zijn, tuflchende Oofterft:he , Wefterft:he,Zuyderlijke Saxen, en die indie tijdt Merciers genoemtwaren. Zy worden van deBuckinghammers door derivier Cole ten weft en, van dèHertft)rders ten noorden,door een wei-bekende land-pad, van EflTex ten ooften, door de rivier Lea, en van Surreyen Kent ten zuyden, door de Teems gefcheyden. Het isniet ruym in begrijp,als op \'t langfte zijnde xx , op \'t naeu-fte XII mijlen. Met de hooghfte matigheyt der lucht, engoedtheyt der aerde,overal met fchoone huy:èen en dorpenverfiert, en overal vol gedenkwaerdigheden. Aen de ri-vier de Cö/^, daer zy eerft in dit landt vloeyt, hebben wyBreakefpear gezien, de oude wooningen van een geflachtVan dezelve b^ynaem, waer uyt Hadriaen de vierde Room-fche Paus gefproten is,waer van wy terftont gefproken heb-ben 3 daer na Haresfeld, eertijts Herefelle, ten tijde van Wil-lem de Con^ueßeur, de bezitdng van Richard, de zoon vanGifleber. Meêr ten zuyden ftrekt lich Vxhridge in \'t languyt, noch een jonge ftadt en vol herbergen zijnde. Laegeris Vraiton, van de Baronnen Fagett gebout: Colham, \'t welkvan de Baronnen Le Strange tot de Graven van Derby ge-komen is,en Stanwel, de wooning van het geflacht van Wtn-defore , zelf van de inval der Noormannen af tot onzer Va-deren geheugen. Niet vêr van hier valt de Cole, na dat zyeenige eylandekensgeftroyt heeft, met een dubbele montin de Teems. Waer aen, gelijk de Duytfche Dichter Vanonze tijdt gefpeelt heeft: wy zagen zo veel landts, en zo veel dichte hoßen»En menigh konßigh hof op \'t ßerelijkß bewoßen, Gelafcht aen menigh dak gantfch Koninklijk gebout,En heerlijk op-gepronkt met zilver en met gout >Met zo veelßoten, dat, in dezeßaet en tijden,De T^ems in fieraet fchijnt den Tyber foverfirijden.Terftont öp de eerfte grenzen, ten weften, vertoont zichStanes, in ^t Saxifch 8-cana, alwaer zy met een fteene-brughaen de Teems gevoeght wordt. En \'t heeft den naem ver-kregen van een fcheyd-fteen , die hier eertijdts op-gerightwas,om de vryheyt af te tekenen, die de ftadt Londen op derivier heeft. By deze fteen is die zeer vermaerde weyde ku-ningmead,gtmttr\\\\\\]k RenimediWa.eï op de Grooten Van En-gelandt met menighte in \'t m c g x v jaer t\'zamen-geko-men zijn, om de vryheden van Koning lan te eyflbhen.Waer van in het houwlijk van de Teems, en Ifis, van devoor-by-vloeyende Teems: Hier fpoelt zy aen de weyd\\ die Renimeed jBy d Engels-^man, van oude tyden heet,Baer, eêr \'tgewapend Rot derßoute GravenOp \'t moedighß, met \'s landts

oudßen, üch begAven^Om metgelijkerhant en macht, tot nietTf brengen Koning lans vermaent gebiet.Wijl zy des HeyPgen Everds recht en wetten,; Niet paffend\' op den Vorß, weêr in te zetten Beraemden: waer van daen de Trompetf deedMet heefchgefchrey de overdroeve weetVan burger-krijgh, uyt dees begraefde landen^am Loodwijk wederom aen onzeßranden.Van daer loopt zy voorby Cowey fiakes,2itn de Lala,\'mj^^tWy gezeyt hebben, dat Casfar over de Teems gevaren is, ende Britannen de ftrant, en de ondiepte met ftaken , waervan \'t de naem heeft, bezet hebben. Van hier nederdalen-de,zoo ftrekt zy zich onder Harrow,<\\e hooghfte heuvel vandit landt, waer aen ten zuyden zich zeer vruchtbare landenwijt en breet vertoonen, inzonderheyt omtrent hetvlexkenHeßon,\\rjtwiens fijnfte meel,de brooden den Koningen vanEngelant nu al lang tot lekkerny gedient hebben. Niet ver fpeare. JHadriaen de Vierde Tms. Haresfeld. Vxbndge. ?i! Stafjes. RmtKg-mead. Harrowhiu. hier van is Hanwerth, alwaer de Koninglijke huyskens tTm-zijn,die de achtfte Henrijk met groote koften gebout heeft, worth.als aen zijn vermaeklijkheden en welluften tóe-geeygentzijnde. Daet ria fpoelt zy aen\'t Koninglijk Hamptotè van de Cardinael Thomas Wolfey, tot verwondering van Com.de ware grootdadigheydt, om zijn rijkdommen te toonen,als hy, anders Zeer voorzichtigh, door dertelheydt zijns on-machtigh was, gebout,en van de achtfte Henrijk vermeer-dert en volmaekt, het welk vijf ruyme voor-hoven, omringtmet wel-geboude huyzen, Zeer heerlijk van werk, befluyt $waer van Lelandus: Een plaets met ongemeene glans bedeelt,Waer aen het water van de Teems-vloedt ff eelt *Van oude tijden her genoemt Avone.Hierlußen &quot;t d^achtße Henrik te vertoneEen huys, dat zich met recht beroemen mach,Bat haers gelijk het zon-licht nergens zagh. Én in \'t houlijk van de Teems en Ifis : Hierfpoeltz\' aen \'t wijdtvermaerde Hamptón, datIn ruymt nahootß het wezen van eenßadt;Welk hof met deftig\' heerlijkheyt ten trotßen ,Is op-gebout op vader Wolfeis koßen,Wien \'t avontuur gaf honighraênmet gal:Bus loont op V eynd met ramp het losgeval. En nu ftrekt de rivier zijn loop met een groote bochtten noorden door Gißlewoorth, want zoo noemde men eer- cißle&quot;tijdts, hgcennyxFifilewoorthheet, alwaer weleer hctV^X- woorth^leys geweeft is van Richard, Roomfch Koning, en Graefvan Cornwah\'t welk de oproerige burgers van Londen ver-brant hebben. Van daer ziet men het kloofterken Sión, van die hey- sio£lighfte bergh af-genoemt, het welk de vijfde Henrijk, nadat hy \'et de vteemde Munniken uyt-gedreven had,voor

deBrigidifche maeghden op-gebout heeft, gelijk hy ook eenander,op d\'over-zijd van de nviet,BethlehemgenötrciX.,yootde Carthuyfers , op de zelfde tijdt gebout heeft. In dit Sionheeft hy tereeren Godts, zooveel Maeghden^ Priefters, enLeeke-broeders , door muuren onderfcheyden , geftelt,datzy het getal van Chriftus Godts-gezanten en Leerlin-gen eve-naerden , dewelke, als hyZe overvloedigh genoeghin te komen gegeven had , zoo heeft hy door een wet voor-zien, dat zy, met het zelfde te vreden zijnde, niets meêr vaniemant ontfangen zouden: en alles , wat haer uyt haer jaer-lijx inkomen overfchoot, aen d\'armen uyt-reyken. Maerby onzer vaderen gedenken is \'t, na dat \'er de Geeftlijkenuyt-gedreven waren, tot een vertrek van de Hertogh vanSomerfet verandert, dewelke, de kerk uyt-geroeyt hebben-de,daer niéuwe huyzingen begonnen heeft.Hier aen grenftBrendfovd, dien het rivierken Brent de naem gegeven heeft, Brendfird,waer aen, in \'t Ucxyi jaer, Edmond, by-genaemt Yze-re Zijde, de Deenen, die hy gedwongen had van \'t bdeghVan Londen af te wijken , alzoo aen-gegrepen heeft, dat zymet loffe toomen, niet zonder groote neêrlaegh, de vluchtnamen. Tot hier toe, van Stanes af, is al wat tuflTchen degemeene wegh, dewelke door Hounßow leydt, en de Teemslight, Eorrefla oft Warrefla van Stanes genoemt geweeft, totdat de derde Henrijk, als in zijn briéf gelezen wordt, hetzelve Geontforeßeert, twGeontrvarreneert heeft. Daer näziet men Fulham, by de Engel-Saxen j-lillonham, dat is, het Fulham:V7gel-huys, genoemt, welk meeft Vereert is met de huyzin-gen van den Biflbhop van Londen, in de voor-ftadt gele*gen. En chelfey, van een zandt-bank in de Teems alzoo Chelfèy^ aUgenoemt i van de achtfte Henrijk, WiWemVowlett, eerfte Shelffey,Mark-graef van Winton, en anderen mxt trotfchê huyzenverfiert zijnde. Maer onder alle deze fteekt Londen, het kort be- Londenégrijp van gantfch Britannien, de zetel van \'t Britanfche ge-biedt, en de Kamer van het Koning-rijk van Engelandt,zoo veel uyt, als de Zon onder d\'andere fterren. By Tacitus,Ptolomeus, en Antoninus wordt zy L o n d i n v M, enLongidinvm genoemt, by Ammianus L v n d i-nvm en Avgvsi-a: by Stephanus in de fteden Lil Ain-
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? Hm i i î t R I N O B A N T E R 84 B E I N A ö N ï O isr, by onze Cambro-Bricamien Limd/iyn,h^<ie oude Saxen Lonoen-ceap:eji, Lonoen-bypyj, Lonoen-pyC7, by de uyrianders Londra cn Londres, by de inwoonersLondon, by de beuzelachtige Schrijvers Nieu Troyen , Di~nas Belm, dat is, Belms Jladt, en Caer- Lud, van Koning Lud,•die, zoo zy willen-, de zelve gebouwt-, en benoemt heeft.Maer déze nieuwe namen en oorfprongen laten wy te ge-lijk met de giiEng van Erafmus, dieze van Lindus der Rho-diers af-getrokken heeft, gaern aen die zich over de Zél-ve verwonderen. En ik, wijl Cc-efar en Strabo getuygen,dat de oude Britannen de Boffchen en Wouden, de welkezymet neêrgehouweboomengeftopt hadden, fteden enveftingen genoemt hebben, en ik gehoort heb, dat zy zoo-danige boftchen iii de Britanfche tael Lhwn noemen: zooben ik t\'eenemael tot dié meening geweken , dat ik geachtheb , dat Londen daer van genoemt zy, als een Stadt doorvoortreft ijkheydt, oft een Bofch-ftadt. Zoo ik hier in dewaerheydt mis, zoo laet men my met verlof ramen, (en nie-mandt befchuldige my hier van onftantv.aftigheydt,) dat zyhaer naem, daer zy haer vermaertheydt, gekregen heeft,naemlijk van de fchepen,dewelke de Britannen in haer taelLhong noemen , zoo dat Londen betekene een Scheeps-werf, oft een Scheeps-ftadt. Want de Britannen noemeneen ftadt Binas, waer van de Latijnen T>inum getrokkenhebben. Hier van is het, dat het elders Löngidinivm ge-noemt wordt,en in de Lijk-klacht van den zeer ouden Bri-X2iïS^\\:d\\is>Lhongporth,ói2it is,ScheepS\'haven,en met dit zelf-de woort wordt Bolongien\'m Vrankrijk, by Ptolom^us Geffo-riacum TS^avalein de Britanfche aentekeninggenoemt. Want veel fteden hebben van fchepen haer naemgekregen, als NaupaSiusjNaujlathmosy T^atflia, Tslanjalia Au~gujli,^c. Maer geenige van deze kan met beter recht denaem van Scheeps-haven aennemen,als ons Londen. Wantvan beyde Hooft-ftoffen en Elementen is de ftadt zeer ge-lukkigh,zijnde geneughlijk van lants-douwen, en overvloe-digh van alle dingen, gelegen op een zachtlijk op-gaendeheuvel,aen de Teems,die, als een vreedzame koopman,vanalles wat in de weerelt gebooren wort,fijnde op gezette urenhovaerdigh door de vloedt van den Oceaen, zeker, diep, envoor alle groote fchepen bequaem van kolk, zoo grooterijkdommen van Ooften en Weften daeghlijx in-voert, datz.v met de koop-fteden der Chrifte-weerelt, heden om detweede eer ftrijt, en aen de fchepen zoo getrouwen , alsfchoone haven geeft j zoo dat men \'t een dicht geflotenbofch zoud noemen, zoo wordt het over al

door de maftenen zeylen van zoo veel fchepen befchaduwt. I ^ I ^éf Eri\'\'tarnenfie-den. C. CaraH&quot;JÏHs Pane&quot;gjricui hyConfiantittSC^.ge-memt, envalfihlijk,Alaximio!\'nus op-ge&quot;fchreven. De Franfenverflagen. Dînas. London-fione, een Mtjl-pael» Helenaes fenningen dikwijls onder de veftenge- vonden, DeFefien, Wie de eerfte bouwer geweeft is , heeft de waerheydt be-dekti en voorwaer daer zijn weynigh fteden, die haer ftich-ters kennen, wijl zy van een kleyn allenx aen-gegroeyt zijn.Maer even als andere, zoo heeft ook deze onze, door eenverfterde oorfprong zich den Trojanen op-gedragen, engelooft dat die Brutus, de na-neef van de groote -®neas,haer opbouwer geweeft is. Doch wieze gebout heeft, haeravontuur heeft geleert, dat zy door een levendige aert ge-fticht is, en Ammianus Marcellinus geeft te kennen, dat zyin oudheyt vermaert geweeft is, dewelke in zijn tijdt,naem-h\'jk voor duyzent en twee hondertjaren, de zelve een oudeftadt genoemt heeft : en met hem Cornelius Tacitus ,die ,ten tijde van Nero,getuyght,dat zy meeft vermaert geweeftis door de menighte der koop-heden, en door de toe-voer.Dit alleen heeft in die tijdt aen haer eer ontbroken , dat zyniet vereert wierd met de naem van * Municipium,oix. f Co-lonia. En \'t zoud voorwaer niet tot nut der Romeynen ge-weeft hebben, dat een ftadt, in de koop-handel bloeyende,het recht van een Celonia oft Municiptum genoot. Zy heb-ben \'er dan, zoo ik meen, een Pr^feóiurageftelt. Want zoonoemden zy de fteden , daer jaer-markten gehouden, enrecht gefproken wierd, zoo nochtans, dat zy haer eyge O-verheden niet hadden,maer jaerlijx in de zelve Overften ge-zonden wierden, die recht fpraken, het welk zy in de ge-meene handelingen, als van fchatdng. tollen, pachten,^enkrijgh, &C. van de Roomfche Raedt begeerden. Hier vant, dat Londen by Tacitus, Panegyrifta, en Marcellinus 1474. * Zo mem-den de Ro-meynen deJiedenendorpen, diehaer eygerecht had\'den.t Alzoo•noemdenzy de Rie-den, die zy op-gehotit, en met in-woonersVoorzSenhaddeft, deivelke wyNien-fte-den konnennoemen.IrtefeÜHU. De PooT\'ten. IS alleen oppidtm^ een vefting genoemt wordt. En hoewel zygeen beter ftaet, zy heeft nochtans ( zoo wel als eenige an-dere) een ruym, rijk , en voorfpoedigh avontuur, bykansmet een geduurigh bezit onder het Romeynfch, Saxifch,en Noormanfch gebiedt genoten, zijnde bykans nimmermet groote tegenfpoeden gequelt gewéeft. Onder \'t gebietVan Nero, als de Britannen, onder het beleyt van Boodicia,t\'zaem-gefpannen hadden, om haer vryheyt te erlangen,zoo hebben die van Londen ,

nocht door fchreyen, nochtdoor tranen Suetonius Paulinus konnen weêr-houden, ofhyheeft, de burgers te hulp nemende, van daer gevoert,en de ftadt ledigh aen de vyandt, gelaten, die terftont dieweynige verdrukt heeft, welke oft de zwakke kunne, oft devermoeyde ouderdom, oft de zoetheyt der plaets opgehou-den had. En geen minder afbreuk zoud zy van de Franfengeleden hebben, zoo haer de Godlijke hulp niet op \'t on-voorzienft te baet gekomen had. Want als C.Aledus ,C. Carauftus, burger van Gelder, met bedrogh gedoot had,dewelke door de ongeftuymighey t van onze zee 5 fteunendeop de zeer moeylijke oorlogh van Diocleftanus, in hetooften, en op de Franfen, en de bontgenoten, die zeer ftoutter zee waren, de inkomften van Britannien en Batavien nazich getrokken, en de tijtel van Auguftus (als zijn hier dik-wijls op-gegrave penningen betonenJzes jaren gevoert had:en Marcus Aurelius Afclepiodatus infgelijx Aletius , na dathy drie jaren lang de purpure Rok in Britannien gebruykthad, in een Veldt-ftagh verflagen had, zo o zouden de over-gebleve Franfen,naer Londen t\'zamenvliegende,de ftadt nualreê berooft gehadt hebbeiii zoo de Teems, die de burgersvan Londen noyt in noot liet, de Roomfche zoldaten,dooraf-dwaling van de miftige zee van de vloot af-gefcheyden,niet by tijdts daer in gevoert had. Want zy hebben de Bar-baren in de gantfche ftadt vernielt, en niet alléén de burge-ren in die neer-laegh der vyanden de behoudenis gegeven ,maer ook haer vermaek in \'t aenfchouwen. Toen verhalenonze laer-boeken , dat L. Gallus verflagen is by het rivier-ken , \'t welk midden door de ftadt loopt, en van de zelvewordt het in \'t Britanfch Nantgall, en in \'t Engels Walbr&kegenoemt, welke naem noch blijft in een ftraet, waer onderik verftaen heb, dat een onderaerdtfehe goot is,^ om det\'zamen-vloedt der vuyligheden te zuyveren : niet vêr vandie fteen Lmdon-flone, welke wy achten een Mij^pael ge-weeft te zijn, gelijk te Romen op de markt was, waer na demaet van alle wegen genomen wierd, midts zy in \'t middenvan de ftad is, alwaer zy in delangte voortloopt. Ook ge-loven wy niet dat Londen toen vaft geweeft is : wijl onzeGefchichten verhalen, dat de groote Conftandn , door hetverzoek van zijn moeder Helena, weynigh daer na eerft deftadt met veften van Timmer-fteenen, en Britanfche Tic-chel-fteenen befloten heeft, welke in haer omgang omtrentdrie mijlen begrepen^ zoo dat zy de ftadt byna met een vier-kante, doch geen even-zijdige, vorm befloten hebben , omdat zy van \'t weften ten noorden langer, en van \'t zuydenten noorden enger is. Van deZe veften is het

deel,welk voorde Teems uyt-geftrekt was, door het geduurigh aenfpoelenvan de rivier, geheel vervallen: nochtans fchrijft Fitz-Ste«phanus , die toen geleeft heeft, dat ten tijde van de tweedeHenrijk de overblijffelen der zelve verfchenen zijn. Hetoverige deel ten noorden vafter zijnde,is noch in weZen^ hetwelk voor weynigh jaren, door het werk van de oude lotce-Hn vernieut zijnde, als een fchielijkejeughtaen-gedaenheeft. Maer ten weften en ooften, fchoon de Baronnen inhaer oorlogen de zelve, door de geftechte huyzen der lo-den, eertijts vernieut hebben, zoo zijn zy nochtans gantfchgefcheurt, en vol borften. Want die van Londen, even alsdie oude Lacedemoniers, befpotten de vafte fteden, alsfchuyl-plaetfen der vroukensj en geloven een ftadt genoeghbeveftight te zijn, die met mannen,en niet met fteenen om-ringt wordt. Deze veften ftaen open met zeven voornemepoorten (want de kleyne ga ik wetens voorby) dewelke,ver-nieuwt zijnde, ook nieuwe namen aengenomen hebbp.Ten weften zijn twee, Ludgate, van Koning Luddus, oftFludgate , als Lelandus meent, van het onderworpe rivier-ken alzoo genoemt, als te Romen Porta Fluentana, welkenoch onlangs van de gront af vernieut is j en Newgate, defchoonfte van allen,van haer nieuwigheyt alzo,maer te voo-ren chamberlangategznoQm.i,^ékQ.Q.zn gemeen gevangen*huys is. Ten noorden zijn vic^,AlderJgate,y2iU. de oudtheyt,oft zoo zommige meenen, van de Saxfche Aldrik, Creple-gate,y2Xi het eertijdts hier by ftaende Gaft-huys der kreupe-len; Moregate, van een nabuurigh moerafch, nu tot eenland en luftige wandel-plaets verandert,eerft van de SchoutFrancerius in \'t m c c c c x i v jaei: geopentj en Bishop f I Si;- tl î



? M ^<r4^<?,vand[enBi{rchopalzoö genoemt, dewelke de Duyt-fche koop-lieden van \'t An-zéefeh gezelfchap , als wy ver-ftaen hebben, by verdragh gehouden zijn te vernieuwen,enin gevaerlijke tijden te befchermen. Ten ooften is alleende eene Aldgate, van de oudtheydt alzoo genoemt, oft, alsandere w\'\\\\\\a\\,Elbegate. Men gelooft dat ook aen de Teemstwee poorten, behalven die aen de brugh, geweeft zijn , Be-lingfgate , nu eengegrave haven zijnde, om de fchepen tebergen, en Dourgate, dat is, de Waterpoort, gemeenlijk Dew-gate. _ Ook zijn, daer de muur aen de rivier iiyt-gaet, zeer fter-ke veftingen geweeft; waer van het eene, ten ooften , nochoverigh is, gemeenlijk de Toorn van Londen, in \'t Bri-tanfch, van zijn witheyt, Brin-gwin^ew Tour-gwin genoemt.Voorwaer een zeer edel kafteel, met veften breedelijk om-ringt, hoogh van toorens, met een wal en graften verfterkt,en met een fchoon wapen-huys, en eenige huyzen Zoovoorzien, dat het een ftadt nabootft: en men recht meenenzoud, dat die twee kafteelen, die Fitz-Stephanus getuyghtdat aen deze ooft-zijde van de ftadt geweeft zijn, ih dit eeneverfmolten zijn. Aen de weft-zijde van de ftadt is noch eenandere vefting geweeft, daer het rivierken Eleete, (waer\\2.nEleete-fireete) nu veracht, maer eertijdts fchip-dragend(als in de brieven van \'t Parlament gelezen wordt) met deTeems t\'zamen-vloeyt. Dit noemt Fitz-Stephanus eenKoninglijk kafteel, en men Verhaelt dat het onder \'t gebietvan de eerfte Willem verbrant is; uyt welx vervalle muureneenfdeels een groot deel van S. Paulus kerk op-gebout is ,andersdeelsRoberttóW^j, Aerts-biflchop van Cantel-bergh, op het voorhof van\'t zelve, het kloofter vöor deDominikaner Munniken (waer van wy de plaets Bla \'kfriersnoemen)gefticht heeft,waer uyt men de grootte lichtlijk ra-men kaïi; Nochtans zijn op die plaets,onder Koning Hen-rijk (als Gervafius Tilburienfis in zijn Keyzerlijke ledighe-den getuyght) twee kafteelen, met muuren en wallen ge-bout , geweeft, van welke het eene Bamrd, het anderede Baronnen van MomfitcJyet, door erf-recht toebehoor-de. Maer heden is \'er niets Van overigh; zommige vermoe-den nochtans dat de Penbroekfche huyzingen een deelkenvan de zelve geweeft zijn, dewelke wy Bainards Cajlell, vandien edelen man Wil. Baimrd, Heer van Dmmow , eertijdsbezitter, noemen; wiens navolger de door erf-recht vaen-befchermers van de burgery van Londenwaren. En\'tis in die tijdt niet alleen beveftight geweeft, maerook, de Af-godifche aldaer weghgenomen, en , de Chrift-lijke Godts-dienft onder die zeer goede Keyzer beveftightzijnde, is \'er een BiflTchop in des zelfs plaets geftelt. Wanthet is zeker, dat de

BiflTchop van Londen in de vergaderingvan Arles, welke in\'t ccc xiv jaer, onder de groote Con-ftanrin, gehouden wierd, geweeft is : want hy heeft hetzelve ondertekent; als te zien is in \'t eerfte boek der Verga-deringen : Uyt de Provincie van Britannien , uyt de ftadtLonden de BiflTchop , den welken zommige be- veiligen met zijn navolgers teS.Pietersiri CornehillgQZtiQn\' te hebben. Van toen af heeft Londen in die waerdigheydtzoo gebloeyt, dat het begon Avgvsta genoemt teworden, en is met die naem onder Keyzer Valentiniaen vermaert geweeft. Want zoo fpreekt Ammianus Marcel-hnus in \'t xxvii boek: En trekkende na Londen, een oudeftadt, welke de nakomehngen Auguftagenocvaihohhcn.En in \\ xxviii boek: Van Augufta vertrókken zijnde, hetwelk de oude Londen genoemt hebben. Waer van, als vande tijdt van de groote Conftantin hier een Munt in gefteltwierd; (want wy lezen op de penningen der zelve, welke hyter eeren van zijn vader Conftantius geflagen heeft j en opandere, P. Lon. S. is. PecuniaLondini Sigmta,gdAte Londen geflagen) zoo wierd hy, die hier over geftelt was,onder de Graef van de heylige begiftingen, in \'t boek derAentekeningen, OvCTfte van de Auguftenfifche Schattenin Britannien genoemt. Deze naem Avgvsta waseen naem vol van waerdigheyt en grootmachtigheyt: wantde bouwers en vernieuwers der fteden, als zy hoopten oftwenfchten, dat de fteden rijk, bloeyend, en vermogendmochten worden, zoo hebben zy hun geluk-bediedendenamen gegeven. Maer onder die gelukkige namen is geenheerlijker oft gelukkiger gew^eeft, als Augufia. Want denaem van Auguftus, heeft die befte en, grootfte Keyzer D Eaßa.ItftgS. De Toom, tietÊif\'dom. Ziet Baro-nim vm deVergode*- ri»gi en. Londen Angtifia genoemt. PeMmt. \'^ugußdeen zjeereerltjhemtern. E^S E X igj ^ Oélavianus zich, riiet zonder \'t oordeel der geleertfte man-nen, aen-genomen. Hy is Auguftks by-genaemt, zeghtV«\'?Dio, als wijdtlufdger zijnde, als de menfchlijke natuur.Want de dingen die eerwaerdighft en heylighft zijn, wor-den Augußa gcnozmi. En niet zonder toelating van deRoomfche Augufti, heeft Londen, om de hooghfte eer,de-ze naem gehadt. Welk vergunt verlof van een naem te ge^ven, Virgilius in dit veers aentekent: Zy memden dan deßadt, met een verdunde naem,Aceßa. Maer gelijk de tijdt deze zeer eedijké naem vernietightheeft, zoo heeft hy die oude naem van Londen beveftight.Terwijl zy dezen naem genoot, verfchilden \'t weynigh , datzy niet van de oproerige rovers Verwoeft wierd;maerTheo-dofius, de vader van Theodofius Aug. heeft haer, met deroof verladen , om-gebracht, en is in de ftadt, welke , alsMarcellinus zeght, te

vooren in alle zwarigheden gedom-pelt lagh, met de gedaente van een in-treê gekomen. Envan daer vertrekkende, heeft, door zijn dapperheyt, Britan-nien, met de zwaerfte rampen bezet, zoo verloft,dat de Ro-meynen dien Britanfchen Hertogh ( na\'t getuyghnis vanSymmachus) met een Ridder-beeldt onder de oude namengewijt hebben. Niet lang daer nä, het Rijk der Romeynenin Britannien geeyndight zijnde, is zy , door het gemeenegeval van \'t gantfche eylandt, geraekt onder de macht der Saxm\' ^Saxen; doch op wat wijs blijkt m geen Schrijvers. Ik meendat Vordgern , gevangen zijndc, om zich tc verloflen , dezelve acn dc Saxfche Hengift ovet-gegeven heeft, dewijl zydenOoft-Saxen toebehoorde , welker landt onze Schrij-vers verhalen, dat Vortigern op die voorwaerde aen Hen-gift toc-gezeyt heeft. In welke tijdt ook de kerk alle zw.>righedcn geleden heeft, zijnde dc Herders oft gedoot, ver-dreven, dc Schapen verftroyt, cn alle Geeftlijke cn Weerelt-lijke fchattcn gerooft. WantTheon, de laetfte Biflbhopvan Londen uyt de Britanncn, verberghde, als mijn Schrij-ver zeght, dc overblijffelen der Heyligen tot gedaêhtnis, li^jfß^^^niet tot over-geloof. En fchoon die tijden der Saxen ^^>0- ter ge-danigh geweeft zijn , datmen waerlijk zeggen mocht, dat dachtnisMars zijn wapenen fchudde, zoo getuyght Beda nochtans, verborgen.dat Londen niet te min een koop-ftadt geweeft is van vele >te water en tc lande aenkomende,volkeren. Doch namaels,als een lieflijker wint van vrede dit vermocyde eylandt aen-blics, en de Saxen de Chriftlijke Godts-dienft aen-geno-men hadden, zoo heeft het met ccn nieuwe glans begonnente herblocyen. Want ^thelbert. Koning van Kent, (onderden welken Schert, als door zijn gunft, over deze wijk ge-heerfcht heeft) heeft hier een kerk ter eeren van S. Paulusgeftelt, dewelke, namaels vernieut zijnde, toc de heerlijkfteèn grootfte gegroeyt,cn van inkomften de ri/kfte gewordenis, waer van aldaer, behalven den Biflthop, een D eeken ,een Vóór-zanger, een Ganccllier, een Schat-meefter, vijfAerts-diakenen, xxx Proveniers , en andere gcvöedt wor-den. Het oofterfche deel van deze kerk.\'t welk nieu fchijntjen vol Werks is, en een zeer fchoon onder-aerdtfch gewelf(welk ook zelf een kerk is, aen \'t heyligh geloof gewijdt)heeft Biflchop Mauridus, als het te vooren jammerlijk ver-brant was, omtrent het M Lxxxvi jaer uyt de vervalle muu-ren van dat Koninglijk kafteel, waer vaü ik gezeyt hebiop-getimmert* Waer van Malmesburienfis aldus fpreekt rZoo groot is haer fier lijke trotfigheydt, dat zy met rechtonder de trcflijkfte gebouwen getelt mach worden. Zoogroot is de ruymte van \'t verwulf, en zoo groot het begrijpvan \'t bovenfte

gebouw, dat zy voor alledey menighte varivolk fchijnt genoeghzaem te zijn. Derhalven, om datMauritius groots vän gemoedt was, zoo heeft hy de koftcnvan dat ftuk Werks aen zijn nazaten over-gelaten. Eynd-lijk als Richard, zijn navolger, alle de inkomften, tothet Bifdom bchoorende, aen dit Koninglijk gebouw over-gedragen had, zich en de zijnen elders Van onderhou-dende, zoo heeft hy bykans niets gefcheenen te voorde-ren , en hier aen genoegh verfpillende, putte de gantfchefchat-kift uyt ,en deed weynigh Voordèels, Het wefterfchedeel, als omheynt zijnde, is zeer ruym, op groote ftij-len verheven, en met een fteenen verwulf zeer fchoonaen te zien. En daer deze deelen zich van een fcheyden jrijft een groote en hooge toorn, waer op een naeld geftaeoheeft, met lood bedekt, tot Cen geweldige hooghte ver^heven, (wantzy was van de aerde d xxxiv voeten hoogh) M m m dewel*



? D Ê T R r M Ö Ë A. N T E N. dewelke in \'t m l x x x v ï ï\' jaer het hemelfche vuur gé- nieu onweder uyt den noorden op-gèftaeti, te weten , die tero-ht, en niet zonder groote fchade van de gantfche ftadt Deenfche buy, devrelke dit landt ellendighlijk verft:heurt, gebrant heefti doch onlangs, als wy kinderen waren,weder- en de ftadt vernielt heeft j want de Deenen hebbenze on- om vernieuwt lijnde, is andermael van den hemel geraekt, der haer geweldt gebracht: doch Alfred heeftze daer na af-gebrant,en tot noch toe niet weder op-gebouwt.Hier zal weder gekregen, en zijn fchoon-zoon, de Graef der Mer- ik ook de afmeting van dit heerlijk gebou > uyt een genoegh ciers, vernieuwt ov er-gelevert. Nochtans hebben die ver- oude Schrijver, by-voegen, op dat ghy \'t zelve, zoo \'t u be- woefters menighmaH gepooght de zelve door belegh weder iieft, lezen mooght. De langte van de kerk van S. Paulus in te nemen, en iniionderheydt Canut, dewelke de Teems begrijpt 690 voeten, de breedte der zelve 150 voeten , trachtte door een gegrave water-loop af te leyden,- maer de hooghte van het wefterfche gewelf van de vloer af 102, zy hebben altijdt verlooren arbeyt gedaen, vermidts de bur- voeten, de hooghte van \'t gewelf des nieuwen gebouws j gers den aenval der vyanden zeer kloekmoedighlijk ftutte- van de vloer af, 88 voeten, de hooghte van het fteenen ge- den. Nochtans hééft haer geen kleyne fchrik over \'t hooft bouw van \'t klok-huys, van de vlakke aerde af, 260 voeten, gehangen, tot dat zy Willem van Normandyen, dien Godt de hooghte van \'t houten gebouw, van \'t zelfde klok-huys, gewilt heeft tot het Rijk vanEngelant gebooren te zijn,blij- ^74 voeten, &c. delijk aen-genorhen, en tot haer Koning begroet hebben. Zommige giffen dat op deze plaets eertijdts de kerk vaii Van die tijdt afzijn die buyen geftilt, de wolken verdreven,Diana geftaen heeft, en daer zijn \'er die de gifftng der zei- en de waerlijk gulde eeuwen verfcheenen. Zint die tijdtve geloof geven. De oude by-gelege huyzen worden in de heeft iy geen groot verdriet uyt-geftaen ^ en door goedt-handt-veften der kerk, Dianas kamer genoemt j en op het aerdigheydt der Vorften , de grootfte vry heden verkregen »kerk-hof is, onder \'t gebiedt van de eerfte Edward, een en begon der Koningen Kamer genoemt te worden ^ engroote hoop van OfTe-koppen uyt-gegraven geweeft, als heeft in den koop-handel zoo gebloeyt, dat Willem Mal-in onze laer-boeken ftaet, dewelke de gemeente toen met mesburienfts , die byna op de zelfde tijdt geleeft

heeft, deverwondering voor der Heydeneii offerhanden vermoet zelve een edele, een rijke, een met rijkdommen der burgersheeft j en de geleerden bekent hebben, dat het Tmropolia, op-geftapelde,een door de koop-handel der handelaers vanter eeren van Diana gehouden, geweeft zijn. Wy hebben alle landen aen komende, gehanthaefde ftad genoemt heeft,ook , als wy kinderen waren, een Herts-hooft, aen een pijl En Eitz-Stephanus, die in die eeuw bloeyde, getuyght,gehecht, \'t welk fcheen op Dianaes offerhanden te paffen, dat Londen op die tijdt c x x 11 Parochy-kerken, en xiiimet groote ftaetfy en geluyt van hoornen , in de zelfde kerk Conventen getelt 1 en de mannen, die wapen dragen kon-zien om-dragen. En dat Hert, \'t welk die van 3aude in den, gemonftert hebbende , veertigh duyzent voet-knech-Effex, voor eenige landen gaven, als wy verftaen hebben, ten, en twintigh duyzent ruyters onder haer vaendelen op^plachten de Priefters van deze kerk, met heylige kleederen gebracht heeft. Toen is zy met hét opbouwen van huy-aen-gedaen, en de hoofden met bloem-kranffen gekroont zen van alle kanten aen-gegroeyt, en de ruyme voor-ftederizijnde, aen de trappen van Koor tt ontfangen. Of dit in voor dé poorten hebben zich wijder uyt-geftrekt, doch in-\'t gebruyk geweeft is, eêr de gehouden waren hec zonderheydt ten weften, daer zy dichtft zijn, alwaer xilhert te geven, weet ik niet; altoos deze gewoonte fehijnc gebouwen zijn, die men Gaft-huyzen noemt, met onsvóorwaer meêr te rieken na den dienft van Diana, en de burger-recht vereert, van welke vier, zeer treflijk en wijdt-dwaling der Heydenen, als na de Chrifthjke Godts-dienft. luftigh zijnde, tot het Raedt-huys, ofhet Hof, als men het &quot;^k^ncht.En niemandt hoeft zeker te twijffelen, of zommige vreem- noemt, dienen: de andere tot de Cancelry. In de zelve be-de gewoonten zijn van haer tot de Chriftlijke Gods-dienft geven zich de edele jongelingen in zoo grooten getale,voortgefproten. Dewelke de eerfte Chriftenen , oft, om tot de oeftening van \'t recht, dat het in menighte der Stu-dat het menfchlijk geflacht begeerigh is, om de over-ge- denten niet behoeft te wijken voor Angiers, Kaen, oft zelflooven na te volgen, aen-genomen 5 oft, öm de Heydenen Orliens, als I. Eortefcu in Zijn boexken van de wetten vanallenx tot de ware Godts-dienft te lokken, in \'t begin gele- Engelandt getuyght. De vier voorneemfte zijn, de binne-den hebben. waerfte kerk, de middelfte kerk, Grajes Inne, en Lincolnes inncsVoorts is zy, na \'t bouwen van deze

kerk, de wooning Inne. De twee eerfte zijn gelegen ter plaetfen, daer onder of thegeweeft van de Biffchoppen van Londen; en heeft tot eer^ \'t gebiedt van de tweede Henrijk, eertijdts Heraclius,fte Biffchop gehadt, onder de Saxen, (vijftigh jaren. na dat Aerts-vadêr, oft Patriarch Van lerufafem, een kerk aen de ^Theon, uyt het Britanfche geflacht, verftoort was) Mélitus Templiers vereert heeft, dewelke hy na de vorm van deeen Romeyn, gewijdt zijnde van dien Auguftijn van Can- kerk by onzes Heeren graf te lerufalem gebouwt had. Want „oemt.telbergh, tot welken Auguftijns eer, tegen\'t gebodt van zyhpbben in het deel van de kerk beneven het graf ge- De oudePaus Gregórius, de verflerfelen van \'t Aerts-bifdom, en de woont, waer van zy de naem hebben, en belooft de Chrift- kerk-, alStoel van den Metrofoliteyn van Londen, naer Cantclbcrgh lijke Godts-dienft, en de vreemdelingen, die des Heeren ^^over-gevoert is. In deze kerk liggen begraven (op dat ik graf quamen bezoeken,tegen de Mahometanen te befcher-S. Erkenwald, ert de Biffchoppen verzwijge) Sebbe, de Ko- men, Waer van yder een de zelve zeer wel gewilt heeft, en ^ning der W^ft-Saxen, dewelke, om op Chriftus t\'eenemael zy hebben door de mildadigheydt der Vorften overal de hrn is.te paffen, zich van \'t Rijk ontftagen heeft: Ethelred oft E- grootfte bezittingen en rijkdommen verkregen, en in groo- De Tem-gelred,die dit Rijk eêr verdrukt, als geheerfcht heeft,in zijn te achting van Godtvruchdgheydt gebloeyt. En zijn zeerbegin wreet zijnde,in \'t midden ellendig,in \'t eynde fchand- veel Edelen by haer begraven geweeft, welker béélden inlijk; en alzoo door vader-moort, waer aen hy grouiijke deze kerk gezien worden, met de beenen kruys-wijs overoogh-luyking begaen heeft, door zijn vlucht en ftapmoe- clkanderen (want zo zijn begraven geweeft,al die in die tijddigheydt oneerlijk, en door zijn doodt ellendigh. Fïenrijk tot de Heylige oorlogh zich haddeft laten op-tekenen, oft, * ^Lacy, Graef van Lincoln,- lan van Gent, Hertogh van Lan- gelijk men toen fprak, het kruys ontfangen hadden) waer jjan^e^cafter; Simon van , een zeer doorluchtigh Ridder; onder geweeft zijn * Willem de vader,en zijn zonen Willem graven hebI. van Beauchamp, Bewaerer van dé vijf havenen; LHecr van en Gilbert, al de Maerfchalken van Engelant,en de Graven tk.rnet lo-X^z/V^f-y; lan y^/^^,Groot-zegel-bewaerer van Engelandt, van Penbroek. Maer in\'tM ccc xii jaer was deze ordeeen ftian van hoogh beraedt, en gefleepen oordeel; Philips van Godloosheydt

veroordeelt, en door de Pauflijke machtSidney, Fr. Walfmgham^z^cï edele Ridders, &;c. en Chriftof en aenzien t\'eenemael weg genomen,en de bezittingen zijnHatton, Groot-Canceflier van Engelandt, tot wiens heylige door macht van \'t Parlament aen de Hofpitaliers van S. lan eTaZdèen geduurige gedachtnis Willem Batton, zijn neef, uyt het vergunt; op dat zy, tot Godtvruchtige gebruyken ingeftelt kant:oude huys der Newports, den welken hy tot de naem en de zijnde, niet tegen wil der begiftigers tot andere gebruyken Miles e-ftam der Hattons ingevoeght heeft, een heerlijk en der wijt- getrokken wierden. Nochtans is het uyt oude fchriften ze-luftigheydt van zulk een man waerdigh gedenk-teken, met ker,dat deze plaets,na dat de Templiers verdreven waren,dealle gedienftigheydt geftelt heeft. woon-plaets geweeft is van Thomas, Graef van Lancafter, &quot;rat^arr&quot; Behalven dit is , dat ik weet, geen ander werk der Saxen en van Spenfer, die de tweede Koning Edward tot vermaek mis. meêr in wezen; ook hebben zy noyt lang vrede gehouden , gedient heeft, en namaels van Audomarus van Valentia, Stacutum V/ijlde Weft-Saxen kortelijk het werk der Ooft-Saxenbra- Graef van Penbroek, totdat zy eyndlijk in twee Colle- deterris ken,en Londen onder de macht der Merciers geraekte. En gien der Rechts-geleerden verandert zijn. Van de ande- de inwendige oorlogen naeulijx geftilt zijnde, zoo is \'er een re is my in \'t lezen niets voorgekomen : men zeght, dat Edw.^7\' het Be Kerkvan Diana. CöllegieHmet hurier\' ómtrent<580 z» dekerh^ vanS, Taulusbegraven. 1016.Cuilidm.Malmef.



? X. M D E E het eene de wooning van de Heeren Grey^tn het andere vande Graven van Lincohi geweeft is. Hier beneven heeft de derde Koning Henrijk het hüysder Bekeerden, öm die te voeden, die van\'tlodendomtot de Chriftlijke waerheydt bekeert waren, tuflchen denieuwe en oude kerk gefticht; het welk de derde KoningEdward namaels, om de kiften en handtveften in te leggen,verordent heeft ^ waer van het heden The Rowles genoemtwordt. Deze voor-fteden ftrekken zich geduurigh met huyzenen hovaerdige wooningen der Grooten, langs de Teems,totWeftmunfter toe. Doch de vermaertfte gebouwen zijn debron van Brigida, alwaer de achtfte Henrijk een Koning-lijk huys,om de vijfde Keyzer Karei te toeven, gebout heeft,zijnde nu een gevangen-huys. De Bukhorftifche huyzen,eertijdts toebehoort hebbende de Biflfchoppen van Saris-bury , de Kerken der Carmelijten, waer van ik gefprokenheb, de Eflexfche huyzingen van Heer Paget, de Arondel-(i;he, de Somerfetfche van Seymers, Hertogh Van Somerfet,op-gebout. Daer na, om de andere voorby te gaen, Sabau-dien, van Pieter, Graefvan Sabaudien, die daer in gewoontheeft, alzoo genoemt, welk ^leonoor, huysvrouw van dederde Henrijk, van de broederen van Mom-Iovis gekoftheeft, en aen haer zoon Edtnund van Lancafter geichon-ken, diens inwooners daer lang in gewoont hebben, totdatde zevende Henrijk het zelve aen de armen vereert heeft.DeDurhamfche huyzen van Antony Bek, BiflTchop vanDurham,en Patnarch van Ierufalem,gebout: de York(che,onlangs nu alzoo,en eertijts de Baltonfche genoemt. Maerwaer toe noem ik deze ? Daer niemandt een vaft bezit, en \'tAvontuur alles heeft. Door deze voor-fteden wordt Weftmmfier ; eertijdtsiheêr als duyzent fehreden af-gefcheyden zijnde, zoo aenLonden gevoeght, dat het een deel van\'t zelve fchijnt,dacr \'t nochtans ccn ftadt op zich zclvcn is, en zijn eygenovcrhcydi\' cn voor-rechten heeft. Deze plaets wierdt eer-tijdts Thorney, van de doornen, en nu Weflmunjler, vanhaer gelcgènheydt in \'t weften en van \'t kloofter, genoemt.Want het is Zcci: vermaert door de Kerk, het Recht-huys,en het Koninglijk Pallcys. Dc Kerk munt inzonderheydtuyt door dc inwying, en begraving van dc Koningen vanEngelandt. Sulcardus getuyght,dat in dic plaets eertijdts dekerk van Apollo geweeft is, en dat zy , onder \'t gebiedt vanAntoninus Pius, door ecü aerdt-beving neer-gevallen is,uytwiens overblijffelen Sebert, Koning dcr Weft-Saxen , eenandere voor S. Pieter op-gedght heeft, dewelke BiflTchopDunftan, vande Decnen

af-gebrokcn zijndc, weder ver-nieut, cn aen weynige Munniken vergunt hectt. Maer na-maels heeft Koning Edward, by-genaemt dc Confejfeur,dezelve voor hem tot ccn graf-fteê, cn de BencdidijnerMunniken tot ccn kloofter , uyt dc tienden van alle zijn in-komften van nieus af op-gebout,cn met erf-goederen, doorgantfch Engelandt verfpreyt, verrijkt. Maer hoor denSchicht-fchrijver, dic toen geleeft heeft: De tot Godt acn-dachtige Koning trekt naer die plaets, als niet alleen nabydic ruchtbare cn rijke ftadt zijndc, maer ook geneughlijkgenoegh door dc omliggende vruchtbare landen , groenehoven, en dc nabuudge loop van de voorneemfte dvier, dewelke aen de nagelegc ftadt overvloedige waren van alledingen,die in de gantfche wcrelt te koop zijn, voert. Dochinzonderheyt om dc liefde tot dc voorneemfte Godts-ge-Èant, dien hy met eenige fin zonderlinge genegentheyt eér-de, zoo heeft hy zich daer een begraef-plaets gekoren, cndaer na geboden uyt de tienden van alle zijn inkom-ften , het werk van cen deftige huyzing te beginnen , gelijkde Vorft der Gods-gezanten waerdigh was; om des Hecrengünft tc verwerven, na de zwakke loop dezes levens, en omzijn Godtvruchtigheyt, enom de befchenking der hoevenen verfierfelen, waer in hy de zelfde plaets voor neemt tevercercn. Op \'s Konings bevel dan wort het nieu begonnenWerk gclukkelijk toebereyt, en worden de onkoften, daeraen gedaen, oft tc doen, niet bctaelt, voor dat het Godeen S. Pieter waerdigh en acngenaem gelevert werdc. Devorm van dat oude gebou, verftaet, zoo \'t u belieft, uyt eenoudt hant-fchrift: De Voorneemfte plaets des huys wortmet zeer hooge gewclffels verheven in \'t vicr-kant , enmet cen even-gelijke t\'zamen-voeging omringt , en deom-gang van \'t zelftle huys wordt door een dubbele boogh TheRm- Uy, van fteenen van beyde zijden bieren dacr met een ft erk-lijk t\'zaem-gcvocghde vergadering van \'t werk befloten&quot;Voorts rijft het kruys van de kerk, het welk het middelfteKoor, van die den Heere zongen , omringen zoud, en methaer tweevoudige onderftutting van hier cn dacr de hoogh-fte top van de middelfte toören onderfchragcn zoud , eerftflechtlijk met een neddgh en fterk gewelf, daer na ver-heft het üch met veelvoudighlijk na de konft opklimmen-de Wentel-trappen, daer na geraekt het met cen enkelemuur tot eéh boute dak, met loot gedekt. Maer na *t clxjaer heeft de derde Henrijk dit gebou van Edward ver-dclght , cn ccn nieuwe kerk, op-zichtigh van gebou, meteen veelvoudige ry van Marmor-ftijlen, en cen dak metloodc platen bekleet, na

vijftigh jaren werks op-gebout, dewelke de Abten naer\'t weften zeer vermeerdert hebben^èn de zevende Henrijk heeft \'er tot zijn en zijner nakome-lingen begraving, ten ooften, een Sacrißy van wonderlijkefraeyighcydt, (Lelandus noemt het een Wonder des We-relts, want men zoudzcggen, dat al de fracyigheden daert\'zacm-gchoopt waren) by-gevoeght , waer in zijn zeerheerlijk en groot graf van louter koper gezien wordt. DeMunniken daer na hier uyt-gedreven zijnde, zoo is hetverfcheyde veranderingen onderworpen geweeft ; eerflheeft het cen Deeken en Proveniers gehat, dacr na denecnigcn BiflTchop Thomas rhurhley, dïe de kerk, na dat hyzijn erf-goedt door-gebracht had, vedaten ,en den Deekenovergelcvcrt heeft. Terftont daer na zijn \'er de Munnikenmet haer Abt van Koningin Maria weder ingebracht, dewelke weynigh daer na door dc macht van \'t Parlamentverdreven zijnde, tot een Collegie-kerk, ja tot een plant-foen der kerk,door de doorluchtighfte Ehzabeth verandert^dewelke daer in twaelf Proveniers, zoo veel uyt-gediendezoldaten, en veertigh School-lccrlingen (die men Koning-hjke voeftetlingen noemt) ingeftelt heeft, dewelke te hae-rer tijdt tot dc Hooge Scholen gevordert , en van daertot de Kerk -, of het Gemeene beft over-gedragen wor-den, &c. Over welke alle Zy een Deeken geftelt heeft, wel-ke waerdigheyt onlangs met de hooghfte eer bekleede, dezeer goede cn oprechte man D. G. Goodman, in den welkenik en mijneoeffeningen zeer veel gehouden zijn. In deze kerk liggen begraven (op dat ik dezelve ook Vfftßerina haer waerdigheyt, en de djdt, waer in zy geftorven zijn, in de k^k.aentekene,) Sebert, de eerfte Koning der Weft-Saxen ; Ha- vanWefl-rold, de baftard-zoon van den Deenfchen Canut, Koning ^^&quot;fi^ b»&quot;van Engelandt ; S. Edward, Koning eh Cenfeffeur, en zijnhuys-vrou Edith, Machtild i de huys-vrou van de eerfteHenrijk,dc dochter van MaIcoIm,Koning der Schotten,- dederde Henrijk ; zijn zoon de eerfte Edward, .^leonoor, dedochter van de derde Ferdinand, Koning van Caftilien enLeon, zijn huys-vrou. Dederde Koning Edward, en zijnhuys-vrou Philippa van Henegou ; de tweede Richard, enzijn huys-vrou Anna, de zufter van Keyzer Wcnfclaus -, devijfde Henrijk met zijn huys-vrouw Cathrijn, dc dochtervan de zcftc Karei, Koning van Vrankrijk ; Anna, de huys-vrou van de derde Koning Richard, en de dochter van Ri-chard Nevill, Graefvan Warwijk; dc zevende Henrijk metzijn huys-vrou Elizabeth, en zijn moeder Margriet, Gravinvan Riehmond ; de zefte Koning Edward; Anna van

Kleef,dc vierde huys-vrouw van de achtfte Henrijk ; de Konin-gin Maria j en dè liefde onzes vadedandts, waer van menniets zonder lof en tranen fpreken kan, onze onlangs door-luchdghfte vrou Elizabeth, hooghloflijker gedachtenis, die Koninginonvergelijkelijke Vorftin in helden-deughden, voorzichdg- Elizabeth,heyt, grootmoedigheyt boven het vroulijk geflacht, cn inwetenfchap van zaken en talen, wegh-gclcght in een heer-lijk gedcnk-tckcn, \'twelk Koning lakob haer Godtvruch-telijk geftelt heeft. Maer wat is dat gedenk-teken voorzoo groot een Koningin ? dewelke zich zelf het groot-fte en wijdtlufdghfte gedenk-teken geweeft is. Wanthoe groot zy geweeft is, getuygen de hervormde Godts-dienft, de gegronde Vrede, de tot zijn waerde gebrach-te Munt, de waerdighlijkft toebercydc Vloot, die herftcl-de Schecps-cer , de uyt-geblufchte wcérfpannigheydt, het gantfche xLiv jaren lang zeer voorzichtlijk bedien-de, vcrdjktc, en gefterktc Engelandt, het van de Fran-fen vcrloftc Schotlandt, het verlichte Vrankrijk, het on-derftutteNedcrlandt, het bedwongeSpanjcn, het bevre-dighde lerlandt, en de eens en ander-mael om-zeylde We- reldt- 1 i\'



? iSS DE T R I N O B A N T E N. reUt-kloot, aen de late nakomelingen met lof en verwon- voorwaer zeer ruym en heerlijk geweeft, in die tijdt een ritzStt-(jeriQg^ weêr-ga-loos gebou, met een voor-muur en bolwerken. P^ens. Van de Hertogen en Graven. Edmund Graefvan Lan- Want die kamer, waer in de Koning , de Grooten cn decafter, dejoncrfte zoon van de derde Koning Henrijk, cn Edelen, als de vergaderingen der Parlamenten gehoudenzijn huys-vrouw Avclina de Forts, Gravin van t^lbemar- worden, by-eên-komen, en de naefte, waer in onze voor-in ,• Willem en Audomar dc Valentia,, uyt het Lufigniaenfche ouders gewoon zijn de vergaderingen tc beginnen,genöemcoeflacht, Graven van Penbroek; Alfons , lan , en andere de gefchilderde Kamer van S. Edward, zijn overblijffelerjkindereri van de eerfte Edward; lan van Eltham, Graef van \'t zelve. van Cornwal, de zoon van de tweede EdwardThomas Wat, en hoe bloedigh, groulijk, wreedt, fchendigh, byvan V/óodflok, Hertogh van Glocefter, de jongfte zoon Godt en de menfchen gehaet, een fchelm-ftuk, eenige wil-van dc derde Edward, met zijn andere kinderen,- ^Ico- de dieren , met dc mcnfchlijke vorm aen-gedaen zijnde,noor, de dochter en erfgenaem van Humfred Bohun, Graef door den Oppcr-bou-mcefter Eran^oys Catesby, door on- Het ver&quot;van Hereford cn Eflcx , de huys-vrou van Th. Van Wood- der-graving, en een grooten hoop bos-kruyts, onder dit ge- raet vanJlok-, het döchterken van de vierde Edward, en van de ze- bou geftroyt, onlangs tegen\'t vaderlandt, den Vorft, en ^^\'Cates-vende Henrijk; Henrijk, het twee-jarigh zoontjen van de al de Staten des Rijx,onder een Godlooze fchijn van Godts-achtfte Henrijk Sophia, Koning lakobs döchterken, ge- dienft voornamen,en pooghden in \'t werk te ftcllctl, fchrikcftorven in de eerfte dagh-raedt van haer ouderdom; Phi- inijn gemoedt te denken, cn grouwelt, verbaeft zijnde, zelfslippa, Hercoginne van York; Lodewijk Viconte Robfert te denken, in wat ottovcrkoomlijke duyfterniflen, en döod-Henegouwcr, door recht van zijn huys-vrou Heer lijke ellenden zy\'t bloeyenfte Rijk op\'tfchielijkft gewor- chier^ Anna, het dochterken en de erfgenaem van lan Mou- pen zouden hebben. Maer laet ohs in deze zaek, \'t genebray, Hertogh van Nortfolk , verlooft zijnde aen Richard, een oudt Dichter in een flechter zaek uyt-gerocpcn heeft,Hertogh van York, een jonger zoon van de vierde Ko- voortbrengen: ning Edward; Gillis Baubeney, Kamerling van de zevende Geen tijdt gedenk dien dagh, om, zo \'t gelooven, Henrijk, en zijn huys-vrouw, uyt het gcflacht der Van

deze zaek der volgend! eeuw t^ontrooven i dels in Cornwal, Onder-graef van Wellens; Erancifca Bran- En zwijgen wy, om ^ tgeen ons volltk deed don, Hertogin van Suffblk, haer dochter Maria Margriet T? dekken in de nachten van vergeet, j)ou(^las, Gravin van Lennox, groot-moeder van lakob. Dicht hier by is waer in heden het hof der Ver- / Koning van Britannien, met haer zoon Karei; Wincfrida zoek-fchriften is. Waer aen gevoeght is het allergrootfte f Bruges, Mark-gravin van Winton; AnnTL Stanhop, Herto- hof, het welk het Raedt-huys is van gantfch Engelandt.gin van Somerfet, cn haer dochter lana; Anna Cecil, Gra- Hier in worden de ding-plaetfen geftelt, tc weten, de Ke-vin van Oxford, dochter van de Baron Burghley, Opper- ninglijke Bank, de gemeene Wille-keuren, dc Cancelry ;Schat-mCcfter van Engelandt, met haer moeder Mildrcda en in de naeft-gelegc plaetfen, de Sterrc-kamer, de Ko-Burghley-, Elizabeth ^É\'^\'/f/^fjK, Gravin van O rmond; Eran- ninglijke Schat-kamer, het hof dcr Weezen , het hof vancifca Sidney, Gravin van Suflex; Th. Butler, Onder-graef ^t Graeffchap van Lancafter, &c. In welke op gezette tij-van en erfgenaem van de Graef van Ormond; den (wy noemenze Termes) jaerlijx dc gefchillen en za-daer-en-boveii Humfred iBöarf^/V?\', Heer van de ken onderzocht worden. Daer voor de tijden van de der- GudLam^tweede Humfred , zoon en erfgenaem van den de Henrijk het Raedt-huys van\'t eerfte en hooghftc vccht bertus.Heer van Berners, dewelke beyde in de flagh by Bernet om- overal zwurf , en \'t Koninglijke hof vcrzelde. Maer hygekomen zijn; Niklaes, Baron van Carew} dcBaroncflTe heeft in de groote brief tot een wet geftelt, dat de gemee-van Powifia; Thomas, Baron van Wentworth-, Thomas, Ba- ne Willekeuren ons hof niet volgen, maer in eenige zekc-ron van Wharton; lan, Heer van Rujfell-, Thomas Bromley, re plaets gehouden worden. Daer zy \'er nochtans dic ver-Cancellier van Engelandt; Douglafla Howard, dochter cn ftaen, dat de gemeene Willekcurcn voortaen in een Raedt-erfgenaem van de Onder-graef van Bindon, huys-vrou van huys op zich zelven, en niet in de Koninglijke Bank, alsArthur Gorge; Elizabeth, dochter en erfgenaem van Ed- te voren , gchandelt zouden werden. Dit Richt-huys,ward,Gracfvan Rutland, huys-vrou van Willem Cecil-, loan welk wy nu hebben, heeft de tweede Richard op-gebout,Vtickering, Groot-zegel-bewaerer van Engelandt; Erancifca als tc zien is uyt zijn wapenen in èen fteen, cn op dc bal-Howard, Gravin van Hertford; Henrijk en Georgius Cary, ken , en (na dat hy het oude Hof, welk

de Roode Willemvader en zoon, B^iïonntny^n Hun/don, Kamerlingen van daer ter plaetfen gebout had, uyt\'geroeyt had) tot zijnKoningin Elizabeth. Het Herteken van Anna Sophia, wooning beftemt; want toen waren de Koningen gewoondochterken van Chriftoffel Har ley, Graef vanBeaumont, zelve de gedingen te verhooren. Want zy zijn Richters,Gezant van de Koning van Vrankrijk in Engelandt, gebor- welker mondt, als de Koninglijke Schrijver getuyght, in \'c Proverb.gen in een gouden emmerken op een naeldc; Karei, Graef oordeel niet Zal dwalen. Maer dit Palleys, na dat het in \'c ca^..van Devon, Koninglijke Stadthouder van lerlandt: en die m d x 11 jaer af-gebrant is,heeft woeft gelegen,cn de acht-geenzins te verzwijgene Vorft der Engelfe Dichters, Gal- fte Henrijk heeft weynigh daer na dc Koninglijke ftoel totix.QdiChaucer-> en die hem in gelukkigheydr des verftants, dc nabuurige huyzingen, niet lang te voren denCardi-cn overvloedige ader der Dicht-konft onder de Engelfche nael Wolfcy toebehoort hebbende, over-gebracht, dewcl-Dichters naeft gekomen is Edm. Spenfer: en veel andere ke men White Hall, dat is, het witte Hof, noemt: dit huys isvan kerklijke orde, en treflijke naem. voorwaer Koninglijk, aen dees zijd met een vijver, wclkeHier naeft by was ook noch een ander Collegie van ook een ander Koninglijke wooning hier aen voeght, wel-twaelf Kanunniken, aen S. Steven gewijt, het welk dc III kc, S. lames genoemt, van dc achtfte Henrijk op-gerighcEdward in Koninglijke heerlijkhcyt, en met ruyme bezit- is, acn d\'andere met de Teems befloten. Dit zelve heefttingen zoo vernicut heeft, dat hy \'t fchijnt cerft gebout te een Dichter,om zijn witheyt, Leycatm,oihQX. witte huys ge-» •hebben, na dathy Vrankrijk met zijn overwinningen door- noemt: kruyfthad, weder-brengende, als in de gront-brief gele- l-^^^\'^^rsxwordt van Koningen betreen, zen wordt, in beproeving van een aendachtige overwe- {Zf noemd men eer een Hof, wiens Marmor-fleen, ging, Chriftus overvloedige weldaden, met welke hy al- T^oor witheyt, als defneeu,\'t gezicht deedfchemeren) leen, uyt de zoctigheydt zijner barmhertigheydt, ons in Voor\'t welk de Teems, wiens eere zich door wemeren, gelegene tijden voor-komt, met ons , hoewel onverdien- Swanen-rey op V hooghjl verheven voelt, de, van verfcheyde gevaren te verloflcn, cn door dc rcch- heefihgeruyfch op \'t lieflijkft heenenfioelt. ter-handt van zijn vermogen, voor de aenvallcn van onze Hier dicht by is r^d-^/^^j, alzoo genoemt, om dat het Ti&tfjl/««.^.tegcn-partyen , met zegen-rijke uytkomften heerlijk tc eertijdts gecygent was,

om Havikken te voeden, nu is\'t Charinibefchermen, cn in andere qucllingen en verbaefthcden, een zeer fchoone Koninglijke paerde-ftal; cn zy ftaet tot Cr#.waer in wy vecl-tijdts gewikkelt zijn , met dc overftor- ccn gedenk-teken, ter gedachtenis van de Godtvruchtigh-ting van een onverwachte hulp-middel te vertrooften. Hier fte Vorftin ^leonoor, van haer lieffte man de eerfte Ed- HouUjk:by was eenPalleys gevoeght, de oude wooning derKo- wardgeftelt; en haer Godtvruchtigheyt .waèrdigh om aen fche Godt-ningen van Engelandt, na de tijdt van S. Edward de Con- alle eeuwen geheylight te worden, zal aldjdt ftaen blijven, \'vrttchtig-fejfeur , het welk onder de heerfchappy van dc achtfte Want die dochter van dc derde Eerdinand , Koning vanHenrijk by geval door \'t vuur verbrant is. Dit Palleys is Caftilien, aen de eerfte Edward, Koning van Engelandt, tot een A



? M ccn huys-vrouw gegeven zijnde, is met hem in\'t heyligeToletanus g^^^^okken; alwaer, als hy uyt een hinderlaegh van libro pri^^ een Moor, meteen vergiftigh zwaerdt gequetft was, endoor de hulp-middelen der Artfen niet zoo zeer verlicht,als verbonden wierd, zoo heeft zy een nieu en ongehoort,doch vol van liefde en Godtvruchtigheydt, genees-mid-del by-gebracht: want zy heeft de wonden van haer man,door het vergift ontfteken zijnde, de welke door de krachtvan \'t zelve vergift niet konnen toe-gefloten worden, daeg-iijx met haer tong gelikt, en het vergiftige fap,doch by haerhet zoetfte vocht, daer uyt gezogen. Door wiens kracht,oft om waerlijker te fpreken, door de kracht der vrou-lijke trouw, zy al de ftof van \'t vergif zoo naer zich getrok-ken heeft, dathy, de lijk-teekenen der wonden geheeleZijnde, gantfchlijk genezen, en zy gezont geworden is.Wat is dan ongemeener om te hooren, als de trouw vandeze vrouw? Wat kan\'er wonderlijker zijn? dat de tongvan een huys-vrou , met houlijkfche liefde en trouw gezalftzijnde, het vergift van haer lieffte man verdreven heeft, hetwelk van een uyt-gekore Genees-meefter niet kon wegh-getrokken worden; en \'t geen vele en uyt-gezochte genees-middelen niet konden uyt-voeren, dat heeft de eenige tongder huys-vrouw vervult. En zoo veel zy gezeyt van Weft-munfter , met Londen by-een-gevoeght; fchoon het, gelijkik gezeydt heb, eén ftadt op zich zelf, en in vryheden daervan af-gefcheyden zy, de welke met geduurige huyzen zoaen-een-gevoeght zijn, dat het maer een en de zelfde ftadtfchijnt. Aen het wefter-deel van de ftadt ftrekken zich, met eenry van huyzen , ook andere zeer fchoone voor-fteden , alsHolborn, oft liever Oldhorn-, waer in zommige Collegienmet ftadts rechten, beftemt tot de Studie en oeftening, zijn,als ook de wooning der Biffchoppen van Elien, welke denBiffchoppen waerdigh is j waer voor het ïan van , Biflfchop van Elien , onder de derde Edward , te dankenheeft. Ten noorden is ook de voor-ftadt aen-gegroeytiWaerin lordan Brifet, een zeer Godtvruchtigh en rijk man, eenhuys voor de Hofpitaliers van S. lan te lerufalem gebouwtheeft, het welk tot een uytnemende grootheyt, even als eenPalleys, aen-genomen heeft; oók heeft zy een zeer fchoonekerk gehadt,en een heylige toorn, met Zulk een fraeyigheytin de hoogte verheven, dat zy der ftadt, terwijl zy ftond, totcen uytnemend cieraed gedient heeft. Deze zijn in de eerfteinftelling zo nedrigh geweeft, terwijl zy arm waren, dat haerOverfte genoemt wierd, De Knecht der arme Knechtenvan \'t Gaft-huys te lerufalem: gelijk de Overfte der Tem-pliers,de welke weynig daer na opgekom.en zijn^de Nedrigedienaer

van de arine &ijghs-lieden van de kerk. Nochtans> is haer zaek, om haer Godtvtuchdgheyt en krijghs-dap-perheyt, door Godtvruchtige en byzondere Vorften, uytdeze nedrige ftaet zoo op-geklommen, dat zy vêr in demeefte rijkdommen over-gevloeyt hebben. Want zy heb-ben, omttenthet m c c x l jaer, in de werelt det Chriften-hevt crehadt negenden duyzent hoeven, oft Mayeryen, ge-lijk de Templiers negen duyzent gehadt hebben; welkerinkomften namaels in Engelant ook den Hofpitaliers ont-nomen zijn t en zy hebben door deze rijkdommen alzo denwegh tot groote eeren en ftaten gebaent, dat haer Prioor inEngelandt de eerfte Baron geaeht wierd,en met aller dmgenovervloedt heerlijk voorzien was, tot dat de achtfte Hen-rijk, quade Raedts-lieden gebruykende, al haer erfgrondenaen zich genomen heeft, gelijk de inkomften der kloofte-ren, de welke door een zeer Godtvruchtigh opzet tot Godseere geheylight zijnde , door \'t gebodt der kerk moeftenbefteedt worden, tot de aelmoeflen der Priefteren, tot ver-making der armen , Ve\\&quot;lofling der gevangenen, en ver-nieuwing der kerken. Hier beneffens, daer nu de ^ierlijkekroon der gebouwen gezien wordt, heeft gebloeyt het rijkehuvs dcr Carthuyzers, geftelt van Wouther Many, de wel-ke met de hooghfte lof, onder de 111 Edward, in de Fran-fche oodogh gedient heeft; en is in de zelfde plaets zeervermaert geweeft het kerk-hof, alwaer, als de Peft in hetM c c c x LIX jaer te Londen woedde, meêr als vijftig duy-zent menfchen begraven zijn; het welk aldaer door een op-fchrift in koper den nakomelingen betuyght is. Daer zijn ook zeer groote voor-fteden rondom Londen,C^ltnm ^^^^^^ eertijdts een rondeel oft een krijghs-burgh was, waerMmms. van de plaets na een Arabifch woordt Barhacdfp genoemt D mo. Holborne. 5. lohfisJVbfpita-lieri. Templiers. MatthamImtf. CharterHeufè. E i8p is; en by gefchenk van de derde Edward geworden is dewoon-plaets der Fffords; van welke het, door de WiUott^h&quot;beys, gekomen is tot de vreemdeHng Bertey, Heer Willough^by van Eresby, een alzins moedigh man, en ware voefter-kint des oorloghs. Ook ftrekken zich geen kleyner voor-fteden ten noorden en ooften, in welker velden, terwijl wydit fchreven, veel begraef-vaten, zegels, en emmers op-ge-graven zijn, en in de zelve penningen van Claudius, Nero,Vefpafianus, &:c. Insgelijx eenige glaze vleffen en aerde va-ten, waer in noch eenigh vocht overigh was, het welk ikachtede een offerhande van wijn en melk te zijn, gelijk deoude Romeynen in\'t verbranden der lichamen gebruykthebben, oft dat het die wei-riekende vochtigheden waren ^waer aen Statius gedenkt : Èn\'/ riekend

vochtWdfch het te branden hair. DeZe plaets hebben de Romeynen beftemt om de licha-men te verbranden en te begraven; dewelke, na de wetder twaelf Tafelen, de lijken uyt de ftadt droegen, en by degemeene heyr-banen begroeven. En zoo veel van de landt-zijde der ftadt. Maer aen die zijde, daer de rivier vloeyt, hebben de Bur-gers ook aen den oever der zelve,die groote Burg van South-tporke, waer van wy verhaelt hebben , met een brugh ge-voeght , te dier plaetfen daer zy eerfl in \'t over-gaen eenhouten fchouw, voor een brugh, gebruykten. Daernahebben zy, onder \'t gebiedt van Koning lan, een wonder-waerdige brugh van levendige fteen, met negentien ver-Wuifde boogen, behalven dien draey-boom, daer over ge-leyt, en met treftijke huyzen, gelijk als een ftraet, zoo dichtbebout, dat zy in grootheyt en trefiijkheyt lichtlijk allebruggen van Europa overtreft. In deze Burg van Southworke zijn,ónder andere gedenk-waerdigheden, het edele kloofter der Munniken van derBenedidijnen orden, genoemt Bermondfey , eertijdts vanAldwin Child, een Burger van Londen , aen onzen Za-lighmaker toe-geheylight; en het treflijke huys van KareiBrandon, Hertogh van Suffolk, aldaer gebouwt, welk zij-nen Heer een korte vreught, en weynigh daer na uyt-ge-roeyt is: hier zijn noch in wezen het gaft-huys van S. Tho-mas , om de zwakken te voeden , van de Burgery van Lon-den vernieuwt, ja gegront; de kerk van \'t Prioorfchap vanS. Maria, de welke, ten opzicht der ftadt Londen, over derivier de Teems gelegen zijnde, daerom S. CMarie Over-Rhe genoemt, en van Willem Ponte del Arche Noorman,aldaer voor de Kanunniken geftelt is; de huyzingen vande Biffchoppen van Winton, van Biflchop Willem Gifard,omtrent het c i 3 c v i i jaer, voor zijn nakomelingenaldaer gebouwt. Waer van af zich , langs den oevecvan de Teems ten weften, een geduurige ry van huyzenuyt-ftrekt alwaer, by onzer vaderen geheugen, bordee-len geweeft zijn, waer in de hoeren haer vuyligheden tekoop ftelden. Maer deze zijn van de achtfte Henrijk ver-boden geweeft; ten welken ujde Engelandt meeft met wel-luflien en geyligheydt bezwangert was, de welke by ande-re volkeren door-gaens geoeffent worden om winft, onderden fchoonen fchijn van de menfchlijke zwakheyt te be-raden. Ook meen ik niet dat deze plaets van deze hoer-huyzen in onze tael The Sternes genoemt wordt; maer vande vijvers, de welke hier in geftelt om de Snoeken en Zeel-ten te meften, en van de ftinkende en moerafch-achtigcgeur te zuyveren. Hier hebben wy de buyken der Snoekenmet een mes geopent gezien, om haer vet te toonen, en diewonden gaen, door het aen-raken der

Zeelten, allenx we-der toe, en worden door haer flijmerige af-gang gehcelt.Hier onder is een plaets als een Schou-burgh, om Beerenen Sneren met honden te tergen, en op de zelfde plaetszijn hokken geftelt voor de bandt-honden, de welke zookrachtigh en zoo hardnekkigh van gebit zijn, datzy methaer driën een Beyr, met haer vieren een Leeuw aenvat-ten ƒ zoo dat eener waerlijk eertijdts van onze honden ge-zongen heeft: Britanfche Honden zullen Stieren halzen breeken. En een ander, dieze wreeder als de Arcadifche honden(die men gelooft van Leeuwenvoort-geteeltte zijn) ge-noemt heefc. N n n Ten X. E I 1 ! De Brugh, Ziet van-SoHthwork.in Smhrey. S. SiHVOftf- Suffolk^hotife.S. ThomasBefpitall, iii\'lM Stemsi . \' li;!, ? li\'i \'P Band-dogs orMaftives.



? T R I NOB J E N. N D E I£»0 Ten tijde , als de^e Burght alzoo met een brugh aen\'\'&quot;Londen gevoeght wierd , zoo was de ftadt niet alleen ver-De Rotten groot, maer ook de gemeene zaek op de befte vorm be-der burge- paelt, zijnde de burgers in lichamen en gezelfchappen ver-deelt. De ftadt zeifis gefchift in x x v i wijken, en de ver-Sttmmen, gadering van \'t gemeene beft by zoo veel ouderlingen be-Warden. ftelt, de welke na haer ouderdom in onze tael <^Jldermengenoemt worden, van welke elk over zijn byzondere vdjkgeftelt was; en wijl zy van oudts tot hooghfte Overheyt eenPortreue, dat is, een Stede-vooght, gehat hadden , zoo heeftde eerfte Richard twee Bailjouwen ingeftelt, voor de welkeBeMajoor Koning lan terftont vergunt heeft, dat zy een Majoor, oftoft Schout, jaerlijkfche Schout tot Overheydt in haer vergaderingenuyt de twaelf voorneemfte hchamen verkiezen zouden , entwee Onder-graven,die zy Shirifs heeten, zouden noemen,van welke de eene de Koninglijke, de andere de fteedtfchegenoemt wordt. Het gemeene beft in deze vorm geftelt zijnde, zoo is hetongelooflijk, hoe de ftadt in gemeene en byzondere wer-ken aen-gegroeyt is , en noch aengroeyt i de andere fte-den van Engelandt af-nemende. Want, op dat ik zwijgevan \'t Raedt-huys Guildhall, van de Schout Th. Knorvleszeer fierlijk op-gebouwt, het ruyme en treflijke werk vanLeadenhall, van Simon Eire op-geright tot een gemeenekooren-fchuur, om de dierte te verminderen. Het rond-om op ftijlen ftaende huys, \'twelk de gemeene man deBeurs, Koningin Elizabeth RoyallExchange genoemt heeft,tot gebruyk der koop-lieden, en fleraet der ftadt, van Tho-mas Gresham, een burger van Ridderlijke orde, gebouwt;voorwaer wel heerlijk, \'t zy men het gebouw van \'t huys,\'t zy men de menighte der volken, \'t zy men de overvloedtder waren aen ziet. Dewelke, ook een hoogh fte lief-heb-ber der geleertheyt zijnde, de huyzingen, die hy in de ftadtzeer wijtlufdgh gehat heeft, aen de goede oefteningen ge-heylight heeft, ftellende in de zelve zes Leeraers der goe-de konften en wetenfchappen, naemlijk der Godt- geleert-heyt, der Rechts-geleertheydt, der Genees-konft, der Ster-re-konft, der Meet-konft,en der Zang-konft, met heerlijke. bezoldingen; zoo dat Londen een zeer voorziene winkelwas, niet zoo zeer van allerleye waren, als van zeer goedekonften. Op dat ik ook nalate het huys van \'t Hanfefchegezelfchap, en de wateren, door

onder-aerdtfche gootenen rioelen , in alle wijken der ftadt af-geieyt, en de zeerfchoone wetedngen, om de zelve te ontfangen , ook dcnieuwe water-lcyding, waer door het naerftige vernuft vanPieter Maurits , Duytfche Water-lcydcr, met een radtdewateren uyt de Teems langs goten, in een zekere maet ge-fchikt , in een groot deel dcr ftadt af-leyt: zy vertoont overal zoo veel Kerken en Godts-huyzen, dat de Godts-dienften Godt-vruchdghcydt hier zich cen gewijde plaets fchij-nen geftelt te hcbbcn. Want zy telt c x x i Kerken, zooveel vertoont \'er Romen zelf niet, behalven noch dc Zick-huyzen en Oudc-manncn-huyzen, en zy voedt in\'t Kin-der-huys, \'t welk Ghriftus-buys genoemt wordt, omtrent^Qo wees-kinderen , en door vergadert geldt omtrentM c c XL armen, &c. Het zoud tc lang zijn, zoo ik byzon-derlijk vervolgde de zeer goede wetten en inftellingen,wacrdoor zy geftiert wordt, dc waerdigheydt van den Raedt, deonderdanigheyt en trou tot haren Vorft, de belceftheyt derburgers, de uytmuntentheyt der huyzen, dc voort-tcelingvan zeer gelukkige verftanden, dc voorde ftadt liggendehoven, vol vermaeks, en uythccmfchckruyden,de tal-rijkeen wei-gerufte Schecps-vloot, dc ongelooflijke menightevan allerleye waren , (Antwerpen alleen heeft, behalven,andere, twee hondert duyzent Lakenen jacrlijx van hiergekregen) cn de groote overvlocdt van afles, wat tot dc on-derhouding cn nootzaeklijkheyt des menfchlijken levensbehoort. Want die Hadrianus lunius heeft waerlijk in zijnPhilippeide gezongen: Het Engels Londen is met huys en fchat voorzien,En moedigh, na behoory op \'t tal van burger-liên;Alwaer des wereldtsglans, en alle fchat en goedt,Van alle kanten wort befproeyt met overvloedt. En L Scaliger in zijn fteden:Jn \'t hou-^ Eenfiadt ge (Ier kt in moedt, in tal, enfier kt des volx. Tecmi en Een ander heeft ook deze veerskens van Londen ge-jfis. fmeet, zoo ghy ze niet ontwaerdight te lezen; Met een tweevoudefirant loopt Londenfchoyen.En beurt haer glans gelijk haer moeder Troyen, - \'Enßeekt ten ooß een weynigh hooger uyt,Mits daer haer gr ont wort van een berggeftuyt.Wiensgoègelegenheyt haer metgenuchtenBezalight, en met goede aerdt en luchten;Wiens Godsvrucht wort, wiens burger-talgeroemt,En waert alleen, dat m\' haer Britanjen noemt.Een nieu Parijs, in konß en wetenfchappen.Een Ormtts weêr gelij k in koopmanfchappen,In kracht een tweede Room, en in MetaelChryfka zelf Insgelijx heeft

Henrijk van Hundngdon, onder het ge-biedt van Koning Steven, deze veerskens tot lof van Lon-den gefpeelt: Ook zult ghy Englands roem, vermaerde LondenZijn in de reex van mijn gedicht bevonden.Want uwe glans, uw roem, uw heerlijkheedOns hinderen, u te ßellen in\'/ vergeet.Als mijn gemoedt, uwfloten, en uxv wallen,Waer op wei-eer mijn oogen zijn gevallen,Inwendighlijk befchout, zo dunkt my, datik alles zie, wat \'j wereldts ront bevat.V Gerucht, tot ffraekgebooren, en door\'/ zwijgenSlechtsßerflijk, zoud een fchaem-roodt aenzicht krijgen.Indien zy, in het liegen vry wat grof,Tet valfchelijk ver zier de tot uw lof. Insgelijx heeft cen ander al fpclende dus gefpeelt: Bit is deßadt zoo rijk in veelen,Bien drie drie-giften mede deelen:Want Bacchus, Phaebrn, Ceres, daer\\Xyt-florten, drank, dicht, kooren-aer.Bit is de flerkeßadt, waer aenDat luno, Pallas, en BiaenVeel waren. Sloten, Wildt-gebraet,Verrijken, eieren, voeden laet. Doch deftiger zingt onzc vriendt de dooduchtige manloannes lonfton van Abendon, Leeraer der hcylige Godt-gelecrtheyt in de Koninglijke hooge School van Andries-ftadt : Be ßadt Avgvsta, dien en zee, en lucht, en aert.En ieder Hooft-ßof niet als alle goedt bewaert.Want waer is zachter lucht ? waer heeft oyt daerd\' haerfchooten Met rijker overvloedt zo mildelijk ontßoten ?Waer heen de zee de rijk flefchat der wereidt doet(Gemengelt met de Teems ) opvaren door zijn vloedt.Hier zijn de daken, die op \'s Konings fchuyl zich boogen,Bes vollix toe-vlucht, hart, en ziel, en moedt, en oogen.Bit volk, ver oudt inßam, roemt op haer jaren ry.En gaet in oorloghs-ramp de kloekheyt zelf voorbyHaer weihefchaeft verßant munt uyt in wetenfchappen.En laet fchier noyt haer ftaet metfchaersheyt over-trap^pen-, la zo men \'t al bezagh, (ik weet het) men geloofd\'.Oft zelfs de werldt te zien, of\'s wereldts over-hoofd. Maer deze en diergelijke dingen zijn wijdtloopiger cnnaeuwer verhandelt van lan Stowey, burger van Londen,en vermaerde Tijdt-fch rij ver, in zijn onderzoek van Lon-den , onlangs by hem uyt-gegevcn. Nu zal ik mijn licfftevaderlant wel-varcn wenfchen, na dat ik ccrft acngetcekentzal hebben, dat dc ncygingdes Hemels met l i graden,xxx III minuten, de wijdte van het uyterfte weften xxiiideelen, x x v minuten bepaelt. Dat het gefternte van Venusen Mercurius natuur hier plaetfige fterren zijn, hetwelk deZicht-eynder door-loopt, cn nimmer ondcr-gact: en dathet Draken-hooft van de Stcrre-kijkers de

Verticale ge-acht wordt. De Teems van Londen naer Radcliff, van een roode klip RadcUffe.alzo genoemt, een fchoon ftccdjen, en ccn woon-plaetsder Schippers, loopende, en zich met cen groote bocht,byna in \'t rondt aenkomende, ontfangt de rivier Ley,tot cenlandt-pael van dit Graeffchap ten ooften j acn dc welke, indit Graeffchap, niets gedenkwaerdighs gelegen is. Wantnocht Mdelmton vertoont iet buyten haer nacm, van dc Edwmon.edelheydt gcfproten , nocht Waltham iet , als het kruys ^r^iff^^^f^jtot de lijk-ftafy van Koningin .^leonoor , huys-vrouw Crojy. van



? M van de eerfte Edward, op-gericht; waer na het genoemt is.Elier ziet men alleen de Koninglijke huyzingen Enfeldyvan Thomas Lovell, Ridder van S. Joris, en Geheym-raedt van de zevende Henrijk, als uyt de wapenen af teEnfeld nemen is, gebouwt. Waer by het bofch Bnfeld chace, inth^e. dichte der groene boomen, en de jacht der wilde dierenvermaert, by hght 5 eertijdts zijnde de bezitting derdevils, Graven van Eftex, daer na der Bohuns, die haer erf-genamen geweeft zijn, en nu behoort tot het Graeffchapvan Lancafteruyt het welke de vierde Henrijk, Koningvan Engelant, de tweede dochter en erfgenaem van Hum-fred Bohun , tot zijn laetfte huys-vrouw getrouwt heeft.En bykans in het midden van dit bofch ziet men noch devervalle muuren van het oude huys , welk de gemeeneman zeght, dat de Mandevils, Graven van ElTex, toe-ge-komen heeft. Aen de nootder landt-pael van Midle-Sex , heeft deheyr-baen der Romeynen, gemeenlijk WatlingBreat, indit landt fpringendp, Van het oude Verolamium recht naerLonden door Hamftedhêath (van waer zich de gedaente D E - S ii ; E X. I i fl\' \' . Mn , i Vw\' i i :ï ik 191 dér zeer fchoone ftadt , en van de geneughlijke landts-douw zeer ^ierlijk toont) gelegen. Niet, waer langs mennu door High-gate gaetj want deze wegh is door toela-ting.van de Biflchoppen van Londen, omtrent voor cccjaren , als nu gezeydt is, geopent. Maer die oude, als uycde oude brieven van S. Edward de Confejfeur blijkt, heeftgegaen door Edgeworth, niet zeer oudt van geheugen zijn- Edge-dcicn Hendon, het welk de Aerts-biflbhop Dunftan, ge- ^Mh.booren zijnde om de zaken der Munniken te vorderen, ^^»^on,voor weynigh goude Byzantijnen gekoft, en den Munni-ken van S. Pieters tot Weftmunfter gefchonken heeft. Ditwaren Keyzerlijke gulde penningen by ByZantium, oftConftantinopolen van de Griekfche Keyzeren geflagen;doch in welker waerde, weet ik niet. Daer zijn zilvere pen-ningen geweeft, insgelijx Byzantien, en flechts Byzantij-nen genoemt, de welke twee fchellingen gedaen hebben;als ik uyt oude fchriften dikwijls gemerkt heb. Maer laetdit andere onderzoeken j ik moet mijn voor-genome reysVervolgen. In dit landt worden, buyten de fladt, getelt omtrent 75 Farochy-Kerken ^enindeStadtfdeVryheden^enVoior-Jleden zzi. il. ? ; ?i E S S JE X ai. 1 ? : ï. l-y \' \'1



? X. E E S I » •1 ? , i i&quot; I • ^ Ec andere deel der Trino-banten, aen de oofi:-kant,envan de Saxen, die \'t ingeno-men hebben, in de Engel-Saxfehe fpraek eafc-Seaxa,eafr-Sex-fCype, in \'t Noor-manfeh Ex/efi, en nu ge-meenlijk EJJex genoemt, iseen groot, breedt, vrucht-baer , Sajffraen - teelend ,bofchachtigh, en inzonder-heydt rijk landt ; aen dezezijde als gekroont van de zee, aen d\'andere van vifch-rijkerivieren, de welke ook door-gaens haer nuttigheden en ge-makken verleenen. Zijnde ten noorden door de riviereStour van Southfolk gedeelt, ten ooften zich aen de zeegrenzende, ten zuyden door.de nu.vergroote Teems vanKeilt gefcheyden, gelijk ten weften door \'de rivier de Leyvan Middel-Sex, en door de Stort, oft kleyne Stour, die totde zelve invloeyt, van Hertford En in \'t zelve te befchrijvenzullen wy, na onze oude wijs, eerft verhalen, \'tgenever-naemft is aen de Ley, en de Teems, daer na \'t gene binnen-waerts, en aen de zee-kant is. Aen de Ley, in \'t Saxifch Lyjean, ftrekt zich een bofchwijdt en breedt genoegh, het welk, aen de jacht geeygentzijnde, in wilde dieren , om de grootheydt en vettigheydtder zelve, boven allen uytmunt. Eertijdts om zijn voortreftlijkheydt genoemt Forrefta de EJfex, nu Waltham Forrefl,van de ftadt Waltham,hy de Saxen WealDDam, dat is, Bofch-wooning genoemt. Dit light aen de , daer zy door haérverdeelde kolk veel eylandekens maekt, en is niet zeer oudtin oorfprong. Want in de laetfte jaren van het Saxfche ge-biedt, heeft een Tovius , een vermogend man in rijkdom-men en aenzien, en gelijk men in het byzonder Gefchicht-rboexken der plaets leeft : Staüerm, dat is, VaendrighdesKonings-, om de overvloedt der wilde dieren het zelve eerftge-\'houwt, en door lxvi mannen ingeftelt. De zelve ge-ftorven zijnde , zoo heeft zijn zoon Athelftan terftontgroote fchip-breuk in zijn goederen geleden, en Edwardde Confejfeur heeft dit gehucht aen Harold,Graef Godwijnszoon, gefchonken j en korts daer na is \'er een kloofter ge-fticht, hetwelk diens Harolds werk en graf geweeft is.Want als hy, door der menfchen dwaling en zijn eer-gierig-heydt, tot de Koninglijke Hoogheydt ingekropen was,200 heeft hy dit zelve kloofter ter eeren des H. Kruys ge-fticht , en daer in beloften gedaen, om de overwinning te-gen de Noormannen j en terftont daer na gedoodt zijnde,is van zijn moeder, die zijn lichaem met innige gebedenvan den Overwinner verkregen had, in \'t zelve begravengeworden. Doch nu heeft het tot zijn Baron Edw. Deny,van K. lakob daer toe uyt-geroepen. Dicht hier by zijnop een rijzende heuvel gelegen de huyzingen C^/zW/, dewelke zeer vêr de oogen der aenfchouwers vermaken, eer-tijdts

geweeft- zijnde de wooning van Fitz^Aucher, en nuonlangs van den Ridder Thomas Heneag, die de zelve totde hooghfte fraeyigheydt vol-trokken heeft. Aen deze ri-vier is ook buyten twijffel geweeft D v R O L r T V M , een ftadt van zeer oude gedachtnis, waer van Antoninus Augu-ftus verhaelt j maer op welke plaets kan ik niet merklijk be-toonen : want de oude plaetfen van dit Graeffchap, \'t welkik eens voor al vermaen, zijn door ingewikkelde duyfter-hey dt zoo verborgen, dat ik, die elders iet gezien heb, hiergantfchlijk blint ben. Zoo \'t my geoorloft is te giften, ikzoud achten dat Burolitum geweeft is, \'tgene, noch eenteeken van de oude naem behoudende, heden Leitonge-noemt wordt, d^x. is, de ftadt aen de Ley, gelijk Durolitum,in \'t Britanfch, het water van de Ley betekent: heden is heteen hier en daer bewoont dorpje, by de v mijlen van Lon-den , waer voor xv in Antoninus, door de onachtzaemheytder Boek-verkopers, geftopen is. Dat hier eertijdts eenover-tocht over deze rivier geweeft is, getuyght dc nabuu-rige plaets, Ouldford genoemt, dat is, de oude ondiepte, in de \' I i i ilP ; I i! 1 WalthamFoneji.wJtham Ahbey, «ƒvan \'t H, Denj.Cephall, : Dmoli\'Jnm, ^ i welke,als het weynigh verfchilde of de Koningin Machteld,huys-vrou van de eerfte Henrijk, zoud verdronken gehadhebben, zoo heeft zy bezorght, dat een weynigh laeger derivier met bruggen aen ^/m/^r^^ gevoeght wierd. Alwaerzy, in driën gedeelt zijnde, zeer geneughlijk om de groeneweyden heen fpoelt, waer ih^ Wy de overblijffelen van eenkloofterken gezien hebben, hét welk Willem de Monte-Fi-xo, oft Montftchet, een Baron onder de Noormannen vangrooten name, in \'t m c x l jaer gebouwt heeft, en de Leyzich terftont wederom by-een-vergaderende, wordt zacht-lijk in de-Teems ontladen , waer van de plaets Leymoulhgenoemt wordt. En de Teems, dewelke nu geweldigh vermeerdert zijn- Bering.de , een grooten hoop waters met zich fteept, fpoelt al-leen aen Berking, dat gedenkwaerdigh is, \'t welk by Be-da Berecing genoemt wordt, en van Erkenwald, Biffchopvan Londen , aen de geeftlijke maeghden op-gewijt: al-waer de Teems tezamen-vloeyt met het mietken Roding, De riviethetwelk, aen vele dorpen fpoelende, dezelve zijnnaem Kodmg.mede deelt, als Heigh-Rodmg, Eithorp-Rodmg, Leadcn-Roding,ècc. Van welke eertijdts Leofwijn, een zeer edelman, om de moeder-moort, by hem met het hooghftefchelm-ftuk begaen, te verzoenen, een oft twee gegevenheeft aen de kerk van Elien : en van daer naer Angre, al- Chtpptngwaer op een zeer hooge heuvel, dc teekenen zijn van eenkafteel, van Richard. opperfte Richter van Enge-landt, onder\'tgebiedt van de

tweede Henrijk, gebouwt.Van wiens geflacht de tweede Koning lan van de erfgena-men aen Richard dc Ripariis, oft Rivers ( de welke te Stan-ford Rivers, &quot;hier dicht by, gewoont heeft) ten huys-vrouheeft gegeven. Van de mont van deze Roding fpoedt zich de Teems ne-driger langs de aerde, en op veel plaetfen dikwijls wegh ge-doken zijnde, waer door zware dampen, den nabuuren zeerfchadclijk zijnde, ontftaen, naer Tilbury, waer by eenige ha-len zijn in een krijt-klip , gebracht tot dc diepte van tien* Orgyien, met een genoegh nauwe mont, en konftlijk uyteen fteen gebouwt, van binnen zeer ruym, na de volgendeaf-gebeelde vorm, dewelke my een, die daer in geweeft is,alzoo befchreven heeft. Van welke my niets anders gemoet is, als \'t gene ik nualreê verhaelt heb. ïyoch Tilbury, byBeda Tilaburgh ge-noemt , beftaet flechts uyt weynige boeren huyzen, aen deTeems; van oudts is het nochtans de wooning geweeftvan den Biflchop Ceade, als hy omtrent het d cxxx jaerde Ooft-Saxen door den doop der Chriftlijke gemeente in-lijfde. Daer na fnijdt de rivier, door elders gelege, en wey-nigh gezonde plaetfen gevoert zijnde, met een weêr-kee-rende water-loop, het eylandt Convinnon , het welk ookCounos genoemt wordt, waer van Ptolomseus, van \'t vaftelandt af. Dit heeft noch zijn naem niet verlaten, maerwort Canvey genoemt, en licht geworpen voor de ftrant vanEffex, van Leegh af tot Hole-haven vijf mijlen vér, waer vaneen deel aen de Collegie-kerk van Weftmunfter behoort.En het is zoo laegh, dat het dikwijls heel onder gefpoeltwordt, behalven eenige heuvelkens, waer op de Schapeneen vrye toevlucht hebben. Want het voedt omtrent 4000Schapen, zeer lekker van fmaek, de welke wy gezien heb-ben , dat kleyne jongskens door vrouwen-plicht, metkleyne ftoelkens aen de billen gebonden, molken, en indie kaes-hutjes, die zy daer Wiches noemen, Schape-kazenmaekten. Aen dit eylandt liggen in haer orde eerftlijk Beamfteot, Beatnfleet,met diepe en ruyme graften, als Elorilegus zeght, en eenkafteel, van den Deenfchen Hafting oft Hafteney gcveft,het welk Koning Alfred overwonnen heeft. Daer na Had-leygh, eertijdts een kafteel van Hubert de namaels van Thomas Woodjlok,doch. nu t\'eenemael vervallen. Eynd-lijk Leegh, een fraey ftedeken, en vol kloeke Schippers,endicht daer by Vritlewell, alwaer Sueno van Eftex eertijts eenGeile voor de Munniken gebouwt heeft. Alwaer het landtzich tot een voor-bergh vecheftjWelke Blakke-taile Foint,en Shoberry È Angrt, O Afarshes.Vyt\'gehoH\'we holen. *rderOrgy iahoud 6voeten. Ziet hiervan inKern. Jilbury, II Het eylandConvennos. Canvej. - i \'V- i \'I



? X. E E Shberjf. shoberry \'^ieffe genoemt wordt, van Shobery, een dorpkendaer op gelegen, \'t welk eertijdts een ftadt geweeft is, Sceo-bipi^ genoemt. Want in de oude laer-boeken der Engel-fen leeft men : De Deenen van Beamjleot ycxAttNtn zijn-de , zijn getrokken naer een ftadt, in de Engelfe tael Sceoi-birig genoemt, en in Eaft-Saxen gelegen, en hebben zièhaldaer een fterke vefting gebouwt. Hier ftort zich deTeems, mits ha,er de ftranden ten weêr-zijden begeven,. inetcen ruymC en wijde mont in de zee. \'tWclk Ptold-m£Eus de vloedt van de Tame fa, en in andere verdurve voor-x ^ - ? beelden van de, tn^^^ Ternes Momh ^noemen. Rodford. En inwaerts light Róchford, waer na déze Hundred gé-noemt is, en heeft nu tot Heeren de Barönnen vzn.Rkh;doch:heeft eertijdts tot Heeren gehat zeer oude Edel-lie-den van dc zelfde byTnaem: welker erf tot Butler, Graefvan Ormond en Wilton, cyndlijk gekomen is, en van dientót Thomas BoÜen, den welken dc achtfte Henrijk tot On-der-gracf van -Rochford, en namaels tot Graef van Wiltongekoren heeft, uyt wiens ftam de doorluchtighfte Konin-gin Elizabeth , en de Baronnen van Hmfdon gefprotcnzijn. Mcêr binneii-waérts van de ftrandt van de Teems, zietmenop haer orde deze vermaerde plaetfen, van\'t weftennaer het ooften, Havering^ een oudt vertrek der Konin-gen , genoemt na een ring, den welken, zijnde van S.Ian,als men fchrijft, gezonden, een vreemdeling aen KonmgEdward de Confeffeur te dier plaetfe gegeven heeft. Hor-nechurch, eertijdts het gehoorcnt kloofter genoemt: wantdaer ftcekcn aen dc ooft-zijde van dc kerk hoornen uyt, van loodt gemaekt. Rumford, het welk Vereert is met een, verkens-markt, en met de hier dicht bygelege huy^ingénvan Giddy-hall, de welke toe-behoort hebben aen dienThomas Kok, Schout van Londen, den welken zijn grooteVergaderde rijkdommen het grootfte gevaer gebaert heb-ben want onnozclijk voor dc Vicr-fchacr van gequetfteHoogheyt befchuldight, cn door de gerechtigheyt van den^ichto.\'i ÏMarkham, in de onbillijkfte tijdt vrygefprokenzijnde, is nochtans met verlies van alle zijne goederenzwaerlijk geftraft gewordcUi Brentwood cnEngerJlon, eer-tijdts Engheaflon, niet als door haer koopmanfchappen enherbergen bekent. Hier blijf ik ftcken, en twijffel, of ik de giifing daer mijngemoedt mee zwanger is, als een mis-geboorte zal uytftor-ten: wijl in deze wijk de ftadt C^sAROMAGVSi cnde zelve in de Romeynfche eeuw buyten twijftd verrhacttgeweeft is»want dat bétuyght dé naem, de welke Key^ers-ftadtjCvenalsDRvsóMagvs, Drujus-fladt,hetékentide welke ook ter eeren van Auguftus fchijnt gebouwt ge-weeft te zijn. Want Suctonius fchrijft, dat de

byzondereKoningen, vrienden en bondt-genooten zijnde,yder in zijnRijk Keyzerlijke fteden gebouwt hebben. En zoo ik zeyde,dat C ^ s a R O M a G V s by dit Brentwood geweeft is, zoudmy de lezer, als hy \'t zagh, niet, als de eene Wichelacr denander, bcfpotten ? Voorwaer uyt de vêr gelegenheydt enruymte heb voor mijn giffing geen vaft bewijs, wijl de ge-tallen by Antoninus zeer verdorven zijn , dic nochtans vanCötoNiA en Canoniam genoegh over-een-ko-mcn. Ook kan hier de gclcgenhcydc acn de heyr-baen dcrRomeynen niet tot bewijs brengen, dewijl de zelve ner-gens in dit Graeffchap blijkt: infgciijx is \'ër zelf geen fcha-duw van de riaem van G s a r o m a g v s , als een zeerfchrale, dc wclke hier overigh is in de naem van de Hun-dred , dic eertijdts Ceasford, nu Cheafford Hundred ge-noemt wordt. Voorwaer, gelijk de oude namen dcr oudefteden by zommige weynigh verandert worden, zoo wor-den zy by andcrén t\'eenemael verwifTelt ,• ja daer zijn \'cr, bywelke maer een oft twee fyllaben overigh zijn; zoo wordtG A s a r-A v g Y s t a , in Spanjen, nu verandert in Sa-ragofa: G^saromagvs, in Vrankrijk, de naem ge-heel verlooren hebbende, wordt nu genoemt: enC ie s a r e a, in Normandyen, charburg, naeulijx eenfylb over-gebleven zijnde. Maer wat blijf ik hier al fpclen-de op ftaen? Laet andere nafporen of cies aroma-G V s niet in deze wijk zy; mijn verftant kan \'t voorwaerniet vinden j fchoon ik \'t met geooghde cn geoorde netten In \'t F94.jaer. De Heeren>üan Roch\'ford. iJavaing. J^imford.Ziet deJaerheke»1467. Brem- jvood. Cafrojra\' gtfs,welkomde Reys-kaert Baro-TKAgUS ge-noemt wort. nagefpoort heb. Hier by hebben wy gezien South-Okindon, alwaer het S.Okindon,geftacht van Le Bruin,ècr:t\\jd.ts boven allen in de?e wijk ver- Brmn,maert, gewoont heeft; uyt wiens twee vrouwelijke erf-ge-namen, dikwijls uyt-gehijlikt zijnde, Karei Brandon, Her*togh van Sufïolk, de Tirells, Bernars, Harlepns, Hevening-hams, cn andere afgekomen zijn. Maer de manlijke erf-ge^namen van dat geftacht zijn noeh overigh iti \'t landt vanSouthanton. Thorndon j alwaer lan Vetre Ridder, dc wclkenu Baron Vetre de Writtle is, fchoone huyzingen gebouwt ^^heeft. Eertijts is het de wooning geweeft van het doorluch- tre,tigh gcflacht van Fitz-Lewis-,v2Ln welke de laetfte,mach menden gemeenen man gëlooven,ellendighlijk verbrant is doorzijn huys, hët wélk, door de lulligheden van een Bruyloft,by avontuur in brandt geraekt was. Burghfled, en kortlijkBurfted, dat is, de plaets des Burgs, met welke naem onzeVoor-ouders veel oude plaetfen vereert hebben. Dit hebik vermoet dat G^saromagvs geweeft is; wat hetO o o eertijdts
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? 15)4 .DE T R I N O ^ B A N -T E N. eeitijdrs ook geweeft zy, heden is het niet als een vlexken heyt van den Inham, waer in zich de rivieren ontladen, was van boeren, hv Billiricay, een wel-bezochte markt. Ins- tot dit gebruyk zeer bequaem. Hier luft het my ook by te gelijx Ashdown, voor dezen Ajfandun, dat is, gelijk het Ma- voegen, dat Edward de Confefeur de bewarmg van deze rianus vertaelt, der Bzelen-hergh, alwaer eertijdts een bloe- Hundred aen Ranulf Beperking, met een korte brief ver- Ve Noor- dige flagh aefchiet is , waer in Edmund, by-genaemt Yze- gunt heeft; de welke ik hier gaern by zal ftellen, op dat wy, re Zijde. de Deenen in \'t begin voorfpoedighlijk tegen-ge- die alle eeriijkheden van \'t recht ayt-gefchut hebben, zien ftaen heeft; maer, het geluk kortelijk door verraedt ver- hoe zuyver en open-hartigh die eeuw geweeft is.^ Nu zijn draeyeiideis van de zelfde zoo verflagen, dat hy veel de zelve aldus by de Koninglijke Bdef-dragers in\'t Scacea- Grooten van Engelandt gemift heeft. Ter gedachtnis van rium; doch zommige woorden zijn door dikwijls uy tfchrij- welke flagh men leeft dat de Deenfche Canut namaels daer ven zachter geworden : ter plaetfe een kerk gebout heeft i vermits hy overal, daerhy gevochten had,met berou over \'t geftorte bloet bewogenzijnde, heylige huyskens oprichtte. Niet vêr hier van af is Ralegh, een fierlijk ftedeken,het fchijnt in dat boek Domefday, Raganeia genoemt tezijn, het welk van een kaftqel verhaelt, dat Suenus hiergebouwt heeft. Alwaer (gelijk men ook leeft) een parkis , en zes wijn Arpennen, en geeft twintigh maten wijn,zoo het wel gelukt. Het welk ik aenteeken, eenfdeelsom het Franfche woordt Arpennes , anderdeels om dewijn in dit eylandt gemaekt. Deze Suenus was een manvan grooter naem en edelheyt, de zoon van Robert, wel-ke de zoon van Wimaerk geweeft is; en is de vader geweeftvan Robert van EflTex,van den welken gebooren is die Hen-rijk van Eflfex, de welke, door erf-recht des Konings, Vaen-drager was; en de welke, om dat hy in de tocht tegende Walen, de moedt en\'tvaendel te gelijkwegh-wierp,van verraedt bcfchuldight, in een byzondere ftrijdt over-wonnen , en in de gevangnis gefmeten is, en met groot erf-goedt dc fchat-kift van de tweede Koning Henrijk vermeer-derde ; en de Baronny was van die tijt af lang in dcr Konin-gen bezit, tot dat Hubert van dcr Burg dc zelve van Koninglan verkregen heeft. Arpemes-Wijn, EadtilfvanDicero. \'t Gejlachtvan Efex. Iche Edward KoningHaue yeuen of my ForeB the keepingof the Hundred of Chelmer and DancingTO Randolf

Beperking andtho his kindlingWith heorte, and hinde, doe, andhocke-^Hare, andfoxe,catt, and brocke.Wilde fowell with his flocke,Patrich,fefant hen, and fefantcock:With gr eene and tvilde floh and fiock.To kepen and to yemen by all her might,Both by day,andeke by night, . Andhoundsfor to holdeGood and fivift, and bolde :Fowergrehouns, andfix racches,Tor hare and fox and wild cattes. ^And therefore ich made him my booke^Witnes the Bishop WolHon,.And bookeylered many on.And SWeyne of Effex our brother.And te ken him many other,And our fliward Howelin oL Het zjege \'e e. Ve Hun-dred Ven- \'\'EfexCheefe. Ithmcefler. Th at byfought me for him.Dit was de zuyvere trou en cenvoudigheyt van die eeuw. De ftrandt hier van af allenx tc rugh getrokken zijnde, de welke in weynigh regelen, en weynigh goude kruyften ontfangt twee aenkomften van de invallende zee: van welke alle vaftigheden van trouw geftelt iiebben. Want dpor deze Crouch, de andere Blakewater, eertijdts Bant, genoemt den inval der Normannen, gelijk men by Ingulphus leeft , wordt. In Crouch worden, door de fcheydingen der wa- zoo waren dc handt-fchriftcn met goude kruyften , en an- teren, vier eylanden geftroyt, dewelke door de groente dere téekenen beveftight: maer de Noormannen hebben acngenaem, doch door over-fpoelingen moerafligh zijn; in-geftelt, dat men dc handt-fchriften maken moeft met wdkby^den onder dc welke de voorneemfte zijn Wallot en Foulneffe, een verzegeling van wafch, door ieders byzonder merk, ^«rf^ dat is, der Vogelen voor-bergh, het welk zijn kerk heeft; en daer onder teckening van dde oft vier getuygen. Te &quot;J^T^ll \' en waer aen men, als dc zee meeft af-geloopen is, te paerd vooren wierdcn vele hoeven op-gedragen met bloote woór- w\'ee^t^*\' komen kan. Tuflthcn deze light de Hundred Dengy, eer- den, zonder fchrift oft brief, alleen met des Hecren zwaerdt tijdts Daunzing, zeer gras-rijk en overvloedigh van vee, oft helm, hoorn of becker, cn zeer vele woort-houdin- maer van landt en lucht niet zeer gezont; alwaer\'t alles gen met een fpoor, een ros-kam, ccn boogh, en zommige bezigh is met kacs tc maken, en de mannen, even als wij- met een pijl. ven, de fchapen melken, waer van dic kaczen van onge- In de Inham van welke wy gezeyt hcbbcn dat meene grootte gemaekt worden; de welke niet alleen in de noord-zijde van deze Hundred fluyt, cn van zeer fchoo- Engelandt,macrookin vreemde landen, om de boeren en ne oefters over-vloeyt, Walfeot noemen, vlocycn Ambachts-licden te verzaden, getrokken worden. Van

de twee rivieren t\'zamen, de welke acn cen groot deel van zelve is Dengy heden de voorneemfte ftadt, alzo genoemt, dit landt fpoelcn, de chelmertn FroshwelL De Chelmer, als de inwoonders gelooven, van de Deenen, welke nacm uyt het binnenfte des landts, welk met boflTchen bekleedt de gantfche Hundred draeght; alwaer dicht by is Tilling- is, uyt-vlocyende, loopt ccrft door Taxfled, een koop- Taxjïed, ham, van Ethclbert de eerfte Chrifte Koning der Engel- ftedeken, gelegen op een zeer geneughlijke heuvel, cn Saxen, acn\'t kloofter van S. Paulus te Londen gefchon- T:iltey, alwaer Maudts, de zoon van Gilbcrt, eertijdts ccn ken: en hooger na dc noordcr-ftrandt heeft cen oude ftadt kloofterken gefticht heeft, naer Eflannes, naer Turrim, nu gebloeyt, die onze voor-oudersgenoemt heb- Eflon, het welk dc Heeren , vzn Lovanio genoemt, bc- Ve Heeren ben. Want Radulphus Nig cr fchrijft uyt BedarDc Biflohop woont hebben, als ook de fpruytelingen van Gotfrid, broc- Lovtt- Ccada heeft de Ooft-Saxen gedoopt by Maldonia, in de dcr van dc zefte Henrijk van dien naem, Hertogh van Bra- ftadt Ithancefier, de welke was op de oever van dc rivier bant; die , hier gezonden zijnde om de eer van Eya tc be- Bant, yfj eXkelooptheneven Maldonia, in de Provincie van waren, tot in het zefte lidt voor Baronnen gehouden zijn. Dengy, maer nu is die ftadt verdronken in de rivier Bant. Maer mits de manlijke oir onder de derde Edward uyt-gc- Ik kan dc plaets met de vinger niet acnwijzen; nochtans ftorvcn was, zo is het erf cn dc waerdigheyt, door de doch- twijfcl ik geenzins, of de rivier, Zieheden Froshwell ge- ter, -SienWiWem Bourgchier gekomen-, wiens nakomelin- noemt wordt, is ccrft F ante geheeten geweeft , wijl een gen kortlijk Graven van EflTex geweeft zijn. En van daer van dcr zelve bronnen genoemt wordt, en de naer Dunmow, \'t welk eertijdts Dunmaugh, en in\'t Schat- Vunmow., Munniken van Coggeshall de zelve zoo genoemt hebben, bock van Engelandt Dunmaw genoemtwotdt, ccn ftadt, Dacr zijn\'er, dic beveftigen , dat dit Ithancefier op het welke met een zeer geneughlijke gelegenheyt acn een ma- uyterfte hooft van de Hundred van Dengy gelegen heeft; tclijk fteyle heuvel af-hanght. Alwaer zeker luga in het alwaer heden Veters upon the Wall, dat is ,aen den dijk, is. m c x i jaer cen kloofter gebout heeft. Maer Guilielmus Want langs deze ftrandt kunnen de by-wooners met dijken Bainardus , van welke luga ( zoo ftaet in de byzondere Gc- haer landen naeulijx befchermen tegen dc aenvallendc zee, fchicht van dat kloofter gefchreven) dc ftadt

van kleyn Voorts geloof ik eenighzins, dat dit Ithancefier, Othona ge- Dunmow had, heeft door felheyt zijn Baronnye vedoren, weeft is, alwaer het getal der Fortenfers met haer Overfte, en de ccrftc Koning Henrijk heeft de zelve aen Robert, als het Roomfche Rijk ten val neyghde , onder den Graef de zoon van Richard Giflebert , des Graven van Clare van dc Saxifche ftrant, tegen de zec-roovcryen der Saxen, zoon, en aen zijn erfgenamen, met de eer van\'t kafteel in bezetdngh gelegen heeft. Want dc verhuyzing van van Bernard te Londen gegeven: welke Robert toen Spijs- OTHONAtotlTHANA valt niet hard, en de gelegen- drager van Koning Henrijk geweeft is. Dit zijn die evgcn- ^ -fte



? li!::: 11 n![ fchrijvers gemoet. Want toen was uytgeen Graefvan Clare. Nu laet ons ccn weynigh ten weêr-zijden van de nvieraf treden. Niet vêr van hier light Plaify, in \'t Frans alzo van heeft, als Botking, een rijk kloofter^ Cogshall van KoningBehagen genoemt, eertijdts Eßre, welk in de laetfte tijden Steven voor de Cluniacenfers gefticht, èn Hwitta, van deder Saxen, cn ook namaels (als het boek van Elicn getuygt) oude Koning Edward in\'tDccccxiv jaer gebout, \'\'welkdc woon-plaets was van dc Conftabcls van Engelant. Waer ook, als men zeght, dc eer was van Euftach, Graefvan Bo-by twecVorftcn van grooten aenzien,alsThomas van Wood- longicn; zo komt zy de Chelmer te gemoet, dc welke geheelßok, Hertogh van Glocefter, en Graef van Eflex , cn lohan niet vêr van Danbury, op cen genoegh hooge heuvel, welkeHola7^d , Graef van Huntipgdon , des tweeden Koning kng een vermaerde wooning van \'t geflacht der BarciersRichards broeder, van een moeder, dc welke van de eer van was, gevoert zijnde. vloeyt voorby Woodham-walthers, dc woodhan^Hertogh van Exon afgezet is, als zy tuflchen dcfchielij- oude wooning van de Heeren Fitz-Walters, dewelke van wdtm.\'ke fmaet en Icelijke gcdicnftigheyt geen maet houden kon- de allcr-oudtfte Adel geweeft zijn, af komftigh van Robert, Be Bam:-den, om-gekomen zijn. Want de eene is om dc fchielijke de jonger zoon van Richard, Graef Giflebcrts zoon; maerfmactop\'tonvoorzienftvan hier naer Galis gevoert, enge- inde volgende eeuw overgebracht door dc dochter in de Z^^Tudoot; de ander is van dc vierde Henrijk om zijn oproer op ftam der Ratcllffs, de welke gekomen zijnde tot de wacrdig- uZlfmdeze zelfde plaets met ccn bijl verflagen; op dat hy alzoo heyt der Graven van Suflex, de heerlijke huyzingen New- in z.tnfchcene acn dc ziel van den zclven Woodftok geboet te W/, niet ver van hier, nu bewoonen. Deze hebben eertijts Swanen-hebben; Van wiens ongcvalligh eynde hy vöor de ftichter aen de Butlers, Graven van Ormond, toe-behoort j daer nagehouden wierd. Vän dacr vloeyt de chelmer niet vêr van acn Thomas Bollere, Graef van Wilton, van welke de achtfteLeez, cen kloofterken, eertijdts van de Gernons gebout, Koning Henrijk het by wifleling gekregen, met groote on-het welk heden een woon-plaets is van dc Baronnen Riehe-, kbften vetmeerdert,en met cen nieuwe naem Beau-Lieu ge-Bi Baron- welke die waerdigheyt aen Richard Riehe, een zeer vöor- noemt heeft, welke nochtans by \'t volk noyt in. zwang gc-//en Rtchs. zichdgh man , cn onder de zefte Koning Edward, Canccl- weeft is. lier van Engelandt, dank wijten. En weynigh laeger light De dacr nä mét andere

wateren dooreen Ri- * Hittfeld Hatfeld Peuereü, van zijn bezitter Ranulf * Peperell alzoo vicr-cylandt gedeelt zijndc, cn zijn naém verwerpende, byTeveren, genoemt, die dc aller-fchoonfte vrouw van die tijdt gehadt zommige Parate, by zommige Blakwater genoemt, begroetheeft, naemlijk de dochter van higelrik, een zeer edel man die oude Colome der Romeynen Cam alodvnvm, dc wel-ilibeiS. ^^ Saxen, dc welke hier cen Collegie gefticht heeft, ke deze ftrant verheerlijkt heeft, en by Ptolomsïus C amv- Martini \' het welk nu als vernielt, en in de vcnftcr van de kerk, wacr dolanvm , by Antoninus Camvlodvnvm en Camo-London. van maer zoo kleyn een deel overigh is, begraven light. lvdvnvm genoemt wordt: maer dat Camalódunum deey-Deze heeft haren man gebaert Willem Pevereü, Caftel- ge en rechte naem is, getuygen Plinius, Dio, en een oudeIcyn van Doeveren, Paganus PeVerell, Heer van Brun, in marmor-ftcen. Goede Godt, hoe fcheel zijn zommige ge-het Graeffchap Cambridge, cn den Koning Willem de Con- weeft in \'t navorfchen van deze ftadt: dacr zy zich met haerqtießeur, diens boel zy was, Willem Peverell, Heer van Not- nacm vertoont, cn aen deze ftik-zicnige klaedijk voor-tmgham. Maer laet ons weder na dc chelmer keeren, wel- draeght, en alle duvfterheyt wegh-ncemt l Vele hebbenzeChensford, ^c zich nu naer Chelmerfire, gemeenlijk chensford, ftrekt, in \'t weftcr-decl van \'t eylandt gezocht, als die onder dc bc->alwaer, uyt de vêr gelegenheyt van C a m a l o n v n v m , fte, dic zich dc zon der oudtheyt fcheen in de handt te dra-het oude C a n o niv m fchijnt geweeft te zijn. Dic is gen; andere in \'t uyterfte van Schodandt; andere, dc woor-een genoegh groote ftadt, liggende als in\'t midden zelfs den van Lelandus bezworen hebbende, hebben verzekertvan\'t Graeffchap, tuflTchen twee rivieren,, de welke haer dat het Colcheßer is, daer het met een naeulijx verminkte Maldon,wateren hier eendrachtelijk t\'zamen-vocgen, hebbende, naem heden vöor Camalódunum, Maldon genoemt wort, innaemlijk dc chelmer ten ooften, ccn andere rivier ten zuy- het Saxifch (Paleïsune cn CPcaloune, het groocfte deeJ vanden, de welke, indien zy (als zommige willen) Can genoemt het woordt noch geheel en overigh zijnde. En dic getuyghtZy, Zo t^vijfelen wy niet of de ftadt Canonivm is hier ge- niet alleen het uyt-gedrukte ovcrblijffel des naems j maerweeft. By onzer vaderen gedenken is \'t zeer vermaert ge- ook dc wijdte van Man by Plinius, en de gelegenheyt zelfweeft door ccn kloofterken.van Malcolm Koning der Schot- in dc oude Reys-kaert, brengen zelfs het opentlijkfte be-ten aldaer gebout,doch is nu alleen heerlijk door de wijs

voort. Ik zoud naeulijx durven vermoeden, dat dit200 noemen zy de Raedts-huyzcn, wacr twccmael \'s jaers Camalodvnvm de naem gegeven is van de godt C a- De godtde zaken voor de Richters beflccht worden. Doch het m v l v s. Dat nochtans Mars onder deze naem van Ca- Camttluf,heeft begonnen te herblocyen, als Mauridus, Biflthop van mulus gc-cert is geweeft, wordt bewezen cn met een oudeLonden, dien het toe-behoort heeft, hier, onder \'t gebiedt fteen in de Collotiacnfche huyzen te Romen, en met ge-van de eerfte Hen rijk, bruggen gebout, ende wegh af-ge- yondc Outaers, getcckent met Camvlo Deo Sancto ......., leyt heeft, dc welke ccrft door mitle, zeer bekent door de e x F o r t i s s i m o , dat is, eeren van Camulm den hey^ tijts Eßre. grootte van zijn Parochye, gelegen heeft; het welk de derde Ugen enßerkßen Godt. En op ccn oude penning van Cuno-Koning Henrijk acn Robert Brm , Heer van Anand in bèlin, diens Palleys en Koninglijke ftadt dit was, als wy nuSchotlandt, diens huys-vrouw was van de erfgenamen van verhaelt hebben , hebben wy gezien een gehelmt beeldt,lan, dc laetfte Graef van Chefter, om dat hy niet wilde dat met een fpiets, \'t welk Van Mars fchijnt te weZen, met dchet Graeffchap van Chefter onder dc vroulijkc fpin-rokken letteren C a m v. Maer dewijl die penning nu niet by derioud verdeelt worden, vergunt heeft: cn dc tweede Edward handt is, zoo vertoonen wy u hier andere uyt-gedrukte vanheeft het Humfred van Bohun,Gï^ef van Hercford en Eflex, den zelfden Cunobelin, welke fchijnt tot dit Camdodunumals de nakomelingen van Brm haer trou gebroken hadden, te behooren igefchonken. Doch zeer onlangs, als Koning lakob, in deccrftc beginfelen vän zijn Rijk, dc eer der Baronnen aenveelen meê-dcelde , zoo heeft hy dc zeer doorluchngeRidder lan Petre , tot Baron Petre van Writle verkoren.Dezes vader was Willem Petre, cen man vän door-zic- nc voorzichdghcyt, cn verzochte gelecrtheyt, dewelkeniet zoo gedenkwaerdigh is om dc grootfte ampten, diehy in het Gemeene beft bedient heeft, als die by de acht-fte Henrijk, dc zefte Edward, Marie en Elizabeth Gehey-nie Raedt, cn menighmael Gezant by uythecmfche Vor-ften geweeft is; als wel om dathy, in dcgocdeocffenin-een op-gevocdt zijnde , by dc goede wctcnfchappcn enkonften > in de Hooge School van Oxford wel, enbydc E S jC. is>f 11 r i ! ÜI \' H fte woorden des Schrfjvers^en heb het my ook niet behoor- nabuurige armen by Bngerfton Godtvruchtehjk gehand Ic hjk geacht de zelvc tc verbeteren , hoewel in de zelve een heeft. ^ ^ tijidt-vergiffing is, welk ons zomwijl in dc befte G cfehicht- Dc rivier Froshwell, de welke waerlijker Pant,

en eynd- yi: ti^t gcflacht noch lijk Blakwater genoemt wört, by Radwinter, \'t welk den Ba- ronnen Copham toe-behoort heeft, uyt een kleyne bron ge-ftort zijnde, na dat zy in ccn lange af-loop niets gezienheeft. Ui\' i fi!\':1.! i &quot;Ml! ! ! I , i * I ;i I I !! i 1 \' : (\' \' m i\'it\' I WritU^eer-



? Gods-dienft der Britannen ongelukken uyt-ftorteden.Maerna tien jaren is het avontuur ora-gekeert, en deze Colonieter neder-gevallen. Want als de oude zoldaten , in dezeoverwonne landen gevoert zijnde, boven maten op dit armvolxken woededen, zoo is de uyt-gebluft:hte brant der oor-logh met een meerder vlam uyt-geborften. De Britannenhebben onder \'t beleyt van Bunduica (welke ook Boodiciagenoemt wort) deze Colonie, met geenige vaftigheden om-heynt zijnde, door haer aenval vernielt en verbrant,de kerk, Hy is Overfte van dit \'oofterft:he deel des eylandts ge- waer in zich de zoldaet begraven had, na twee dagen over-weeft, onder de heerft:happy van Tiberius, en fchijnt drie wonnen. Zy hebben het negende Legioen/tVv\'clk tot hulpzonen gehadt te hebben,naemlijk Admimus,Togodumnus, quam, verflagen; en om met een woort te zeggen, tfeven-en Catacratus. Admimus, van de vader verdreven zijnde, tigh van de Burgers, en duyzent van de bont-genoten ge-is van Cajus Catigula aen-genomen, als hy in de belachlij- doot. Deze neêrlaeg hebben verfcheyde voor-fpoken voor-ke krijghs-tocht in Batavien quam, om van daer Britannien zeydt. Het beeldt der overwinning in deze ftadt is achterzijn fchrik aen te blazen : en Togodumnus is door Aulus over gekeert en gevallen ^ op\'t Raedt-huys zijn vreemde \'van\'èQoooPlautius in een rechtvaerdige veldt-flagh overwonnenen gedruyzen gehoort , het Tooneel heeft doorgehuylge-verflagen, en van Catacratus, die hy, gelijk ik gezeydt heb, klonken, onder \'t water van de Teems heeft men huyzenverdreven heeft,heeft hy met zege-teekenen te Romen zijn gezien, en de mondt van de zelve heeft met een bloedighinkomft gedaen. Dit is die Plautius, die door \'t aenraden aenzien op-gefpoelt, welke mont wy nu Blak-water (waer-van C. Bericus, Britanfche balling (altijdt zich oorzaken om weet ik niet) noemen, dat is, het zwarte water, even alstot den oorlogh zoekende) de eerfte nae ïulius Casfar, Bri- het Ptolomasus Idvmanvs genoemt heeft, welk ook de idumanus.tannien onder Claudius aengetaft heeft, den welken Clau- beteekening van zwartheyt begrijpt i want Tdii beteekentdius zelve,de Legioenen over-gezonden hebbende, terftont by de Britannen zwart. Nochtans hebben \'t dc Romeynenmet al de laft en d\'Oliphanten (welker gevonde beenen uyt de vonken wederom op-gebout; want veeljaren daer nazeer vele bedrogen hebben) gevolgt is; over de Teems ge- verhaelt Antoninus van de zelve. Nochtans

wordt het on-varen zijnde i heeft hy de Britannen, die aen den oever op der het Saxifche gebiedt naeulijx gedacht: alleen Marianushem paften, in de vlucht gedreven, en deze Koninglijke heeft gefchreven, dat Edward,-ffilfreds zoon , Malduna,ftadt Camalodunum lichtlijk ingenomen. Om welke dingen door de Deenfche verwoetheyt vernielt zijnde, vernieuwt, 914.hy, zijn zoon de naem van Britannicm gegeven hebbende, en met een kafteel gefterkt heeft. Willem de Noorman,en zelf dikwijls voor Keyzer begroet zijnde, in de zefte overwinner van Engelandt, heeft, als in zijn Aenteekeningmaent,nadat hy vertrokken was,te Romen gekeert is. Maer gelezen wordt, hondert en tachtigh huyzen hier in gehat,hier van hebben wy boven breeder verhaelt 5 en het luft my die de burgers gehadt hebben,en achtien verwoefte verblijf-het zelfde hier te herhalen. plaetfen. Doch heden wordt het om de rijkdom des volx,en Camalodunum, alzoo gebracht zijnde onder de macht om zijn grootte, met re^ht, onder de voorneemfte ftedender Romeynen, zoo heeft Claudius aldaer, door de krach- van Eflex geacht, en by onze Rechts-geleerden wordt hettige troep der oude zoldaten, een Colonia geftelt, en pen- Burgos de Maldon genoemt, een genoegh bequame werk-ningen geflagen, met het opfchrift van C o l. C a m a- plaets, na zim grootte genoeghzaem bevolkt, welke flechtsl o d v n. Waer uyt befloten, dat het zelve gefchiet is een ftraet is, omtrent duyzent fchreden in de langte uyt-in het twaelffte jaer van zijn Rijk , naemlijk in \'t twee-en- geftrekt. vijftighfte jaer na Chriftus geboorte. En om de oude zol- Zes duyzent fchreden vêr van Camalodunum, ftelt An-daten van het xiv Legioen, geheeten Gemina Martia Vi- toninus een plaets, de welke hy Ad Anfam genoemt heeft. Ad An-clrix, welke Tacitus de betemmers van Britannien noemt. Ik heb vermóedt^ehadt, dat dit eenige merk-pael van de ^^y^^atisyin de zelve geleyt zijnde, wordt het in een oudt op-fchrift Colonie Camalodunum was, de welke de gelijknis van een H^nfvatColoniaVictricensis genoemt j maer ziet daer hant-vatfel gehadt heeft. Want ik had by Siculus Elaccus DTfche^l-. gelezen: De landen by den bouw-lieden liggende, wierden palen der Eiet pa> Dio zeicht Clauàimin Britan-nien, het zelve : C N. MVPAL.BAS N. D- E R I N O B A met verfcheyde fcheyel-teekenen bepaeltwant op de pa- Colemen,len waren tot merk-teekenen verfcheyde dingen geftelt,op zommige plaetfen beeldekens , op zommige aerde pot-ten , elders

fchopkens, elders fpin-wielen, en elders waren,na \'t getuyghnis van Vitalis en Arcadius, vleffige en tonni-ge fcheyel-paelen , dat is, vleflfen en tonnekens. Waeromzouden zy dan ook niet een handt-vat voor eenfcheyel-pael gebruykt hebben: wijl Antoninus Ad Anfam, en nietAnfs., na zijn oude wijs gezeydt heeft ? Met hoe groot eenGodts-dienftigheyt deze fcheyel-palen eertijdts geftelt ge-weeft zijn , zal ik uyt den zelfden Siculus Elaccus, een wey-nigh van ons voornemen af-tredende, hier by fchrijven :Een Colonie nu is, zoo men dit weten moet, een verga- Want als zy de fcheyel-fteenen fchikken en ftellen zouden,dering van menfchen , de welke al t\'zamen in een zekere zoo zetteden zy de fteenen Zelve op de vlakke aerde , naeftplaets, met huyzen voorzien, gebracht zijnde, de zelve met aen die plaetfen, daer zy graften gemaekt hebbende, de zei-zeker recht bewoonden. En meeft wierden daer in oude ve vaft ftellen wilden , en kroonden de zelfde met fpece-zoldaten gevoert, eenfdeels om de zelve te bezorgen; an- ryen, dexels en kroonen: en in de graften, daer zy de zel-derdeels om tot byftant te zijn tegen den weêr-fpannigen, ve ftellen zouden, geoffert, en een onbevlekte offerhandcen om haer mede-gezellen te onderwijzen tot het onder- geflacht hebbende, zoo droopen zy het bloedt in de bran-houden der wetten. En de Colonien waren in grooter waer- dende fakkelen, welke in de graft verborgen waren, ende, vermits zy kleyne beelteniflfen en gelijkeniflbn van de fmeten daer wierook en vruchten in , ook honigh en wijn,ftadt Romen waren. Zy hebben ook haer hooge en laege en andere dingen,waer meê men gewoon is de merk-teeke-overheden gehadt j waer van, wijl andere gefproken heb- nen te heyligen; en al de koft door \'t vuur verteert zijnde,ben, zo zal ik hier op, oft op diergelijke dingen niet blijven zoo plaetfen zy de fcheyel-fteen op de heete overblijft els,ftaen. In deze eerfte Colonie der Romeynen in Britannien en ftelden hem alzoo naerftelijk vaft, wierpen \'er ook eeni-was, ter eeren van de Godlijke Claudius, een kerk gefticht: ge kleyne broxkens van fteenen by, op dat zy te vafter ftaenTacitus noemtze een Outaer van eeuwige heerfchappy, zouden. Deze Ad Anfam mach nu geftaen hebben daer zyvan welke Seneca in zijn Spel gedenkt: \'t Is, zeght hy, wey- wil, ik gedraegh my tot het eerfte gevoelen, van de betee-nigh, dat Claudius in Britannien een kerk heeft, dat hem kening des woordts. Naemlijk dat Ad Anfam \\ oft eende Barbaren nu eeren,

en als een Godt aen-bidden. Daer fcheyel-teeken geweeft is, oft alleen een waek-plaets, oftzijn ook tot zijner eeren Priefters verkoren, naemlijk de eenige herberg aen de wegh, daer \'t zelve uyt-gehangenAuguftalifche mede-gezellen, de welke onder fchijn van heeft, en dat na de gelegenheyt dicht by Ook N A T I V S. M.A V R E L I V SS V S P R O C.AVG. P R ^ F. FABR. P R iE F. C O H. I ILSAGlTTARIORVM,PR^F. CO H.ITERVM IL ASTVRVM, CENSI-TOR CIVIVM ROMANORVMCOLONIE VICTRICENSIS(IViE EST IN BLCITANNIA C A-M A L O D V N I , &c. R Tacitmvan dezeColonie. ClandtHiautaer en hrk. waren



? ^97 E S waren\'c niet anders als fcheyel-fteenen en herbergen, dieonder die wijs van {preken inde Romeynfche eeuw. AdColumnam, Adßnes, Ad tres Tabernas, Ad Rot am. Adfèptemfratres, Ad Aquilam minorem, Ad Herculem, ^c. genoemtv.\'icrden : en derhalven zoud dic naerftlijker na tc zoekenniet anders zijn, als dc winden te jagen. Hier ontfangen de neder-gevoerde ftranden de zee meteen groote en zeer geneughlijkc Inham, de welke zeervruchtbaer is van die befte oefters,die wy Wallfleot noemen.En om onze ftranden niet van haer eer te verftcken , wyachten dczc die ftranden tc zijn, de welke als Plinius ge-tuyght , dc Roomfche keukens bedienden, wijl Mutianusaen de Britanfche ocfters dc derde plaets nae de Ciziceni-fche geeft, met deze zijn woorden : De Ciziccnifche zijngrooter als de Lucrinifche, en zoeter als de Britanfche.Maer nocht in die tijdt, nocht namaels, als Sergius de Lu-crijnfchc Oraten vereerlijkte, dienden, als hy zeght, deBritanfche ftranden den Romeynen j zoo dat hy fchijnt deBritanfche ocfters de hooghftc eer toe-gefchreven te heb-ben. Ook meen ik niet dat het andere ocfters geweeft zijn,als deze,die Aufonius wonderen genoemt heeft,in dit vecrf-ken aen Paulinus ; Be Caledoonfche vloedt ontdekt zomtijts haer wond\'ren. Maer van deze en dezer viftchcryen op deze ftrant, laetdie fchrijvcn, die, in dc fmaek geleert zijnde, weten dc keu-kens tc waerdeeren. In deze Inham vloeyt onder anderen in de rivier Coln,de welke , in het noorder-decl van dit landt uyt verfcheydebronnen t\'zamen-fpoelcnde , loopt acn Hedningham oft\'Hengham , gemeenlijk Heningham , eertijdts een treflijkkafteel, en de oude wooning der Graven van Oxford. Waertegen over, aen de andere oever, Sibble Heningham gelegenis, de gehoort-plaets, als ik verftaen heb, van lohan Hawk-wood (deItalianen noemen hem verdurvelijk Aucathum)dien zy, om zijn krijghs-dapperheyt, zoo grootlijk ontzienhebben, dat de Raedt van Florentien hem, om zijn treflijkedienften, met een Ruy ter-beeldt, en een heerlijk graf, totgetuygnis van zijn uytnemende dapperheydt en trou, ver-eert heeft. Zijn kloeke daden roepen de Italianen met vol-len monde uyt, en worden van Paulus lovius hoogh geacht.Maet\'t zy my genoegh lulius Fcroldus vierling-veers hierby te voegen : O Hakwood Eng\'landts eer^ Italiens hooghße glants,Befchutter van haer Staet, befchermer h^res lants.G\'lijk u E lor ent ie n \'t graf, z heeft lovius u gefchonkenEen beelt, waer in uw deught ten vollenßaet te pronken. Van hier vloeyt de rivier Coln door

Howfied, wclkdewpori-plaets geweeft is der Bourgchiers, waer uyt RobertBoMrgchier,Q^tic.c\\\\\\Q.x. van Engelandt, ten tijde van dc derdeEdward geweeft is, cn van hem is de zeer eerlijke ftam derGraven cn Baronnen ontfproten ; van daer komt zy doorEarles Coln, van het graf der Graven van Oxford alzoo ge-noemt, alwaer Albcrik de Vere een kloofterkcn gefticht, cnzich zeifin begeven heeft,tot Colonia{2LQ.n wclke Antoninusgedenkt,cn dewelkchy verfchcydcn ftelt vande Colonie Ca-malodunum ) of het van^e hier gebrachte Colonie, oft van derivier Coln alzoo genoemt zy, laet Phoebus zeggen; ik zoudliefft zeggen van de rivier, wijl ik gezien heb, dat veel fte-den, aen dc zelve gelegen, Colne genoemt worden, als Ear-les Colne, Wakes Colne, Colne Eugaine, Whites Colne, van haerHeeren alzoo genoemt. Deze ftadt noemen de BritannenCaer Colin, de Saxen Colcccafticji, Colcheßer. Het iseen fchoonc, volk-rijke, cn luftige ftadt, ftrekkende zichaen een heuvel van weft ten noorden,omringt met muuren,vereert met vijftien kerken, de welke alle, behalven diegroote kerk, die Eudo, Spys-drager van de eerfte Hen-rijk, aen S. lan geheylight heeft, nuin byzondere huyzenverandert zijn. In \'t midden van dc ftadt vertoont zich eenkafteel, zijnde door ouderdom bouvalligh, het welk, na hetgetuygnis der Gefchicht-fchrijvcrs, van Edward, Alfredszoon, op-gebouwt is, als hy Colcheßer, door den oorloghgantfch ontdaen, herboude. En dat deze ftadt zelf mceftin de Roomfche tijden gebloeyt heeft, getuyght dc grootemcnighte der oude penningen dacghlijx hier uyt-gegraven:nochtans hebben wy \'er geen ouder gevonden, als die vanGallienus; want daer waren \'cr van de Tetrici, Viftorini,van Pofthumus, C. Caraufius,Conftantinus, en van de Key-zers die hem gevolght zijn. De burgers beveftigen, dat EL Oeßers, Lih, 9.caf. Coloräa. Co\'cheßer. Iioj. X. luliaHelena, des grooten Conftantijns moeder, haer voe- Uekna.de fter-kint geweeft is, gebooren van Koning Ccelus en ter ^^^^^gedachtnis van \'t kruys, by haer gevonden, zoo voeren zv ^^een knopigh kruys , tuflchen vier kroonen geftelt, in haerftadts-wapen. Waer van onze Nechamus van haer en dezeftadt, fchoon met weynigh gunft van Apollo, aldus gezon-gen heeft: Be (lar des levensfcheen, Colchefier gaf een licht, \'t Welk ongeme ener glans vertoond\' aen elx gezicht. Die ft ar was Conftantijn , daer mê zich \'t Rijk voorzienftvond, Dien machtigh Romen metgehooge knien ten dienft flond. Voorwaer deze vrou was b^egaeft met zeer heylige ze-den, en met een

ongebrokc ftantvaftighcydt des gemoedtsin \'t voortplanten van de Chriftlijkc Godts-dienft, waervan zy in de oude op-fchriftcn, de Godt-vruchtighfte en Eer-waerdighfte Augufta door-gaens genoemt wordt. Hierby,daer de rivier Coln z\\c\\\\ met de zee vermengt, light de ftadtvan Ofitha, diens oude naem Chik die Koninglijke maegt 5. OfthuOfitha verdonkert heeft, dewelke gantfch acn Godt ge- Chic^hecht, envan de Deenfchc zec-roovers aldaer begraven,by onze voor-ouders dc eer van heyligh verkregen heeft; entot haer gedachtnis heeft Richard, Biflchop van Londen,omtrent het mc xx jaer een Godts-huys gefticht, hecwelke hy met Regulier Kanunniken vervult heeft.Doch nuis het de voorneemfte woon-plaets van dc eerwaerdighfteHeeren dc welke van Chic genoemt zijn; envan de De Baren»zeftc Koning EdAvard tot de wijt-luftighfte waerdigheyt van w« DarcyBaron gevordert. - &quot;van Chicc» De ftrant zich van hier woeftlijk uytftrekkcndc,vergrootzich aen de voor-bergh NeJJè, by de Engel-Saxen Saoul- Ne^e*pbcf^ncf/\'. Wat in deze plaets gevonden is, verftaet uyt dewooiiden en trou van Radulf van Coggeshall, die voor c c cljaren gefchreven heeft: Ten tijde van Koning Richard,zijnop de ftrant der zee, in een vlek, het welk Edulfinejfe ge-noemt wort, twee tanden van een Reus gevonden, van zulkeen grootte, dat men \'er twee hondert tanden , als de men-fchen nu hebben, zoud van konnen fnijden. Deze hebbenwy by Cogshallgezien, en met verwondering gchandelt. Enik weet niet wat van Kohett Candish, by deze plaets, in deeerfte tijden van Koningin Elizabeth, van een Reus op-ge- Reuzji»,graven is. Ook ontken ik niet, dat\'er menfchen geweeftzijn , die om dc grootheydt van haer lijf, en vaftigheydt vanhaer fterkte, wonderen waren; dewelke Godt, alsS. Augu-ftijn getuygt,daer om in wezen gebracht heeft,om te leeren,dat men zoo wel de fchoonheydt des Iichaems,aJs degrooc-heyt dcr geftalte niet voorgoede houden mach, wijl zy denvromen niet min als den Godloozen gemeen zijn. Menmach nochtans wel vermoeden, \'t gene Suctonius gefchre-ven heeft, dat de groote leden der groote wilde beeften, zooelders, als in dit Rijk gevonden, gemeenlijk Reuzen-been-deren genoemt en geacht zijn geweeft. Van deze voor-bergh keert zich de ftrandt allenx te rug,naer de mont van de gedenkwaerdigh door de fcheep-ftrijdt tuflchen dc Engelfen en Deenen in \'t d c c clxxxivjaer aldaer gefchiet: alwaer nu Harewich, een zeer zekereReede is, waer van het ook de naem heeft : want h^pe-picbetekent in \'t

Saxifch een Reede oft Inham,alwaer het heyrhgt. Dczc Sto/tr is \'t,wclke tuflchen Efl:\'ex en Suffolk als eenland-pael doorloopt, en befpoelt acn deze kant niets danvette landen. Maer niet vêr van zijn oorfprong is Bu^ed,welk het geflacht van Helionlot een Baronnie bezat : endaer dit landt zich naer Cambrids ftrekt,vertoont zich Bar- Barklow.klow, nu bekent door de vier op-geworpe graven, gelijck deoudtheyt gebouwt heeft voor de gedoode zoldaten, welker Oude gra-overblijffelen niet lichtlijk te vinden waren, als zommigeZeggen willen. Maer als het vierde en vijfde der zelve nuonlangs op-gegraven wierden, zoo zijn \'cr, als wy verftaenhebben, drie fteenen graften, en daer in gebroke menfchebeenderen gevonden. Doch dc boeren zeggen, dat zy daerop-geworpen zijn na de flagh aldaer regende Deenen ge-fchiet. Want zy noemen den Adik nu noch, om dat zy overal bloedige bezyen hier voortbrengt,met geen andere naemals Banes\'bloud, dat is, Deenfch bloedt, om de menighte der DaneS\'Deenen, de welke aldaer verflagen zijn. hloud. Een weynigh laeger is de koop-ftadt Walden, en van het Walden,Saffraen genoemt Safron Walden, gelegen tuflTchen landende welke door het lieflijkfte Saffraen zeer geneughlijk zijn. Harewich» i !; ?? i, ii i \' >\'



? - ! M: i ; : \' \'Iiii i \' ! R I N O B A N ï5J8 D E N. zijn, \'t zelve was eertijdrs vermaert door het kafleel derCMagnavilles, \'t welk nu byna verdweenen is , en door eenby-gelegen kloofterken , waer in de Magnavilles, bouwersvan \'t zelve, begraven zijn. Galfred van MagnaviU heeftde eerfte aen deze plaets als het leven gegeven. Want deKeyzerin Machteld heeft hem met deze woorden , die ikhier uyt haer opdracht-brief over ftel, Nervport ( ditis zengroote nabuurige ftadt) gegeven, voor zoo veel als hetplacht op te brengen op dien dagh als mijn vader KoningH. levendig oft doot was, en om de koop-handel van l^ew-port in zijn kafteel van Waldena te brengen, met alle de ge-woonten , welke aen dien koop-handel eerft beter toe-be-hoort hebben, in Theloneo, Pajpigie, en andere gewoonten,en dat de wegen van Neivfbrt, de welke zijn believendeftrant van \'t water, nade gewoonte geright werde na Wal-dena, buyten op mijn Faaur€,cn de koop-dagh van Waldenazy op den zondagh, en op den donder-dagh,en de vierdaghwerde gehouden by Waldena, en beginne op de Vigilie vanPinxteren, en duure de gantfche week van Pinxteren j (vantoen af is zy na die markt-dagh chepping Walden genoemt,ook in \'t Waldenenfche boek van dit kloofter:) hy heeftWaldena en de zijne geftelt, tot het hooft en de zetel van zijn gantfche Heerlijkheydt en Graeffchap. Deplaets, daer hy \'t kloofter gefticht heeft, was zeer rijk vanwateren, de vi^elke daer, uyt haer bronnen vloeyende, ont-fproten, en nimmermeer gebreken. De ftralen van de op-gaende zon ontfangt het laet, en die van de onder-gaendezon verheft het vroegh, mits het ten weder-zijden tuften debergen light. Nu wordt die plaets Audïey-end genoemt, naT. Audley, Cancellier van Engelant, die het kloofterken totzijn woon-plaets verandert heeft. Deze Baron Audley vanWalden gekoren zijnde, heeft tot zijn eenige dochter en erf-genaem nagelaten Margriet, de tweede huys-vrou van Tho-mas Howard, Hertogh van Nortfolk, uyt de welke hy Tho-mas,Willem, Elizabeth, en Margriet geteelt heeft. En dienThomas, vermaert zijnde in de roem der zee-vaert,heeft deKoningin Elizabeth tot de vergaderingen der Parlamentenin\'t mdlxxxvii jaer onder de Baronnen des Rijx beroe-pen, met de tijtel van Heer Howard van Walden. En onlangsleeft hem Koning lakob met het zwaert van het Graef-fchap van Suftb Ik om-gort, en tot zijn Kamerlinggeftelt.Naby wiens huyzingen tot chefier ford een veel ouder ftede-ken was, beneven Icaldune, zelfs op de grenzen van \'t landt,*t welk de boeren nu na een oude Burgh, Burrow hanke noe-men , alwaer alleen de teekenen van de

uyt-geftorve ftadt,cnde uyt-gedrukte omtrek der veften zijn. Dat het noch-tans Villa Fauflini geweeft zoud zijn, welke Antoninus indeze wijk ftelt, zal ik niet zeggen, en hoewelIngrata Uti jpatia detinet campi,Et rure vero, barbaroque Utatur. Nochtans zoud ik zelf niet durven droomen, dat dit VilUFauflini, dat is, Faujlinus Hoef, zoud geweeft zijn, welke indeze en andere veerzen van den aertighften Martialis on-der zijn quikken af-gebeelt wordt. De landen zijn hierrondom, als ik gezeyt heb, zeer genoeghlijk door \'tgezaey-de Saftiraen j want in de maent van ïulius, ook in \'t derdejaer, als de wortels uyt-getrokken zijn, en na twintigh da-gen, metde ingeleyde aerdetkluyt wederom ingefteken,op \'t eynde van den September, Hemels-blaeuwe bloemenvoortbrengen, uyt welker midden drie vlammige kernenvan Saftiraen (wy noemenze Chives) af-hangen, dc welkeheel vroegh voor den op-gang der zonnen af-geplukt, en,uyt de bloem getrokken, met een langzaem vuur gedroogtworden. En is de opkomft der zelve zoo groot, dat zy vanyder akker omtrent tachtentigh oft hondert ponden Saf-fraen, terwijl zy vocht is, vergaderen, de welke, gedrooghtzijnde, omtrent twintigh ponden uytmaken. En \'tgenemeêr te verwonderen is, het landt, welk drie jaren achtereen geduurigh Saffraen voortgebracht heeft, zal zondermeften achtien jaren lang garft voortbrengen, en geen Saf-fraen op nieuw weygeren. Meêr ten zuyden light Clavering, het welk de tweedeKoning Henrijk met de tijtel van Baronnie gegeven heeftaen Robert Fitz-Rogenv^xi wien het geflacht van Evers zijnftam trekt. Dezes nakomelingen, na dat zy langen tijdthaer namen van haers vaders voor-naem ontfangen had-den, na de oude wijze, als lan, Roberts zoon, Robert, lanszoon, 200 hebben zy eyndlijk, door bevel van de eerfte i t I :i i Gemeenlijk^ivorden zyMandevilsgenoem, Baron.Audleyvan Wal-den, S^atn, De Baron\' ven vanCltevering. Koning Edward , hier van de naem van Clavering aen-ge-nomen. Maer hier van in Northumberlandt. Hier vertoont Ziet inzich ook Stanßed Montftchet, het welk ik niet ftiizwijgcnsvoorby zal gaen, wijl \'t eertjjdts een wooning oft Baronnygeweeft is van het geflacht van Monte-ßxo , gemeenlijk jn^nt-Montftchet, de welke drie, \'t geen men gulde Cheverns ßtchet.noemt,in een rood fchilt gevoert hebben,cn van den hoogh- De wa^e-ften Adel geacht wierden. Doch daer hebben maer vijf van ^^in de rechte lijn gebloeyt, en is eyndlijk het erf geraekt aendrie gezufters, Margriet, de huys-vrou van Hugo van Bole-bec, Avelina, huys-vrou van Willem de Forte, Graefvan Al-bemarle, en Phiiippa, huys-vrouw van Hugo

Playz. Dezesnakomelingen hebben tot onzer groot-vaderen geheugenzelfs gebloeyt, en op-gehouden in een dochter, getrouwtaen lan Howard, Ridder, van wiens dochter door GeorgiusVere de Latmers,en Wingfelds voort gefproten zijn. En eenweynigh lager ziet men Haßingbury, de woon-plaets der Hajliightt-Baronnen Morley: waer van verder in Nortfolk. En aen hetzelve grenft een oude krijghs-wal, en daer van Walbery ge-noemt, en meêr ten ooften Barrington hall,d.\\\\vzet het door- Barrin^-luchtighfte geflacht der BarringtomyNoont,hetwe\\k, on-der\'t gebiedt van Steven,de Baronnen van Montfitchet metbezittingen verrijkt heeft- en by onzer vaderen gedenken ishet door het houlijk met de tweede dochter en erfgenaemvan Henrijk Pole, Heer van Montagu, zoon en erfgenaemvan Margriet, Gravin van Sarisbury, uyt Koninglijk bloedt,doorlucfoger geworden. Na de inval der Noormannen heeft de Keyzerin Mach- De Graventeld,vrouw der Engelfen (want die tijtel heeft zy gebruykt) f^« Efferi,QiSSxeAy^n Magnavilla, gemeenlijk Mandevil, Willemszoon, by Margriet, de erfgenaem van de Spijs-meefter Eu-don, tot de eerfte Graefvan Eflbx, om dien machtigenen ftrijdtbaren man dbor weldaden aen zich te verbinden,gekoren, de welke in die verwerring dér tijden onder Ko-ning Steven zijn oproerigh leven met vechten geeyndightheeft. En hy is om zijn fchelm-ftukken, als in een oudenSchrijver ftaet,niet zonder verdienft,vervallen tot een open- Reni^,baer vonnis van de Ban, in het welke hy by het ftedeken walden»Burwell, doodlijk op zijn hooft verwont is. En als hy op hetuyterfte na zijn laetfte adem fnakte,zo zijn \'er eenige Tem-pliers gekomen , de welke het kleedt van haer orde, getee-kent met een roodt kruys, op hem geleght hebben, en hemdaer na doot met zich nemende, hebben hem in haer bo-gaerd, te weten , van de oude kerk by Londen, gefloten ineen looden kift, aen een boom op-gehangen. Deze zijntwee zonen na-gevolght, te weten Galfred en Willem, bey-de geftorven zonder kinderen. Namaels heeft Koning lan,Galfred, de * zoon van Pieter van Ludgershall, lufèicier * VitiCvan Engelant, een wijs en deftigh man,na dat hy een groote Piert., oftzomme geldts van den zeiven ontfangen had, tot deze eer Bern,verheven. Want hy had tot zijn vrouw getrout Beatrix, deoudtfte dochter van Willem van Say, de welke gebooren isvan de zufter van dien Galfred van Maitdevill, eerfte Graefvan Effex. Een zeer geldt- en plaets-rijk man, als een oudtSchrijver verhaelt, de welke den ^iflchop van Elien , lufti-cier van Engelandt, met bidden en groot geldt op zijn zijdgekregen heeft, en door zijn

tuflchen-fpreken dat Graef-fchap, \'t welk hy in plaets van zijn huys-vrouw, te weten, dedochter van Willem, de oudtfte broeder van Galfred vanSay, door crf-recht zich toe-eygende, ge-eyfcht. De welkehem in \'t volle bezit geftelt, het beloofde geit gevordert, hetwelke hy kortelijk,- geheel en ten vollen in des Koningsfchat-kift te leggen, van hem ontfangen heeft. Alzoo heefthy aengenomen, en door des Konings brieven beveftightzijnde, het zelve in gehad,bezeten, en der krijghs-lieden enRidderen manfchap aen-genomen.Deze eere hebben Gal-fred en Willem, de twee zonen van deze Galfred Pieterzoon, zich de naem van oft Mandevill ikenne- mende, genoten: van welke de eerfte jong in een fteek-fpelom-gekomen is,en de andere heeft de zijde van den FranfenLodewijk tegen Koning ïan gevolgt, en is zonder kinderengeftorven- Deze beyde zonder erfgenaem overleden zijnde,zoo is Humfred van Bohun,Gmeïvan Hereford,en Confta-pel van Engelandt,in haer plaets geftelt.Want zo fchrijft deTijdt-fchrijver van \'t kloofter van Waldendn \'t 1228 jaer,opde zefte Ide van lanuarius, is Willem van Mandevill, Graefvan Eflbx, geftorven, &c. In \'t zelfde jaer heeft Humftedvan Bohun, Graef van Hercford, en Conftapel van Enge-landt,



? E S landt, getrouwt Machteld, de dochter van Galfred, Graefvan ElTex, en is hem alzoo na gevolgt. Nochtans blijkt hetuyt de hant-veften, dat Henrijk van de vader van deze Humfred, de zelve erfgenaem getrouwt heeft. Maerdie dwahng is voorwaer zeer lichtlijk ingeflopen, wijl in defchriften van die eeuw, de voor-namen alleen met grooteletteren getekent zijn, als H. voor Henrijk oft Humfred;G. voor Gilbert oft Galfred, &c. Van zijn mannelijke nako-melingen zijn de Graven van Eifex en Hereford eikande-ren lange jaren gevolght, van de welke wy onder de Gravenvan Hereford verhaelt hebben , wijl zy zelve zich Gravenvan Hereford en Eflex gefchreven hebben. Des laetftenzoons der Bohuns oudfte dochter iEleonoor heeft, zijndemet dc tijtel van Effex ten huys-vrou gegeven aen Thomas\\^an Woodftok, Hertogh van Glocefter, haer dochter Annagebaert, dewelke tot haer eerfte man gehat heeft Edmond,Graef van Stafford, van welken de Graven van Bucking-ham gefproten zijn.en tot haer tweeden man Willem Bourg-chier, dien de vijfde Koning Henrijk het Graeffchap Bw inNormandyen gegeven heeft. Deze heeft byde zelve ge-teelt Henrijk Bourgchier, den welken de vierde KoningEdward bekleet heeft met de eer van \'t Graeffchap van Ef-fex.Die heeft tot zijn navolger gehat den tweeden Henrijk,zijns zoons zoon, de welke in zijn ouderdom van een hert-bittigh paerdt geworpen zijnde, zijn geeft gegeven heeft,nalatende zijn eenige dochter Anna. De welke de achtfteKoning Henrijk verachtende,heeft terftont Thomas Crom-tve//,diens dienft hy in \'t vernietigen van dePauftijke machtgebruykt had, om hem meerder eer aen te doen, te gelijkgemaekt heeft Graefvan Effex, groot Kamerling van En-gelandt, en Ridder vande orde van S.Ioris, dien hyte Ziet deCravenva» Here-ford. X. E vooren om zijn fcherpzinnigheydt geftelt had tot overfteder Rollen, tot zijn Geheym-fchrijver, Baron Cromvelly^xxOkeham , Koninglijke algemeene Stadt-houder over deGeeftlijke goederen, en Bewater van \'t byzondere zegel; endit alles in \'t verloop van vijfjaren. Maer in de vijfde maencvan dit Graeffchap heeft hy het fpel van zijn leven met eenbloedigen uyt-gang, als de meefte dienaers van groote din-gen plegen, met hals-ftraf vol-eyndight. En de zelfde Ko-ning heeft Willem Payr, dien hy de eenige dochter en erf-genaem van Henrijk Bourgchier tot een huys-vrou gegevenhad, ook met de tijtel van Graef van Effex befchonken. EnParr eyndlijk zonder kinderen geftorven zijnde, zoo heeftGualther D\'Eureux , Onder-graef van Hereford, wiensover-groot-moeder was Cecilia Bourgchiers, de zufter vandien Henrijk Bourgchier, waer van ik

terftont gefprokenheb, door de genade van Koningin Elizabeth deze waer-digheyt van Graefvan Effex verkregen, en aen zijn zoonRobert nagelaten, dewelke door de uyt-nemende gavenzijner natuur, fteunende op de hooghfte genade vandegoedertierenfte Vorftin, met zoo vollen trap tot eere ge-vordert is, dat gantfch Engelandt gehoopt heeft dat hy dehooghfte eeren der voor-ouderen, by-een-gefmolten, zoudeve-naren , ja overtreffen : maer ach armen, terwijl hydoor de voor-windt des volx verrukt zijnde, zich haeftteomzijn hopen voorby te loopen, zoo heeft hy zich zelf tenval geftort: even als Vele, de welke het lankzame, \'twelkmet zekerheydt komt, verachtende, het vroege liever meehaer eygen verderf begeeren. Doch onze doorluchtighfteKoning lakob heeft, uyt Koninglijke goedertierenhcydc>door de macht des Parlaments, zijn zoontjen Robert iazijn geheele en vadedijke eere herftelt. In dit landt worden 415 Panochy-kerkengerekend P E Qqq





? S U F .F O L K. 2,01 berden, en dan yan de Koningen yan Kent: -melker ßam in den hey Ilgen Edmund uyt-ge (lorren i^ijnde, ^co heb-ben de Deenm het landt door-loopen ^en het^be omtrent vijftigh jaren eliendighlijk door alle jammeren der oorlozh yer^nielt, tot dat de oude Edmrd ^de ^ehe oner-^onnen hebbende, het aen %jjn Rijk yan Weß-Saxen eyndlijkge^oezhtheeft. En daerna heeft het i^^n üyerflen gehat y ypelketer in de eerfte tijden der Noormannen een Radulfy uyt Br et an- Radulfjen gefproten, bekleet heeft j een ^er ontrou man yan aert j de\'Soelke ^ als hy metgïoote toe-rufling \'xjjn Bruyloft hield^eer fchelm-achtige raedt-flagen yan Willem den Noorman-om te brengen, met yelen aengegaen heeft 3 maer te y er geefshoopte men ßil-fmjgen en trouyp onder ^00 yele^ die yan de ^aek be^ufl mren. Want het felye uyt-gebracht pijnde ,^00 is hy yan eer berooft en gebannen, de andere 4jn met de bijl onthalß. Maer de%e dingen ^tjn by de Gefchicht-fchrijyers ypijdtloopiger te yerhandekn laet ons nu, H mik ons yoornemm is, tot de plaetfen felye komen. Hoedanighdefer landt gc9Peeß is,fiet dat heeft u Abbo Eoriacenßs, die gebloeyt heeft int D c e c c L x x jaer, met de%ß ypoor-- ^^^^^den af-gemaelt: Dit deel, H ypelk Ea^-Augle genoemt-svort, -^ordt ^0 in andere dingen, als hiev in yoor edel gehou»- vm s. Ed.den, dat het byna rondom yan H ypater befpoelt \'9Pordt, ypiß \'t ten ooßen omringt ycordt yan de ^ee, en ten noorden yanhtypater yan ^eergroote moerajfchen, dewelke om de ylakte des landts uyt het midden yan bykans heel Britannienontßaende, oyer de hondert en meêr mijlen, met de grootfte riyiefen in de ^ee afy allen. Doch aen die kant, daer deizon ten \'heeften Tijet, is dit i^^ehe landt aen het oyerige eylandt yerknocht, en derhalyen ypandelbaer : maer op dat hetdoor den inyal der yyanden niet Velkens oyerrompelt yperde^ ^00 is \'t met een * dijk, eyen als een hooge muur^ yan aer- * Rech diksde op-ge-^orpen, iroor-n^en, Laeger is het yet genoegh yan aerde, en ^eer geneughlijk door de groente der hoyen enyoouden, door de aengename jacht der ypilde beeflen, tn hoyen maten yruchtbaerin heerlijke -^eyden, yee, en beeften,Van de yifch-rijke riyierenßpijgen -^oy, mjl het yan hievy alsypygefeyt hebben, belikt -voort yan de tong der ^ee, en acnde anderßjde befpoelt yport door de ontallijke menighte yan ftille -cateren, met yvijde meyren,by de tyoee en drie mijlengroot \'zijnde. Welke moeraffchen aen yele troepen yan Munniken geypenfchte wijken yaii eenfaemheyt yerleenen, al*\'waer ^ befloten ^jnde, de eenigheyt der wóeftenyen niet gebrek hebben. Zoo yêr Abbo, SOVTH^FOLKE

oft SVFFOLKE Vffolk, waer van ons eerftftaet te fpreken, wordt byde Saxen Su^plc, dat is, hetzuyderlijke volk , ten op-zicht van Nortfolk ge-noemt, en heeft ten weftenCambridge, ten luyden derivier Stour, dewelke hetzelve van Eftèx fcheyt, tenooften de Noord-zee,en tënnoorden twee kleyne rivier-kens, de kleyne Oufe, en Wa-veney, dewelke , als uyt de zelve bron verfcheydelijk lopen-de, het zelve van Nortfolk af-palen. Het is een ruym enhaven-rijk landt, van aerde, behalven in \'t weften, zeer vet,alst\'zaem-gevoeght zijnde van kley en margel, waer door- \\ zeer luftigh is in akkers, en vruchtbaer in weyden , ombeeften te meften, zoo dat hier een groote menighte van^ Kaezen gemaekt worden, welke in alle deelen van Enge- Koßun, j^gj g^QQj. voordeel der inwooneren,vertiert worden. Ia ook in Duytfchlandt, Vrankrijk, en Spalijen, als de Ge-neesmeefter Pantaleon getuyght, dewelke zich niet ontzienheeft deze onze met de Placentijnfche in verw en fmaek tevergelijken,maerhy was geen lekker-tant uyt deSchool vanApicius. Hier ontbreken ook geen boftchen en waranden,dewelke , aen de huyzen der edelen gevoeght zijnde, met wildt vervult zijn. 1 • j • Dit landt wort nä de burger-heerfching gedeelt m drien,tan welke het eerfte deel The Geldable genoemt wordt, omdat men daer de fchatdng uythaelt : het tweede de Vry-heyt van S. Edmund, om dat het tot diens klöofter behoortheeft: het derde de Vryheydt van S. Etheldred, om dat hettoebehoort heeft aen het kloofter van Elien,aen welk onzeKoningen eertijdts vergunt hebben eenigë landekens metSacha en gelijk \'er in \'t Ehenfifche boek ftaet, zondereenige uytneminge van Geeftlijke oft Weereldtlijke luris-didie. Maer laet ons het zelve, als Plaets-befchrijvende,aenvaerden, en, van \'t weften beginnende, de voorneemfteplaetfen door-zien. Daer \'t zich ten weften, en na Cambridge ftrekt, daerlight op de grenzen zchc, Ixning, eertijdts vermaerder alsnu. Want weleer hebben \'t de maeght Eltheldreda, Ko-ningin Annas dochter, onder de heyligen getelt zijnde,door haer edel geflacht ,• Radulf, Graef van dit Eaß^Angle,door zijn t\'zamen-zweering tegen Willem den Noorman} r A en Hervseus, de eerfte BifTchop van EUen, door de wegh ,dewelke hy van hier naer Ely geleyt heeft,verheerlijkt.Dochnu heeft het door de nabuurfchap van de Nieuwe-Markt,dewelke wy Newmarket noemen , alwaer alle dingen Vanover al om ftrijdt te koop gebracht worden, begonnen af tenemen. Dat dit jonger is,geeft de naem zelf te kennen : enhet is zoo gelegen,dat het zuyder- deel zich na Cambridge,het noorder zich naer \'t Graeffchap van Suffolk toe ftrekt,en zy hebben beyde

haer eygèn kerxken, van welke ditIxning, en t ander Ditton oft Dichton tot zijn moeder er-kent. Doch is my van dit in\'t lezen niets anders cemoet,als dat Robert de PIfe, onder de derde Koning Henrijk,heteene deel van \'t zelve tot een vrye houlijx-gift, met\'zijndochter CaflTandra, aen Richard van Argentan, waer vandeAlingtöns gefproten zijn, gegeven heeft. Hier rondom vertoont zich een zeer ruyme en breedevlakte, van \'t zelve Tiervmarket-heath genoemc, zijnde Vanzandige en dorre, doch groene aerde, waer in men dienwondedijken graft ziet, dewelke het gemeene volk,als of dezelve van den Duyvel daer geleyt was, Bevils dike noemt,daer \'t nochtans zeker is dat het een van die geweeft is, waerdoor de inwooners, als Abbo getuyght, zich tegen den aen-val der vyanden voorzien hebben, als wijdtlopiger verhaeltzal worden , wanneer wy tot het Graeffchap van Cambrid-ge gekomen zullen zijn.\' Ondertuffchen moet de lezer hiernochtans vermaent zijn, dat de minfte van al deze graftenomtrent twee mijlen van hier tuflchen SmÜ-tvell en Moul-* gezien wordt. Meêr binncnwaerts is dc zeer vermaerde ftadt van S. Ed-mund, dewelke in de Saxifche eeuw Bcocpicf^ueo/jö ge-noemt wierd, en in de Britanfche * zoo \'t fchijnt, VillaFavstinï, van welk Antoninus gedenkt ; want dat is\'t gevoelen van Talbottus, cen man in de oudtheydt wel er-varen, en in dit deel van Engelandt zeer wel gcoeffent :ook komt de reden dcr gelegenheyt en wijdte, zoo van deIcianen, âls van de Coloniehy Antoninus zeer wel over-een.En gelijk als r/7/^, à^tis, een Hoef , betekent cenigh Edcl-mans huys op een landcry geftelt,zo heeft Gueojno by dcEn-gelfen het zelfde betekent. Want die Abbo vertaelt Bedericfgueord, Bederici Cortis, dat is, Villaok Hoeve. Dacr-en-bo-ven fchijnen de Engelfen dc kracht des woorts in haer taelover-gczet te hebben ; want gelijk Fauflinus in \'t Latijn dezin van voorfpoedt begrijpt, zoo begrijpt het Bederic in hetDuytfch, als die geleerde Hadrianus lunius fchrijft, daerhy de naem van Betorix, welke by Strabo de zoon van den R r r Sicam- ket, de Nieum- wark^. Netvrn^»ket-heath». Devils dé\' S. Ed^fnmds Ba-ry. f^illa EOH&quot;ßim. Gueord of eWorth. fil\'
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? D I E \' jfk r Sicamber Melo was, vol van geluk .en gunft vertaelt. Dochzoo zy verrcheyde geweeft zijn , zoo beken ik gaern, dat ikniet weet, wie die Fauftinus , cn wie deze Bederic geweeftis. ïk weet altoos zeka:, dat\'et dc Hoeve van dien Faufti-nus niet geweeft is, welke Martialis in \'t derde boek van zijnQuikkcn befchrijft. En zoo ik zeyde, dat het de Hoef vanSerieus de dien Bericus geweeft is , dewelke, uyt Britannien gedrevenêman, zijnde, als Dio getuyght, den Keyzer Claudius op-gchitftheeft, om oorlogh tegen de Britannen te voeren , ik zoudrny zelvcn niet gelooven. Maer daer zy afwat wil,zo \'t Fau-tftinus Hóef niet is, zoo fchijnt zy nochtans vermaert cn ge-denkwaerdigh geweeft te zijn, wijl Koning Sigfeberth, als deChriftlijkc God^ts-dienft in deze wijk opquam, alhier eenkloofter gefticht, cn Abbo haer de Koninglijke Hoeve ge-noemt heeft. Maer na dat het lichaem van den ChriftlijxtenKoning Edward, den welken de Deenen met uyt-gezochtepijnen gedoodt hebben, van hét volk hier gebracht, en totzijner eer een zeer groote kerk, met een wonderlijke houtesoldering gebout is,- zo begon het Edmunds Burgh,gemecw&quot;lijk S. Edmunds-Burgh , en kortelijk Bury genoemt te wor-den,en uytnemend te bloeycn,doch voorneemlijk na dat dcKoning Canut, om Zijns vaders Suenus kerk-roovigc Godt-loosheydt, tegen deze kerk begaen, te verzoenen, dezelvemet een nieu werk herbout,met rijkdommen vöorzicn,metzijn kroon des H. Martelaerfchaps vereert, Munniken metharen Abt in dezelve gevoert, en aen \'t zelve vele en grootehoeven, en onder andere zijn geheele ftadt gefchonken.Waer over dezelve Munniken door haer Senefchal ge-heerfcht , en recht gefproken hebben. Waer van lofcelinvan Brmklond, Munnik van deze plaëts, aldus fpreekt: Delieden zoo buytcn als binnen den Burgh zijn onze, en allegenieten zy beneden Banna Leuca de zelfde vryheydt. Na-maels heeft Herv£éus, van \'t geflacht der Noormannen, dezelve met een muur, waer van noch wèynigh overigh isjomringt. De Roomfche Paufen hebben \'t met veel vryhe-den begiftight, en onder andere vergunt, dat dié plaets aenMalmes\' geenige Biflchop ergens in zoud onderworpen zijn , en inburieafis. wettelijke dingen den Acrts-biflchop gehoorzamen; \'t welknoch onderhouden wordt. Enals de Munniken nu in allerijkdommen overvloeyden, zoo hebben zy Ccn nieuwe kerk.Zeer heerlijk Van gebou, op-geright, cn dacghlijx met nieu«? we gebouwen vermeêrt en terwijl zy, onder \'t gebiedt vande eerfte Edward, de gronden van een nieuwe kapel leyde-E^verfde- den, zoo

Zijn daer (als Everfdenus, Munnik van deze plaets,ms, zeght) gevonden de muuren V^n een oude ronde kerk, al-zoo gebout , dat het Outaer gelijk als in ^t midden ge-weeft is, en wy gelooven, zeght hy, dat het die was, de-welke men aen het werk van S. Edmund eerft gebout had.Doch hoedanigh deze ftadt? en hoe groot het kloofter,terwijl het ftond, geweeft is, hoor van Leiandus, die \'t ge-zien heeft: De Zon heeft geen beter gelegen ftadt gezien,zoo geneughlijk hangt zy van een zachte heuvel, en wordtten ooften befpoelt van een rivierken: nocht ook geen tref-lijker kloofter, \'t Zy dat iemandt met gelijke redenen over-wcge , dc rijke begifting, de groote oft weêr-ga-looze heer-lijkheydt. Ghy zoud zeggen dat het klooftcr een gantfcheftadt was, zo veel poorten, zommige ook van koper,zo veeltorens heeft het, infgelijx een kerk, dewelke geen ander in* ISlu maer heerlijkhcyt wijkt, cn aen welke ^ drie andere, heerlijk ge-twee, bout, op het zelfde kerk-hof gelegen, ten dienft ftaen. In-dien ghy weten wilt, hoe groot de rijkdommen geweeftzijn, niemant zal lichtlijk zeggen, hoe veel begiftingcn aen\\ graf van Edmund te koft gcleyt zijn ,en daer toe heeft het, uyt zijn inkomften en erf-gronden jaerlijx verzamelt duy-: zent vijf-hondert en tfeftigh ponden. Zoo ik de oproeren,I tuflchen dc burgers en Munniken (die door haren Sene.? : fchal over dc burgers heerfchten) dikwijls ontftaen, cn metwat een verwoedtheyt zy tot onderlinge doot-flagen t\'zacm-i ^ïoopen zijn,byzonderlijk vertelde,mijn verhael zoud alleï geloot te boven gaen. Maer van dit werk,Zo over lang acn-gegroeyt, en van de zoo veel jaren vergaderde rijkdommen,heeft de achtfte Henrijk een eynde gemaekt,als hy de kloo-ftcrs uyt-rocyde, door over-reding van die gene, die haereyge redenen en rijkdommen voor des Vorften, cn des Va-derlandts , ja voor Godts eer, onder de fchoone fchijn vande Godts-dienft te hervormen, geftelt hebben. Nochtanslight daer van de voorige oudtheydt geen leelijk lijk, maervoorwaer een heerlijke vervalle muur, waer over yder, diezc N. befchout, zich en te gelijk verwondert, en erbarmt. Enge-landt heeft, om dit in \'t voorbygaen acn te tekenen, zoo zyoyt in eenigen man fchade geleden heeft,de grootfte fchadein deze plaets geleden. Want die ware Vader des vadcrlants Bumfr.Humfred, Hertogh van Glocefter, die vafte voorftandervan \'t Recht, cn die zijn doorluchtigh verftant met hoogeocffcningcn vereert had,na dat hy het Rijk vijf-en-twintigh \'jaren onder dc zeftc Henrijk alzoo met de grootfte eer be-ftiert had, dat nocht de goeden tc klagen, nocht de quadente

laftcrcn hadden, is hier door de nijdt van Margriet vanLottringen van zijn Icvcn berooft 5 dewelke, midts zy haerman de zeftc Koning Henrijk zoo kleyn- cn teêr-moedigbzagh, dat hy al \'t hooghftc gefagh tot zich trok, dit fchan-*digh ftuk opgenomen heeft; maer met haer en dezes Rijxgrootfte fchade. Want terftont wierdt Normandyen metAquitanien verloren, en mcêr als burgerlijke oorlogen iaEngelandt verwekt. Neven deze Burgh van Edmund ziet men Rmhhrok, dewoon-plaets van het doorluchtigh cn Ridderlijk geflachtder lermins-, en niet vêr van hier ikesrvorth, alwaer ccn oude Ikesweré,^Prioriegeweeftis, van Gilbert een man van grooter Blund.edclhcydt, en Heer van Ikesrvorth, gefticht, wiens manlijkeftam in de rechte lijn uyt-gegacn is in Willem , dewelke ge-bleven is in dc flagh by Lewes, ten tijde van de derde Hen-rijk , en twee zufters, als Agniet; dc huys-vrou van Willemvan Creketot, en Roifla, dc huys-vrou Van Robert Van Valo-nien, tot erf-genamen nagelaten heeft. Meêr ten noorden light Fernham S. GenovefeA^ctom ge- Fernham.denkwaerdigh, om dat Richard , lufticier van Enge- ii73*landt, Graef Robert van Leicefter, alhier ruytende cn roo-Vcndc,in een rechtvacrdige flagh gevangen,en mcêr als tienduyfent Vlamingen,die hy tot het verderf van zijn vaderlantberoepen had, verflagen heeft. Hier dicht by hébben wytwee zeer treflijke huyzingen gezien, het eene van de Rid-deren , by Hengrave, een bezitting eertijdts Van Ed- iJengraiie.mund van Hengranje , zeer vermaerde Rechts-geleerdc ón-der de eer fte Edward, het andere van Niklaes Culfmth.Bacon onlangs gebout, dewelke de Zoon geweeft is van dien Facon.Niklaes Baeon, Groot-zegel-bewaerer van Engelandt, die,om zijn voornemcwijsheyt en gezont oordeel, met rechtvoor de tweede onder debeftemdeen toe-geeygénde vandit Rijk in zijn tijdt gehouden is. En niet wijdt van hier ishet vlexken Lidgate gelegen,hct welk met deze naem geen- lAdgate.zms te verzwijgen is, om dat het den Munnik lan Lidgate loan Lid\'Voortgebracht heeft , diens verftant van dc Mufen zelvefchijnt verdicht te zijn, 20 zoete aertigheden cn fracyighc-den ftcken in zijn Engelfe gedichten uyt. En dit zijn devoorneemfte plaetfen in \'t wcfter-deel van Suifolk. Ten zuyden hebben wy de rivier de Stour, niet vêr vartzijn bron, in een wijdt meyr, \'t welk men Stourmer noemt,ftil ftaen gezien, maer zich voort wederom binnen haer oe-vers verzamelende,vloeyt voor eerft Clare, een edel vlek, Stée-GU*het welk, behalven het vervallc kaftecl, welk het vertoont,met dc naem van Claren,cm zeer heerlijk

geflacht,het welkvan Giflebert, Graefvan Normandyen, afkomftigh is , enmet de tijtel van Hertoghdom, Leoneü, des derden Edwardszoon, vereert heeft, dewelke, als hy een vrou, uyt dat gc-flacht gefprotcn, getrout had, van zijn vader de tijtel variHertogh van Clarencicn gekregen heeft; want hy is vandczc plaets Hertogh van Clarencicn genoemt, (gelijk De GrarvenGraef Gifleberts nakomelingen tc voren Graven van Cla- Glare,ren genoemt wierden,) dewelke by Alba Pompea in Italiengeftorven is, na dat hy de dochter van Galeas, Hertogh vanMilanen, tot zijn tweede huys-vrou getrout gehat heeft; enhier in de Collegie-kerk begraven light, gelijk ook loannaAcres, aochter van de eerfte Koning Edward, dewelkeacn de tweede Gilbert van Clare, Graef van Glocefter, ge-trout was. Hier verwacht dc lezer miflTchien dat ik nu aenvoege de Graven, dewelke van genoemt zijn, ende Hertogen van Clarenticn, om dat zy altoos op de heer-lijkfte plaets in dit Rijk geftaen hebben, en ik zal \'t voor-waer ook doen, om niemandt verlegen te laten. Richarddan de zoon van Giflebert, Graef van Augy in Norman-dycn,hecft onder Koning Willem,als hy in Engelant quam,voor zoldaet gedient, en is van den Zelvcn befchonkcn meede hoeve van Clare twTunhridge. DeZe heeft vier zonengetcelt, als Giflebert, Rogier, Walther, cn Robert, van denwdkendc Fitz-TValters gekomen Zijn. Giflebert heeft by de N E E i



? m U 205 de dochter van de Graefvan Clermont gehac Richard, die ^thelbert, den Koning der EngeJfcn, fchelm-achtic^hlükhem nagevolght is, Giflebert, van wien die Richard, Graef ombracht, en zijn Rijk innam. Hier beneden ^ightHadl^ Hadley»van Penbroek , en overwinner van ledandt, gefproten is, by de Saxen beajleje, heden zeer vermaert zijnde in \'t m?-en Walther. De oudtfte Richard, van de Wallch-Engelfen ken van wolle lakenen. By onze Gefchicht-fchrijvers\'is\'gedoot zijnde, heeft twee zonen nagelaten, naemlijk Gil- eertijdts gedacht,dat Guthrum oft Germo de Deen hier be- Gt^thrumbert en Rogier : van dewelke Gilbert, onder Koning Ste- graven zy. Want als ^Ifted hem daer toe gebracht had,dat &quot;fi GermoveHi Graefvan Hereford geweeft is, nochtans ishyenzijn hy Chdften geworden en gedoopt was, zoo heeft hy hem ^^nakomelingen dikwijls Graven van Clare, na deze haer deze landen der Ooft-Engelfen toe-geeygent, op dat hy fifcvoorneemfte woon-plaets,en gemeenlijk genoemrgeweeft, gebruyk de woorden van mijn Schrijver) onder \'s Koningsja zich zeiven alzo gefchreven. Dezen, zonder oir geftor- trou door erf-recht genoot, \'t geen hy met moorden inge-ven zijnde, is zijn broeder Rogier nagevolght, wiens zoon nomen had. Richard, Amicia,de dochter en een van de erfgenamen van Van hier loopt de Breton in de Stour, dewelke met de ver-Willem , Graef van Glocefter, getrout heeft, door wiens eenighde wateren niet vêr van alwaer de doorluch- Bemky, recht zijn nakomelingen Graven van Glocefter waren; van tige en oudt vermaerde Talrmchs een langen tijdt voorwaerdewelke ghy op haer plaets zien mooght. Maer haer man- gebloeyt hebben,af-vloeyende,na weynige mijlen,by Anver- Arwerto».lijke ftam eyndlijk uytgeftorven zijnde, zoo wierdt Leonel, ton, eertijts de huyzingen van het trcflijke geflacht der Ba--de derde zoon van de derde Koning Edward (dewelke Eli- cons, nu der Barkers, dewelke haer vaderlijke afkomft vanzabeth, de dochter en eenige erfgenaem van Willem van de Baronnen Morley, de moederlijke van \'t inzonderlijkGraef van lIlton,af komftig van Elizabeth van Clare, vermaerde geflacht ir Calthrop af trekken, in de zee vait;getrout had) van zijn vader met de nieuwe tijtel vanHertog en zich in de mont zelve met de rivier Onveiloit Gifpng tevan Glarentia vereert. En als hy maer een eenige dochter, gelijk uyt-ftort. Deze ontfpruyt als in de navel des landtsnaemlijk Philippa,de huysvrou vanEdmund v^iUMortimer, uyt twee bronnen, de eene by Wulpet, de andere by het wijx- wdfet,Graef van Merk,naliet,zoo heeft de vierde Koning Henrijk ken Gipping. Wulpet is een

koop-ftadt,en betekent Wolven-zijn jongfte zoon Thomas tot Hertogh van Clarencien ge- put, zoo wy Neubdgenfls gelooven , dewelke immers zooftelt, dewelke, Overfte van Normandyen zijnde, inden fchoon een fprooxken van deze plaets verfiert heeft, alsaenval der Schotten en Franfen,op hem aenvallende,in An- Tucianus ware vertelling is: dat naemlijk twee jonge kin-des,zonder kinderen omgekomen is. Lang genoegh daer na deren groen van verw, uyt het geflacht der Satvrs, na dat zyheeft de vierde Edward deze eer aen zijn broeder Georgius lang door onder-aerdtfche wegen gereyft hadden, uyt deop-gedragen, de welke hy, na zware vyantfchappen en bit- andere werelt, naemlijk van de Tegen-voetelingen oft An-tere haedngen, wederom in genade aen-genomen had 3 en tifoden, uyt het landt van Martijn hier op-gekomen zijn,nochtans eyndlijk in de gevangnis gedoot heeft, hem ver- En zoo ghy hier van meêr begeert, zoo gaet by den Schrij-drinkende, zo men zeyde, ineen vat met Cretifchenwijn. ver zelve, die u, gelijk hy zeght, allerleye belacchens-Gelijk het dan den menfchen van nature ingeboren is, dat waerdige dingen verhalen zal. Ik weet niet of ik hier ge-zy die gene, welke zy gevreeft, en waer meê zy om haer le- denken zal, tot wat ydele hoop van gout by \'t nabuurigh\'ven geftreden hebben, al zijn \'t broeders, altijdt haeten. Norton te vinden, de licht-geloovige begeerte de achtfte ISlorton, V an Clare komt dc Stour doot Long Me ford, een zeer Koning Henrijk gedreven heeft: maer de onder-gravingenfchoon Gaft-huys, van den eerwaerdigen Ridder Wülem fpreken zelve. Tuffchen nu en , op een ver- Cordall, en van de Koninglijke overheden onlangs gefticht, heve heuvel,zijn noch de overblijffelen van het oude kafteeltot Sudbury, dat is, de zuyder Burgh , cnhctwdkdezdvc Hawghlee , \'twelk omtrent twee morgen landts begrijpt,fchier rondom befpoelt, welke ftadt men gelooft de voor- \'t Welk zommige willen dat het kafteel Hagoneth genoemt Ha^mh^ is, \'twelk Radulf van Broc toebehoort heeft, en in \'t m cLxxiii jaer van Robert, Graefvan Leicefter, ingenomenen uyt-geroeyt is. Aen de zelfde rivier ziet men de kieyne koop-ftedekensStow en Tieedham, en niet vêr van den oever Hennino-ßon, alwaer Baldwin (merkt my dien naem) zijn lan- van hier is Bdwardeflon, nu wel niet groot van naem zijnde, den gehat heeft door Seriantfchap, ik fpreek uyt een oudt maer welk eertijts totHeeren en hoogh-ge-eerde inwooners boexken , waer voor hy doen moeft op onzes Heeren ge- £en klach- gchat heeft,dicvan Monte Camfo, gemeenlijk Mont-Chen^ boorts-dagh alle jaren voor mijn Heere den Koning van

f^ge handt- genoemt,uyt welk geflacht Guann getrout heeft de dochter Engelandt, een fprong, een Su fflet, en een Bombule,oft ge- fihrift, en eene van de erfgenamen van dien machdghften Maer- lijk men elders leeft,om een fprong, en Suffle,\'en een Pette, fchalk Willem, Graef van Penbroek ,,en by dezelve geteelt dat is, zo ik \'t verfta, dat hy danfen, zijn wangen met geluyt zijn dochter lohanna, dewelke haer man Willem van Va- opblazen,en een fcheet laten moeft. Zodanigh is de open- uyt het huys van in Vrankrijk, met de tijtel hertige en blijde vrolijkheydt van deze tijdt geweeft. En van Graef van Penbroek verdjkt heeft. En die Guarin is men getuyght dat tot dit Leen de Mayery van langhall be- een man geweeft even zoo machtigh in goederen,als hoogh hoort heeft. Dicht by de mont hebben wy Ipfnnch,eexi\\]dts Ipfmchi verheven in eer en ftaten,zo dat hy in die tijt voor een Graf- Gippewich, een nedrigh gelegen ftedeken, gezien, het welk, fus van Engelandt gehouden wierd: Want zijn Teftament als het oogh van dit Graeffchap is, met een zeer gelegen oft Uyterfte-wil heeft de fom van twee hondert duyzent haven, en eerdjdts meteen wal en bolwerk voor?ien, zeer Marken te boven gegaen. Weynige mijlen van hier wort dc needng-rijk van allerley koopmanfchappen, gepropt door Stour vermeerdert met het rivierken wclk,nietvêr de menighte der inwooners, verfiert met veerden kerken, geloopen hebbende, befpoelt twee fteden, zeer oudt van en betimmert met treflijke en heerlijke huyzen. Ik fla nu naem. By de bronnen des zelfs ziet men Bretenham , een over de vier uyt-geroeyde huyzen der Geeftlijken, en het kleyn ftedeken, alwaer naeulijx eenige gedaente van een deftige Collegie, \'t welk de Cardinael Thomas Woirey,hier ftadt fchijnt, \'t welk nochtans de nabuudgheyt des naems, van een vleefch-houwer geboren, begonnen heeft, wiens en de betekening ons doet gelooven C o m b r e x o n i v m woeft gemoedt altijdt na al te hooge dingen getracht heeft, te zijn, waer van Antoninus in deze wijk gewaeght. Want Het lichaem der burger-heêrfching beftaet (als ik verftaen gelijk Bretenham by de Engelfen een huys oft verblijf-plaets heb) uyt twaelf burgers, (die zy fortmen noemen,) uyt wel- aen de Breton bediet: zo betekent Combretonium by de Bri- ke jaerlijx twee Bailjouwen tot hooghfte overheden geko- tannen een dal, oft een nednge plaets aen de Breton. Maer ren wordcn,en uyt x x i v andere,even zoo veel lufticiers deze ftadt wort in de Peutegeriaenfche brieven te vergeefs oft Richters. Wat de oudtheyt belangt, zo veel ik heb kon- Convetronum en Ad Covecin genoemt. Een weynigh ten nen merken,zo

is de naem voor den inval der Deenen, wel- ooften van hier ziet men 2iettlefied,van waer dcWentworths ke het zelve beproeft heeft, niet gehoort. In \'t d c c c c geweeft zijn, dewelke de achtfte Koning Henrijk met de l x x x x i jaer hebben de Deenen met zulk een wreedt- waerdigheyt der Baronnen vereert heeft: en dicht hier by heydt deze plaets, en al het landt aen de zee-kant berooft, is offton,dat is,offm, des Konings van Mercien, ftadt, alwaer dat het aen Siritius, Bilfchop van Cantelbergh, en aen de op een krijt-heuvel de vervalle muuren van een oudt flot Grooten van Engelandt geraedzaemft fcheen van hun, om liggend \'twelk men zeght dat Offa gefticht heefc, alshy, tienduyzent ponden, de vrede te verwerven. Niet-te-min 8 O K. Guä. Ge-miticenfishb.j\'C.l? Roh. MoM\'tenßs. De Herto-gen vanCUremien, 1421. Sudbury. neemfte van dit landt geweeft, en miet deze naem, ten op-zicht van lionvich, dat is, de Noorder-tvijk, getekent te zijn.Ook kan zy noch niet wel verdragen, dat men haer minderals haer nabuuren acht: want zy is vol volx, en rijk in \'t la-ken-maken , en heeft tot opperfte overheyt een Major, de-welke jaerlijx uyt zeven Aldermms gekoren wort. Niet vêr Edwarde-ßon. De Baron\'nen vanMont\'Chenfy, Jbe kley^ehiftory vmMatth.Tarif. Cgmhreto-nium,Breten-ham. De Baron-nen Went-worth.



? ao4 N E N. E D E verliepen geen negen jaren daer na^of zy hebben deze ftadtwederom ingenomen, én de Engelfen hebben haer ter-ftont kloeklijk in een flagh ontfangen; maer de onzen doorde vreesachtige vlucht fals Huntingdonenfls verhaelt) vanoenen Turkillus (want om lichte oorfaken gefchieden inden oorlogh dikwijls de grootfte neygingen) de rugh wen-dende, hebben de zege uyt de handen vallen laten. Onder*t gebiedt van S. Edward, als in \'t Schat-boek van Engelandtftaet, heeft dè Koningin Edeva twee deelen van deze ftadtgehat, en Graef Guert het derde deel; cn daer waren achchondert burgers, die den Koning de gewoonte betaelden.Maer alsdc Noormannen Engelandt ingenomen hadden,zoo hebben zy hier een kafteel op-geright, hetwelk HugoBigód tegen Koning Steven van Engelandt, die de inkom-ften daer van genoot, een tijdt lang befchermt, doch eynd-lijk aen den zelven over-gegcven heeft: \'t zelve is nu zooVergaen, dat \'er zelf geen fteen-hoop van overigh is. Zom-mige willen, dat het geweeft is in de naefte Parochie vanWe/lfe/d,2.\\wzez de puyn van een kaftecl gezien wort, cn eer-tijts het oude Gipprpü,a\\s zy zeggen, gelegen heeft. Wy ge-looven dat het toen geflecht is, als dc tweede Henrijk hetnabuurige kafteel Waleton, ter aerden worp. Want dit waseen toevlucht der oproerigen, en in \'x zelve waren drie duy-zent Vlamingen geftelt, welke de Grooten van Engelandttegen hem vergadert hadden,als hy zijn zoon Henrijk dooronrijpen raet met gelijke macht tot Koning neven zich be-ftemt had j en dc jongeling, die geen middel tuflchen hetfteyl en \\ hooghftc wift te houden, razende door begeertevan hcerfchen, zijn vader een fchendige oorlogh aenzeyde.Hoewel deze kafteelen verdweenen zijn,zo wort deze ftranSnochtans genoeghzaem befchermt door een groote rugh,Langerfton genoemt,dewelke zich omtrent twee mijlen vér,als men zeght,niet zonder groot gevaer en fchrik der varen-de lieden , aen de hooge zee uyt-ftrekt, nochtans is zy zeernut aen de viflchers om haer vifch tc droogen, en vcftighceenighflns de ruyme haven van OrwelL En dit is, zoo veelacngaet het zuyder-deel van dit landt. De kromme ftrandt van hier (want deZCoöfterfche wijklight geheel aen de zee) zich ten noorden ftrekkende,öpentzich terftont aen het rivierken * Deben, welke by Mend/es-memenzfi ham haer bronnen heeft, voor \'t welk H. Fttz-Otho, oft dèThredhni\' zoon Van OthoBcytcl-fnijdcr, Heer van dc plaets, van deeerfte Edward het recht van

markten en jaer-markten ver-kregen heeft, door wiens erfgenamen geen kleyn bezit aenBmtetort, de Boutetorts, Heeren van Wily in \'t Graeffchap van Wor-chefter vervallen is,en van hun op een nieu,onder \'t gebiedtvan de tweede Richard,aen Trevill,Burneü,tn anderen. De-ze rivier T>ehen befpoelt en benoemt ten eerften het koöp-^ftedeken Debenham, \'t welk andere zeggen,dat beter Depen-genoemt wort, om dat de wegen, mits dekleyigeenvochtige aerde, rondom wat diep en hinderlijk zijn. Vandaer vloeyt zy door Fffhrd, certijts de woon-plaets van Ro-bert van Ffford, Graefvan Suffolk,en door het aen de ande-Retiddü\' re oever hier tegen overliggende Rendelisham, dat is , na deham. vertaling van ^céa.. Rende Is verblijf-plaets, alwaer Redwald,de Koning der Ooft-Engelfen , veeitijdts gcwoont heeft, dewelke de eerfte van zijn volk gedoopt en Chriften géwor-den is, namaels nochtans van zijn huys-vrouw verleyt zijn-de, zo heeft hy in de Zelfde kerk, als Beda Zeght, een Altaertot de Chriftlijkc Godts-dienft, en een ander tot de oftcr-hande der Duyvelen gehat. Ook is Suidclhelm, de Koningdcr Ooft-Engelfen, alhkr van de Biffchop Cedda namaelsgedoopt geweeft. Van hier daelt de rivier Beben naer Woodbridg, een ftede-ken met zeer flcrlijkc huyZen gebout, alwaer op gezette tij-den vergaderingen voor de vryheydt van S. Etheldreda ge-houden worden, en eyndlijk wordt zy na weynige mijlen bydc haven van Bawdfey in de zee ontfangen. Nu ftrekt zich dc ftrant voort ten ooften naer dc mondt? By ande* van dc rivier* dewelke by Framlingham,ccm]isccn ka-ren wort ty fteel der Bigods , cn terftont aen zijn weft-kanc Wtnchell ^Is in ccn meyr verfpreyt wordt. Dit is een Zeer fchoon ka-fteel, beveftight met een wal, graft, én een Zccr dikkenmuur , en daer op dertien toorens, cn van binnen met zeergemaklijke huyzen voorzien. Van hier heeft in \'t m c lxxiiijaer, als de oproerige zoon van de tweede Koning Henrijkde wapenen tegen zijn Vader aennam, Robert, Graef vanLeicefter,met de geliuurde Vlamingen het lant zeer wijt en Wdeton, Langer-ßm. ^Andere Framling\'ham. breedt befchadight. Van hier heeft de Koningin Maria ook het Rijk aenvaerd in\'t mdliii jaer, alsDudley, Graef van Northumberlandt, verftoort was tegen dc dochters van de achtfte Henrijk. Daer komt de rivier aen het ftedeken Parrham, wiens Heer, Willem Willoughby, dc zeftc Koning Tarrham, Edward vereert heeft met de waerdigheyt van Baron;en van De Baro»- daer Glemham, het welk een

oudt en vermaert geflacht be- noemt heeft, voorby loopende, daelt by Ore ford, \'t welk zy ^^^ibvyüa», r • j r^- • II --i Fan toom. de naem geert, m de zee. Uit is een groote cn volk-rijke Q^^f^^ ftadt geweeft,cn voorzien met een kafteel van rooden fteen,het welk eertijdts de Valoms,cn namaels de Willoughbeys toe-behoort hceft 5 maer heden beklaeght zy zich van de on-dankbaerheyt der zee, dewelke, allenx wegh wijkende,haer begonnen heeft de bequaemheyt des havens te benij-den. En dit is \'t al, wat ik van Óreford weet te zeggen, \'t zyhet u belieft deze weynige woorden van Radulf van Cogges-hall, een oudt Schrijver, te ovcr-loopen : Ten tijde van Ko-ning Henrijk, als Bartholomseus van Glanvile het kafteclvan Oreford bewaerde,zoo is het gebeurt dat de viffchers eenwildt menfch tuflchen haer netten betrapten, dewelke inalle zijn leden een mcnfchlijke gedaente vertoonde, hadhayren, een langen en pennigen bacrdt, omtrent deborftwas hy zeer haytigh en ruygh,dewelke ten laetften heymlijknaer dc zee gevloden, en noyt verfcheenen is. Zoo dat het Triton, tnwaer is, gene \'t gemeene volk zeght; dat al, wat in eenigh Zee-men-deel der natuur geboren wort, ook in de zee is: en het nietal verdicht is, dat Plinius fchrijft van den aen de ftrandt van Portugael, en van den Zee-man in de zee vanCalis Malü. Niet veel hooger light in een zekere en zeer geneugh*lijke ftreek tuflchen het dal van Slatighden, daer de zee tenooften, en de rivier ten weften aenfpoelt, Aldburgh, dat is, Aldhfirgh,Zoo men \'t vertaelt , de oude Burgh, oft als andere willen, déBurgh aen de rivier Aid. Een genoegh-bcquame Reedevoor de fchippers en de viflchers,en daer van ook genoegh-zaem bevolkt, heeft de zee, die dc andere fteden aen dezeftrandt fchaedlijker is,tot haér voordeel. Hier beneven ver-halen de inwooners, dat, als in \'c m d l v jaer de kooren-fcayten door gantfch Engelant, mits de ftraf heyt des hemels,geftikt waren, deerten tuftchen defteenen, zonder met cc- Enen uytnige aerde om-geven te zijn, in *t ingaen van de Herfft, niet fleen-kltp-zonder wonder ontfproten zijnde, den dieren tijdt verzacht f^&quot;hceft. Doch de verftandigé lieden verhalen, dat de erten,aldaer door fchip-breuk op-geworpen, dikwijls plegen her-boren te worden , zoo dat aldaer geen wondcr-werk plaetsheeft. Doch wy hebben hier voren gezeyt, dat dufdanigedingen van zelf jaerlijx tuffchen de klippen acn dc ftransvan Kent uyt-groeyen. Van hier i o mijlen langs de ftrandt gaende, hebben

wyDunrvich ontmoet, by de Engel-Saxen Dunmoe genoemt, Dumvickwaer aen Beda gedenkt, alwaer Eclix Burgundus, wclke deOoft-Engelfen, van Chriftus af-gcvallen, wederom tot hetgeloof gebracht heeft,in \'t i> c x x x jaer dc Bifl^choplijkeftoel geveftight, en zijn navolgers hebben lange jaren ovérgeheel Ooft-EngcIandt geftelt geWeeft. Doch Bifus , devierde na Eclix, heeft, mits hém óm zijn zwaren ouderdomen ziekte de bediening van de gantfche Provincie te moey-lijk was, dezelve in twee zetels gedeelt, van welke dc eenehier gebleven is, de andere heeft hy in het ftedeken North^Elmehom geftelt. Onder \'t gebiedt van de eerfte KoningWillem,heeft het ccxxxvi burgers gehat,cn loo armen;het bracht op 5-0 ponden; cn tfeftigh duyzent haeringen tefchenk : zoo leeft men in de Schat-tafcl van Engelandt. Inde volgende eeuw is het Rijk van burgers,en door cenMun-tery vermaert en onder \'t gebiedt van de tweede Henrijk,als Guilielmus Neubrigenfis fchrijft, een treflijk dorp, enmet verfcheyde rijkdommen vervult geweeft. In welke 1tijdt, als Engelandt door nieuwe beroerten in brant ftond,het zo gefterkt was,dat \'et Robert, Graef van Leicefter, dicdeze wijken wijdt en breedt door-liep, tot een fchrik ge-weeft is; doch nu is het door dc nijdigheyt der natuur,welkeZonder eynde de gierigheyt der zee begunftight, meeften\'^deel van\'t gewelt der golven wegh-gerukt; en mits de Bif-fchoppen voor lange jarenhaer zetel elders gebracht heb-ben,zo light het als toteenwocftijncgcbracht.Ecn weynighhooger ontlaed zkh de rivier Blithin de zec,aen welx oeverwy het kleyne ftedeken Blithborow gezien hebben, het welk Blithho-nergens,als om het graf van deChriftlijke Koning Anna, den row. welken



? K. welken Penda Mercius in een rechtvaerdige flagh gedöot van de Koningin Maria, en Contraroïleur van haer H fheeft, een naem verdient heeft. De kerk is met een Cofle- Laeger light Bay, dat is, Bylmdt, alzoo genoemt o Agie van Kanunniken vereert geweeft van de eerfte Koning het rondom van wateren bevochdght wort, alwaer de oHenrijk, welke de zelfde aen de Kanunniken van S. Ofltha en vervalle fteen^hoöpen, en de hier en daergeborfte veft^&quot;vergunt heefc. Een markt heeft zy door de gunft van Heer getoont worden , van het kloofter van S. Pieter, en van eSlan van cUvering, aen wien de tweede Koning Edward dic öudt kafteel, het welke Robert Mallet, een Noormanft:hrecht met de jaer-markten gegeven heeft. Deze heeft voor- Baron, töebehoort heeft. En als deze van zijn waerdigheycwaer een rijklijk erf-goedt m deze wijk gehadtals die af- onder de eerfte Koning Henrijk vervallen was, om dat hykomftigh is van de dochter en erfgenaem van Willem van Pvobert,Hertogh van Normandyen, tegen den KoninggelCheney, dewelke de Baronnie van Hors ford, in \'t Graef- volght had zoo heeft de Koning deze eer aen Steven,Graeffchap Nortfolk, gehadt, en een kloofterken by Sibton op- van Bölongien, gefchonken, dewelke, namaels Rente-Ko^geright heeft. hing van Engelant zijnde , de zelve aen zijn zoon Willem, Van hier verder ten ooften ftrekt zich de uyt-ftekende Hertogh van Warenne,nagelaten.En als dezein de krijghs- LiherM. _ voor-bergh welke het ooftlijkftegeoordeelc tocht van Toloufe vergaen was, zoo hebbenze de Konin- Foor4ergh. ^^j-dt vart gantich Britannien, by Ptolomeus wordt zy gen zelve aen-genomen , tot dat de eerfte Koning Richard^\'bxn, oft IXytJlrekking genoemt. En op dat ghy niet twijf- de zelve aen Hendjk de vijfde van die naem, met de nichtfeit, dat dit is, \'t geen wy Eaftm noemen, zoo weet dat Ey van Koning Steven, van zijn dochters wegen, (deWelke eenJieney by de Britannen \'t zelfde is, dat by de Grieken e\'Jö^»?, Non geweeft was) gegeven heeft. Een langen tijdt daerna,by de Latijnen Extenfio,m by ons Wytfirekking oft Wytjpan- als 2y nu wederom tot de Koningen van Engelandt verval-ning is; hoewel ook deze naem haer even waerfchijnlijk in len was, zöo heeftze de derde Edward aen Robert van Ff-onze tael van haer oofterfche gelegenheyt gegeven fchijlit. /^M Graefvan Suftblk, (als ik Verftaen heb) op-gedragen,Aen de zuyderkant van deze voor-bergh light Southwold in Ook mach hier niet verzwegen worden het hier naby gele-een

vlakte op de opene ftrant aen de Zee,een wei-bewoonde gen Bedingfeld, het welk een treflijk en oudt geflacht be- Bedini&quot;ftadt om haer haven, dewelke haer de rivier Blith, zich al- nöemt heeft, het welk veel doorluchtigheydts gekregen feld.daer ondaftende, vedeenti en is met de aenkomende vloedt heeft van de erfgenaem van het geflacht van TudenhamNanzoo met wateren omringt, dat zy een eylandt fchijnt, en daer loopt^rivier Waveney af door Tlixton, voor Felixtvn, FUxton\'ghy u verwonderen zoud,dat Zy niet overftulpt is. Zoo dal van Eelix de eerfte Biflchop, gelijk ook vele andere plaet-nh. 3 de het zelve my deze fpreuk van Cicero in \'t zin bracht: fen, in dit landt, alzoo genoemc, naer en het weik «mt. Deo- jn^j^ zeggen van de Spaenfche en Britanfche zee- Éy eenighzins omringt, alwaer Hugo Bigod, toen de öproe- vloeden, van haer opgezette tijden keeren en weêr-keeren? rige Baronnen Engelandt als döor een onweder van oproerzonder Godt konnen zy niet gefchieden, dewelke den wa- quelden, een kafteel en door de konft en door de natuur ge-teren hare palen geftelt heeft.Meêr binnen-waerts Zietmen veftight heeft. Van \'t welk, als onverwinlijk, hy pleegh tewinofeild, Wingfeild, alwaer zich noch de half Vervalle veften van een roemen:kafteel vertoonen,-het welk aen een tal-rijk geflacht in de-ze wijk, en zeer beroemt om haer Ridderlijke heerlijkheyt;en ouden Adél, de naem gegeven, en tot een woon-plaetsVerftrekt heeft: infgelijx dok Dttnnington, welk zich boogt Were I in my Caßle of BungeyVpvnthe river ofWaveney ,I muld ne eure for the king ofCochney, iJiët-te-min heeft hy het namaels met groot geldt, en op zijn Heer loan PhelippSy de vader van dien Willeni, wel- geftelde borgen van de tweede Henrijk, voor verdelging be-ke getrout heeft de dochter en erfgenaem van den Baron vrijt. Van daer,niet wijdt van den oever,ziet men Metting- Metti^ Bardolf, cn wiens dochter cn erfgenaem infgelijx getrouwt ham, alwaer lan, by-genaemt van Nortvich, Heer der plaetsjis acn loah, Onder-graef van Beaumont. Maer nu is \'t ccn op een vlakte een vier-kant kafteel, en daer in een Collegiewooning van \'t oude gcflacht dei.RoitJfen. En niet vêr van op-gebout heeft,wiens dochter,en cyndlijke erfgenaem des Hmiing- hier is Huntingfeild, het welk een inet die naem bekenden geflachts , Robert van Ffford , Graef van Suftblk , met fetld. Baron, onder \'t gebiedt van den derden Edward, gehadt groot crf-goet ten houlijk gekregen heeft.^ . heeft; en dicht hier by Heveningham, de

wooning van het De Waveney nu nacrder acn de zee komende, heeft, ter-Henntng\' geflacht van HeveninghamMct welk een zeer ou- wijl zy zich tc vergeefs een twec-voudige wegh naer de zee \' de ftam rekent; en niet wijdt van hier light Halefmrth, eer- ^oekt, dc eene met de rivier Tare, de andere door het meyr tijds Hedfwwda, ccn oude ftadt der Argentons,nn Alingtöns, Luthing, geen kleyn half eylandt gemaekt, welk zommige Vodr welke Richard Argenton het markt-rceht van de der- Lo-uingland, andere waerlijker Lmhingland noemen ; van LmhingZde Koning Henrijk verkregen heeft. , een lang cn wijdt meyr, het welk, van dc ftrandt W. Ten noorden hebben wy gezeyt dat déze PröVincie door der zee beginnende, in de rivier Tare uyt-geftort wordt, de kleyne Otife en Waveney Van Nortfolk af-gefcheyden Aen welx inganghet kleyne ftédekën Leßoffe acn de zee Lefloife\' wordt, dewelke uyt een mocrafTche plaets by Loop hamford, light, aen dc uytgang Gorlflon, alwaer wy de tooren van een met weynigh van elkander gelegc bronnen uyt-vlocyende, vernielt kloofterken gezien hebben, welk elders den Schip- Verfchcydclijk door ondiepe inwijken loopen. Aen dé Oufe, pers tot gebruyk is. Binncnwaerts aen dc Tare light Somer- ^m l \' welke ten noorden gevoert wordt, vertoont zich in dic deel ley, eertijdts de wooning, äls men my verhaelt heeft, van \' niets gedenkwaerdighs. Aen de Waveney, welke ten ooften Btz-Osberty van wien het tot het doorluchtigh en Ridder- ftrekt, zietmen voor cerft Hoxvn, eertijdts Hegilfdm, ver- bjkgeflacht der lernegans af-gekomen is. Hooger, dacr dejr^ . ^ maert door het Martelacrfchap van Koning Edmund. en r^r^ hacr^watercn vermengen, hedt Cnobers- wmds Want daer hcbbcn dc wreede Deenen den Chriftlijkften burgh, dat is, als \'t Beda vertaelt, Cnobersfiadt, gebloeyt,wy ^^^^^^^ Mmelaer- Koning, om dathy Chriftus niet verlöochencn wilde, (op rioc^Qn\\h:tdiQnBurghcaßelL Hetwelk, als Beda zeght, Thetifps. Halef- ii>onh. Hoxm^ fihaf. Cornwal\'leys. dat ik dc woorden van Abbo gebruyke,) aen een boom ge- om de nabuurigheyt der bolfchen en der zee, een zeer ge-bonden , het gantfche lichaem mèt pijlen geopent ^ dc bit- neughlijk kafteel was, en daer in een kloofter van den Schotterheydt des lijdens verdubbelende doör het dikwijls fehic- Furiey gebout, door wiens aenraden Sigebert, Koning derten dcr fchichten, terwijl zy de cenc wonde op den anderen Ooft-Engelfen, het klooftcr-levcn aen-genomen, en zichdruktcn,en dc eene pijl aen den anderen

plaets maekte. En van \'t Rijk ontftagen heeft; dewelke, namaels tegen zijngelijk cen Dichter van de middelbare tijdt van hem gezon- dank uyt dit kloofter getrokken zijndc, om dc zijnen in den gen heeft: ftrijdt tegen de Merciers aen te moedigen, tegelijk met de Geen plaets voor wonden meer, daer noch der meeden zijnen om-gekomen is. Nu zijn dacr ter plaetfe alleen de fchichten gefcheurde veften, als van een vier-kante vorm gebout van Xiyp-vMegen onvermbeyt,en ds een hagel dichten. key-ftccnenen Britanfche ticchel-fteenen, cn alles met Op welke plaets namaels dc zeer trcflijke huyzingen wa- hagen en doornen omheynt,waer tuflchen dikwijls pcnnin- ren van den BiflTchop van Norwits; tot dat zy hem niet zeer gen derRomcynen uyt-gehaelt worden.-zo dat het eene van onlangs voor het kloofter van S. Bencdidus verandert zijn. die veftingen fchijnt, welke de Romeynen, oin der Saxen Hier dicht by te Br ome heeft zeer lang gewoont het Rid- zee-roveryen tc weeren, aen de rivier Tare gefticht hebben; dedijk geflacht van Cornwalleys, uyt het welke loan Sene- oft liever Garianonum zelve, alwaer de Stableflaenfche Ruy- fchal geweeft is van het huys van de Zefte Vorft Edward, en ters de wacht gehadt hcbbcn. zijn 5:oon Thomas, om zijn wijsheyt en trou, Raedcs-heer Suffolk heeft zijn Graven en Hertogen uyt verfcheyde ^ \' geflach- O JUm. deSthton. pytßrekz kirtg een



? 2.0^ N, N E C E D geOacliten gehadt. Daer zijn jonge Schrijvers, dewelke ge-tuygen , dat de Glanvtlls eertijdts met deze tijtel vermaertgeweeft zijn; maer midts zy op geenigh zeker aenzien ftcu-nen , en om dat de dwaling ons eerft gemoedt, cn ik in deopenbare brieven des Rijx vande zelve niet met allen be-vonden heb, zoo moeten zy \'t my vergeven, dat ik haer nietgeloof, voor dat zy zekerer getuyghnis voortbrengen. Ün-dertuffchcnbekenik nochtans dat het geflacht der Glan- \'vills in deze wijk zeer vermaert geweeft is. Ook heb iktot noch toe van geloofwaerdige getuygen verftaen,dat voorde tijden van de derde Koning Edward niemandt met dctijtel van Graefvan dit landt is vereert geweeft. En hy hceftRobert van een man zeer beroemt in vrede en in oorlogh^ de zoon van Robert, Senefchal van \'t KoninglijkeHof onder de tweede Edward, en van Cccilia van Valon,Vrouw van Orfird, Graef van Suffolk genoemt. Dezen isnagevolght zijn zoon Willem , van den welken als vier zo-nen dooreen onrijpe doot by zijn leven weghgerukt waren,en hy zelve zeer fchielijk in de vergadering des Parlaments,terwijl hy het vonnis van de Gemeenfchap des Rijx uyt-fpreken zoud, geftorven was; cn als zijn naefte erfgenamenRobert Willoughby, Rogier, Heer van Scales,cn Henrijk vanFenariis van Groby het erfdeel onder elkander gedeelt had-den ; zoo heeft de tweede Richard,Michiel De la Pole * vaneen koop-man tot deze tijtel, en de waerdigheydt van Can-cellier van Engelandt verheven. De welke meêr met dekoopmanfchap, als eens koopmans zoon zijnde, als met dekrijgh zich bekommert heeft^ls Th.Walflngham verhaelt.Want hy is geweeft de zoon ^n Willem De la Tole^ dewelkede eerfte Mayer van Kingßon Over-Hul, en om zijn rijkdom-men van de derde Edward met de waerdigheydt van Banne-ret vereert geweeft is. Maer als door zoo veel t\'zamenvloe-yende voorfpoedt des mans verftant niet bequaem was voorzulk een avontuur, is hy, gedwongen van landt tc verande-ren , uyt-landigh geftorven. Doch de koopmanfchap ver-mindert daerom dezes Adel niet, want wien is onbekent,dat ook der Edel-lieden kinderen zich tot de koop-handelbegeven hebben ? ook zal ik niet loochenen dat, fchoon hyeen koop-man was, hy nochtans van Adel gefprotcn was.Zijn zoon Michicl herftelt zijnde, hceft geteelt Michiel, indcArgincourtfche flagh verflagen, cn Willem, dien dezefte Henrijk, Graef van Suffolk, tot de eerfte Mark-graefvan Suffolk verkoren heeft, voor hem en de manlijkeer-ven van zijn lijf. En dat hy en zijns lijfs erfgenamen

zoudendragen een gulde roede, hebbende in zijn top een Duyf,op den dagh der Krooning van de Koningen van Engelant,en zoodanigen Yvoren roede op de Kroonilig der Konin-ginnen van Engelant. Namaels heeft hy hem om zijn goe-de verdienften tot de eer en tijtel van Hertogh van Suffblkverheven. Hy was voorwaer een groot en treflijk man,wantals zijn vader en drie broederen in de Franfche oorlogenvoor \'t vader-landt kloeklijk haer leven gelaten hadden,zooheeft hy,als \'er ftaet in de xxviii Tafelen des Parlaments vande zefte Henrijk, in de zelve oorlogh volle vier-en-dcrtighjaren krijgh gevoert,hy is in zeventien achter-een-volgendejaren noyt uyt de krijgh t\'huys gekeert; hy is eenmael ge-vangen , als hy noch maer Ridder was, en heeft om zich terantfoenen, betaelt twintigh duyzent ponden van onz^munt; hy is vijftien jaren des Konings Raedsheer geweeft,en dertigh jaren Ridder van de lattier. Hier door,gelijk hyby den Vorft in de hooghftc genade ftond, alzoo heeft hybyhet gemeene volk re grooter nijdt hierom op zijn halsgehaclt,en is om flechte oorzaken,dewelke weynigh fchijn-baer waren, in ballingfchap gedreven , en is, terwijl hy naVrankrijk trok, van de vyanden op de zee achterhaelt, ertmet een bijl verflagen. Hy hceft zijn zoon loan nagelaten,dewelke de zufter van de vierde Edward getrout heeft, enby de zelve geteelt lan, Graef van Linkoln, dewelke als hyvan de derde Richard tot erfgenaem des Rijx verklaertwas, zoo heeft zijn eerzucht zich niet konnen bedwingen ,die terftont tegen dc zevende Henrijk uyt-gcborften is totzijn eygen verderf, waer door hy in de inlandtfche oorloghterftont om-gekomen is, tot zijns vaders ondergang, diedoor de droef heydt af-gemat den geeft gegeven heeft, entot den val van zijn gantfche geflacht, het welke, tegelijkverdelght zijnde, vervallen is : want zijn broeder Edmund,die Graef van Suffolk genoemt is, heeft tegen de zevendeHenrijk, die dikwijler met boete, als met ftraf te vre-den zijnde, hem veel zware mifdaden vergeven had, iaVlacnderen gevlucht zijnde , veel nieuwigheden begonnenin \'t werk te ftcllenimaer weynigh daer na in de handen vanHenrijk, die hem met hooge beloften zijn leven toezeyd,van Phflips van Ooftenrijk, Hertogh van Burgondien, te-gen \'t recht van gaft-vryheydt (als men toen riep,) gclevcrtzijndc,is in de gevangnis geworpen; en van de achtfte Hen-rijk, die zich achte in zijns vaders beloften niet gehouden tczijn, als hy cerft docht na Vrankrijk te trekken , op dat hy\'t huys niet iet in rep en roer fteldc.gcdoot. Nochtans heeftzijn jonger broeder

Richard, in Vrankrijk balling zijnde, detijtel van Graef^van Suffolk aen-genomen , dewelke dc laet-fte manlijke oir, dat ik weet, uyt deze ftam zijnde , in dcflagh van Pavyen, waer in de Koning van Vrankrijk, dc eer-fte Francifcus, gevangen wierd , in\'t MD XXIV jaer dap-perlijk in \'t dikfte der vyanden gebleven is. Den welkenzijn vyand, de Hertogh van Bourbon zelfs, om zijn dapper-heydt een eerlijke lijkftafy toebereyt heeft, en in dc rou zelf De Grave?)en Herto-gen van^nfolkz £tch, a. * Leiandusin Com. inCygneamCantionem. \'ingmuspag,3^8. de Melfa.Ziet Hal-lus in hetGraeffchap.van Terk\' nagevolght. En daerna heeft de achtfte Henrijk, Karei Brandon, dien hy zijn zufter Maria , de weduwe van de XllLodewijk, Koning van Vrankrijk,ten houlijk gegeven had,met de tijtel van Hertogh van Suflblk vereert, den welkenzijn zoontjen Henrijk , en dien zijn broeder Karél naga^volght is, dewelke beyde in \'t m d li jaer door Britannifchzweet om-gekomen zijnde, zo hceft de zefte Edward,Hen-rijk Mark-graef van Dorcefter, wclke haer zufterFran-cifca getrout had, met dic tijtel verrijkt,maer hy heeftze niétlang gebruykt, onder de Koningin Maria gedoot zijnde,omdat hy na hctRijk voor fijn dochter ftond,en is dc laetfte dcrHertogen yan SuflPolk geweeft. Daerna is dc tijtel van Suf-folk lang tc niet geweeft, tot dat nu zeer onlangs Koninglakob Thomas den Baron Horvard van Walden, den twee-\' den zoon van Thomas Hertogh van Nortfolk,den welken hy om zijn verzochte trou cn deught tot zijn Ka-merling geftelt had, in \'r eerfte jaer van zijn Rijk cot Graefvan Suffolk gekoren heeft. Dit landt begrijpt J75 nrochim^ NORTH-



? 207 N O R T H-F O L K E. Orth-fiïke, dat is, zoo mén fcheen, de welke de derde door quade wegen en gefcheh-t vertalen wil, het noordfche ken tot deze eer ingekropen was,de ftoel van hier naer Nor-volk , ftrekt zich ten noor- wie gebracht had, zoo is het wederom als af-gemat ver-den neven Suftblk, waer van fiaeuwt: en heeft ook door het kloofter der Cluniacenfers,het door de twee rivieren,als by üjn toedoen gebouwt, der Biflchops afzijn niet konnenik gezeyt heb, naemlijk de vergoeden. Doch dit kloofter is op-gedght by Hugo Biged-,kleyne Oufe , en de Wave- Want zoo fchrijft hy zeifin de gront-brief: Ik Hugo Bigod,ney, de welke verfcheydelijk Spijs-meefter van Koning Henrijk,heb by zijn vergunning,vIoeyen,af-gefeheyden wórt en door raedt van Herbert, Biflchop van ls{orwic, de Glu-ten ooften ,• en ten noorden niacenfer Munniken geftelt in de kerk van S.Maria, wei-worden de ftranden met ke de Biflohoplijke geweeft is te welke ik haer groot gedruyfch befpoelt gegeven heb, en heb namaels een bequamer tot haer ge-van de Noord-zee, de welke zeer vifcli-rijk is; ten weften bruyk gefticht buyten de ftadt. Nochtans is toen het meeftewordt het door de groote Oufe, een rivier welke zich in deel der ftadt, welke op de over-zijde van den oever was,haer af-fcheydingen vermaekt, van Cambridge af-gefloten. allenx vervallen, het andere deel,fchoon \'t veel af-genomenHet is een zeer ruym landt,en byna gantfch vlak en veldigh, heeft, heeft nochtans voor de eerfte en tweede eeuw metbehalven daer eenige kleyne gemaklijke heuvelkens op- zevenkerken, behalven drie kloofterkens gebloeyt, vanrijzen , zeer rijk, Vervult met Schaeps-kudden , en inzon- welke men zeght, dat het eene gebouwt is ter gedachtnisderheydt vruchtbaer van Konijnen, en onderfcheyden in van de E ngelfen en Deenen, die hier verflagen zijn. WantVeel volk-rijke dorpen (want behalven xxvii koop-fteden, onze Gefchicht-fchrijvers verhalen, dat dien heylighftenzoo vertoont het zes-hondert vijf-en-twintigh dorpenen Koning Edmund, weynigh voor zijn doodt, hier dicht byvlekken) bevochdght met wateren, en niet heel gebrek- meêr als zeven uren lang,niet zonder fchriklijkc neêrlaegh^kigh van boflTchen. Dc aerde is na de vcrfchcydcnhcyt der geftreden, en eyndlijk met gelijke uytkomft en voorfpoedtplaetfen verfcheyden, op zommige plaetfen vet, weelde- geweken heeft; zoo had het bcurtigh Avontuur des oorlogsrigh, cn fappigh, naemlijk in Mersland en Flegg-, op andere beyde partyen van alle gevoelen berooft,plaetfen, meeft, daer \'t zich ten weften ftrekt, fchrael, ma- Aen de Waveney, welke

de tweede dcr grcns-rivicrcn is,ger, en zavelachtigh, en elders klcyigh, en krijt-achtigh. en naer\'t ooften loopt, ziet men niet vêr van zijn bronnenDoch dc goedtheydt der aerde kont ghy ook daer uyt be- Buckenham en KeninghalL Dit, wien de Icenen denacm Mmk^n-fluyten,waer uytze Varro beveelt te befluyten,dat de inwoo- fchijnen gelaten te hebben, is de woon-plaets van \'t eerlijk- ham.ners zeer net zijn, op dat ik verzwijge de zeer vernuftige fte geflacht der Howardsfwékcï eer grooter is, als dat zy vanverftanden, en in onze burgerlijke Rechten zeer fcherp- Buchananus mach vermindert worden. En \'t ander, \'t welkzinnigh; zoo dat het en eertijdts, en nu voor de vruchtbaer- ik acht dat van de Beuke-boomen, welke dc Saxen Buckenfte voefter der Rechts-geleerden gehouden werd, en men genoemt hebben , zijn naem gekregen heeft, is ccn zeerEclfs uyt het flechtfte volk niet weynige vindt, die, als een fchoon en fterk kafteel, het welk van Willem D\'Aubigny oftzeght, daer geen twift is, uyt de fpits-zinnigheden des Albeney,lSiooiman,dicn\\dcConquefieurgcgtVQnh.zd, ge-Rechts weten ecnigcn twift te rokkenen. Maer op dat ik, bouwt zijnde , door zijn nakomelingen, welke Graven vanterwijl ik kort zijn wil, door uytweydingen niet tc lang wcr- Arondel waren, tot de T<itfalls, en van haer door Caly, en dedeZoo zal ik mijn pen hier van tot de plaetfen wenden, en Cliftons eyndlijk tot het gcflacht dcr Knevettsgeraekt is.DitVande zuyd-zijde beginnende , de vernaemftc cn oudfte gcflacht der iiT^^-wm is zeer oudt, en heeft na de tijdt vanmet weynige woorden ovcr-loopen. loan Knevett,Canceliiei \\ ml^ngelanz, ondet d&d&ïdeUd-flack der Aen de kleyne Oufe, dacr het rivierken Thet, uyt Suftblk ward, Zeer doorluchtigh en met groote houwJijken vereert Knevetts.fpruytcndc, t\'zamen-loopt, wordt op een nederige plaets zijnde, zijn takken als wijdt ver/preyt. Want behalven dezeSitomagus, geftelt, die oude ftadt Sitomagvs, waer van Antoni- van Buckenham, zijn hier van gcfproten de doorluchdgenus gewaeght, in de ftukken van ccn oude tafel verdur- Ridders Henrijk Knevett van Wiltshirc, cn Thomas Kne-velijk simomagvs en Sinomagvs genoemt, nu vett van Ashelwell-Thorp. Dit is een nabuurigh ftedeken,Jhetford. Thetford, cn by dc Saxen Dcorpjio, een deel van dc voori- \'t welk van de Thorp,nu eertijts van Ridderlijke orde, door PC nacm blijvende meteen Duytfche by-voeging, welke dcTilneys, cn de Heeren Bourgchiers V2in Berners c^jndlijk Baroneen Ondiepte betekent. Wam gdijk Sitomagus in\'tBïi- erflijk gekomen is op dien Thomas En wordt dit tanfch ccn ftadt aen dc

rivier Sit, die nü Thet heet, bete- Buckenham met die voorwaerde bezeten, dat de Heeren dcrMagus^ kent, (want dat Magus een ftadt betekent heeft, leert Pli- zelve Schenkers zijn op de hulding van de Koningen Van ^nius,) zoo betekent Thetford een ondiepte van de Thet,ook Engelandt. Gelijk (\'t welk hier niet vreemt zal zijn aen tevcrfchillcn deze namen Sit en Thet niet veel.\'t Is nu,fchoon reekenen) in Carletofi, een vlexken hier by gelegen, Radulfruym genoegh, weynigh bewoont, maer eertijdts was het van Carleton, en iemandt anders, dc landen bezeten heb-zeer volk-rijk cn vermaert, en onder andere teckenen van ben voor den dienft van te brengen Pafteyen van hondert-oudtheyt toont het een groot ftuk werks, tot een groote hayringen van de eerfte aen den Heere den Koning over alhoocrhte gebracht, cn met ccn dubbele wal omringt,en eer- daer hy zijn zal in Engelandt. En hier befpoelt dc riviertijdts, als men zeght, met veften gefterkt, \'t welk zommige terftont het welbekende ftedeken Difce, nu Dts genoemt, Bis. geloovcn,datcen\\vcrk der Romeynen geweeft is, oft hever, hetwelk de eerfte Henrijkaen Richardde X^O\'gefchon- als andere willen, der Saxifche Koningen, onder welke het ken heeft, en de zelve heeft het terftont aen Walthcr, de een langen tijt gewcldigh gebloeyt heeft. Maer door de ver- zoon van Robert, met zijn dochter op-gedragen, van wiens woetheyt van dc Deen Suenus, dic het in\'t M i V jaer ver- nakomehngen Robert Titz-Walter van de eerfte Edward brant beeft,cn vi jaren daer na door een nieuwe razerny der een markt voor deze plaets verkregen heeft. En fchoon dc Deenen vernielt zijndc, zoo heeft het al zijn waerdigheydt Waveney van daer af met fteden omringt is, zoo is er noch- verloren. Om \'t welk te verbeteren, zoo heeft de BiflTchop tans niet een van de zelvc met dc nacm van oudt vereert, als Arfaftus zijn Biflchoplijke ftoel van Elmham hier gebracht, Shelton, het welk wat verder light,en inzonderheyt aen het Sholton. en Willem, die in zijn plaets gevolgt is, heeft om \'t zelvc te oude gcflacht dcr Sheltons de nacm gegeven heeft : maet vergieren gedaen al wat hy kon , zoo dat \'er onder Koning eer zy acn de zee komt, zoo vermengt zy zich met de ri- Edward de Confefeur dcgccxlvii burgers gefchat wierden, vier Gariene, dc welke bv de Britannen Guerne,hj de Engel- De rivm en ten tijde van Willem dc Conquefteur d c c x x Maycryen, fen Gerne cn lere , en in \'t Britanfch buyten twijffel van de tere. van dc welke c c x x i v ledigh geweeft zijn,en haer hoogh- Elfen-boomen, waer meê zy befchaduwt wordt, alzoo ge- fte

overheyt wierd Burger-meefter genoemt. Maer als Het- noemt is. 2y ontfpruyt uyt het midden van dit land, niet bert, by-genaemt Lofenga, wijl hy heel tot vleyen gemaekt Verre van het vlexken Gerfipn, welk zy benoemt heeft, cn T t r hceit ; j
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? loB N. N E E 1 D E De Bmn- heeft dichthy zich Hengham, het welk zijn Baronnen, ooknen vm yan genoemt, gehadt heeft, van lan Marefchal (desbroeders zoon van Willem Marefchal,Graef van Penbroek)gefproten, aen wien Koning lan de landen van den verra-der Hugo van Cornaco, met de dochter en erfgenaem vanHubert de Rhia, op-gedragen heeft. En van de Marefchal-len is het tot de Morleys, en van deze door Lovell tot deFarkers, nu Heeren van Morley, by verloop des tijdts ver-ftorven, Weynigh hier van af is Skulton, anders Burdos ge-noemt , het welk met dat recht bezeten wierd, dat de Heerop de Krooning der Koningen van Engelant de voorneem-fte zoud zijn,dien zy Lardiner noemen. En meêr ten ooftenWindham ziet men Wimmdham, nu kortlijk Windham genoemt, ver-naemt door het graf der Albeneys, welke Graven van Aron-del geweeft zijn, en welker voor-vader Willem van Alhiney,Schenker van de eerfte Koning Henrijk, hier een kerk ge-fticht , en aen \'t kloofter van S. Alban tot een Sacriftye ge-geven heeft. Aen welx heylige tooren, weLke zeer hooghverheven is, Willem liett, de tweede fakkel van de razeryeder Nortfolkers, in \'t m d xl i x jaer om hoogh op-gehan-gen is. Ook mach men hier niet verzwijgen, dat omtrent\'Jittilhor- vijf mijlen van hier light Attilborrough, de woon-plaets vanTou^. het oude geflacht der Mortimers, welke, vreemt van die vanDe Mmi\' jYigmor zijnde, een gouden fchildt met zwarte leelyen be-ftroyt gevoert, en hier een kerk gebouwt hebben, welke nuvergaen is. Dezer erfnis is door houlijk aen de Ratcliffs, nuGraven van Suflfex, aen\'t geflacht wzn Fits-Ranulph aenRadulf Bigod geraekt. Maer laet ons nu weder tot de ri-vier keeren. Ehia oftJJefigham. De lere nu heeft niet vêr ten ooften geloopen, als zy hetrivierken Wentfum, by anderen Wentfar genoemt, naer hetzuyden tot haer wateren inftort: aen \'t welk, dicht by zijnbronnen te Taiesborrough, een vierkante wal is, welke xx i vbol-werken heefc. Na \'t fchijnt zo is \'t een Leger-meetingder Romeynen geweeft, of het moeft dat zijn, \'t welk in deoude Landt-kaert, van M. Wèlferus uyt-gegeven, Ad Taumgenoemt wort. Een weynigh hooger heeft aen de zelfde ri-Venta Ice- vier VentaIcenorvm, eertijdts een zeer bloeyend Caßer* ^ i rum* norum. ftedeken van dit volk, gelegen; maer nu zijn oude naem ver-loorcn hebbende, wort het Caßer genoemt. En het is geenwonder dat van de drie Venten van Britannien dit alleenzijn naem verloren, wijl\'t gantfchlijk zich zelf verborenheeft. Want behalven de vervalle muuren, de welke in haeromring omtrent xxx morgen begrijpen, en de ken-teeke-nen van een bewoont landt, en

zommige penningen derRomeynen, den gravers zich dikwijls vertoonende, is hierniets overigh. Maer uyt dit is in de navolgende eeuwen]S[ormc ontftaen, omtrent drie mijlen van hier, dicht by det\'zamen-vloeying van de lere, en een andere rivier zondernaem {zommige tiocmemc Baridene) dewelke meteenlange af-loop, dikwijls met krom te rugh loopende oeve-ren, zich hier door Attilbridge na de lere ftrekt,en ten noor-Horsford. Horsford vedaet; alwaer met hagen en doornen begra-ven light het kafteel van Willem van Cheney, de welke on-der \'t gebiedt van de tweede Henrijk,onder de Grooten vanEngelandt inzonderheyt gebloeyt heeft.X^svmch. Die vermaerde ftadt Norwic by ons.by de Saxen Nop\'Spjcgenoemt, dat is, de Noordfche Inham, zoo Wik by de SaxenWat Wik een Inham van een rivier beteekent,gelijk Rhenanus leert :hy de Saxen want op deze plaets loopt de rivier met een kromme bocht:beteekent. oft de noordfche vry-plaets, als mi, als Hadrianus luniuswil, een zekere plaets, alwaer men dicht by eikanderenwoont, beteekent ,• oft het noordfche kafteel, zoo Wik eenkafteel bediet, als onze Alfricus Saxo beveftight heeft. Maerzoo ik meende met zommigen, dat QS^orthwic van Venta af-gekomen is, wat zoud ik anders, als my zeiven van de waer-heyt af fcheyden ^ Want met geen ander recht kan het zichAugufta de naem van Vmta toe-eygenen, als Bafel van a v g v s x a,Kmraco\' oft Baldach van B a b y l o n; want gelijk als dit uyt Ba-bylons , en dat uyt Auguftaes ondergang ontftaen is, zoo isons Norivic uyt dat oude Venta zeer laet gefproten; \'t welkzijn Britanfche naem Caer Guntum by de Schrijvers beve-ftight; in welke, gelijk in de rivier Wentfum oft Wentfar,de naem van Venta zich opentlijk vertoont. Want ook voorde Deenfche oorlogen ontmoet dit woordt Nortvich denlezers van onze Gefchichten niet. Zo vêr is \'t \'er af, dat hetoft Cïcfar, oft Guitelin de Britan gebout zoud hebben, hetwelk die verdichten,welke alles licht-geloovigh aenncmen. en niets in de fchael van\'t oordeel over-wegen, Maer nu.mach het met recht, aen zijn rijkdommen, volk-rijkheyt,treflijkheyt van gebouwen, fchoonheyt cn getal der kerken,(want het begrijpt omtrent xxx Parochyen) wakkerheytder Burgers, getrouheyt tot haer Vorft, belceftheyt tegendc vreemdelingen, onder de vermaertfte fteden van Bntan-nien getelt worden. Het licht van den Eve-naer l i i dee-len, x l fchrupulcn, van de Gelukkige Eylanden xx i v dee-len , l v fchrupulcn, in ccn zeer fchoone wijk aen \'t afhan-gen van een heuvel, en in de lengte van \'t zuyden naer hetnoorden duyzent vijf-hondert fehreden uyt-geftrekt, in debreedte de helft kleyner, in

het zuyden zich allenx evenals een Kegel t\'zamen-trckkcnde. \'t Is rondom met fterkeveften (waer acn veel toorens, cn elf poorten geftelt zijn)bezet, behalven ten ooften, dacr \'t van de nvier (loopendemet ccn kromme bocht, cn met vier bruggen over gang-bacr, door het noorder-decl van de ftadt) door een diepekolk en fteyle oevers befchcrmt wort. In dc ccrftc opkomft,en als kintfcheyt zelf van deze ftadt, als Etheldred, cen manonmachngh van verftant en raet, hcerfchtc,hecft de Deen-fche Sucno, die Engelandt met groote macht door-loopenheeft, dc zelvc eerft ingenomen, en dacr na het vuur daeringeworpen en verbrant. Nochtans is zy wederom leven-digh gcwörden, en wierdcn in dc zelvc, als men leeft in hetboek, waer in de eerfte Willem de vier-dagen van Engelantgeftelt heeft, ten tijde van Edward de Confejfeur, mcccxx^Burgers getelt. Ten welken tijde, op dat ik uyt het zelfdebock fpreke, de zelve acn den Koning opbracht xx ponden,en aen den Graef x ponden, en dacr-en-boven x x fchel-lingen , en IV Proveniers, cn vi zesHngen honigh, en eenbeer, en zes honden tot den beer: nu geeft het lxx pondenaen den Koning, en hondert fchellingen van Gerfuma acnde Koningin, en een teile, en x x blanke ponden aen denGraef, en xx fchellingen van Gerfuma in\'t getaf Onderhet gebiedt van dien Willem, zo heeft die vlam van de fcha-delijke oproer, welke Radulf, Graef van Eaft-Engelandt,tegen den Koning ontfteken had, hier acn-gehccht. Wantals hy \'t met dc vlucht ontkomen was, zoo heeft zijn huys-vrou met de Bretoenen in deze plaets een zeer zware bele-genng tot dc uyterfte hongers-noot uyt-geftaen, dc welkenochtans eyndlijk daer toe gebracht is, dat zy het landt ver^laten moeft, en deze ftadt zo verbrant wierd, dat \'cr naeulijxD lx Burgers ingelaten wierdcn; gelijk wy in dat Schat-boek lezen. Van deze over-gaef gedenkt Lanfranc, Aerts-biflchop van Cantelbcrg, in zijn brief acn Koning Willem,met deze woorden: Uw Rijk is gezuyvert van \'t fchuym derBretoenen, het kafteel van Norwich is over-gegeven, en deBretoenen, die dacr in waren, en in Engelandt haer landenhadden, haer \'t leven met haer leden vergunt zijndc, heb-ben gezworen binnen veertigh dagen uyt uw Rijk te ver-trekken , cn in \'t zelve buyten uw verlof niet weder tc ko-men. Van toen af heeft het zich uyt die zond-vlocdt derellenden allenx begonnen te verheerlijken, en de BiflïchopHerbert, wiens goedt gerucht om zijn Simonijfche vuyligr,heden ten eynd geraekt was,heeft de BiflTchoplijkc ftoel vanThetford hier ovcr-gebracht, en een Cathedrale kerk tenooften, cn in \'t laegfte deel der ftadt, zeer koftlijk opgebout,in ccn plaets,

welke eerft Cowholme genoemt was,neven hetkafteel, wiens eerfte fteen hy zelf, onder \'t gebiedt van deRoode Willem, in \'t m xc Vi jaer na Chriftus gcboorte,mctdit opfchrift geleght heeft: DOMINVS HERBERTVS POSVITPRIMVM LAPIDEM IN NOMINEPATRIs, ET EILII, ET SPIRITVSSANGTI, AMEN. Dat is: Heer Herhert heeft de eerftefieen geleght, in de naem desVaders, des Soons, en des Heyligen Geeßes, Amen. Namaels heeft hy van Paus Pafchalis verkregen, dat zytot de hooft-kerk van Northfolk en Suffolk geftelt en beve-ftight wierd, en heeftze zeer mildelijk met hoeven verrijkt,dewelke genoegh waren om 60 Munniken tc voeden , diehare kluyzen zeer treflijk gehadt hcbbcn. Maer de zelvcverdreven zijnde, zo is \'er een Deeken, zes Proveniers, eneenige andere onderhouden. De kerk aldus gebout, endeBiflTchoplijkc ftoel alhier geftelt zijnde, zo was dit Norwich,als Malmesburienfis zegt, zeer vermaert in koop-handel, en menigh-



? î- :îî V \'ïs- s\'H H - E 109 Dat \'t gantfche Rijk wierd van geluk h er ooß ^Aen \'t zelfd teftrekken tot een Over-hooft. Van Norwich, loopt dc Tere met cen kromte, na dat zvveel vreemde wateren aen-genomen heeft, weêr tot haernaem, zijnde zeer vruchtbaer in viflTchen, welke men Ruffen A Rnffe.noemt ; met welke naem, wijl de Engelfen Scherp beteeke-ncn, Joannes Cajus haer in \\ Latijn Aßredines, dat is, iftz.i\'nhiScherpten, genoemt heeft : want zy zijn op het gantfche florie vanlichaem fcherp, met ftekelige vinnen, en zijn gaern in zan- de ongemeedige plaetfen, in geftalte en grootte als Baerzen, bruyn van ^^ dieren,verw, beneden bleck-gccl : zy zijn met twee ryen van halvekringen getekent langs dc kuwen, de bovenfte helft van hetoogh bruyn,de benedenfte helft gout-achtigh,de oog-appelzwart : op de rug hebben zy een lijn over langs uytgeftrekt,en als met een dwarZe dract byzonderlijk acn \'t lijf gehecht :aen dc ftaert cn vinnen zijn zy met zwarte fprcnkels gevlekt,welke vinnen,als Zy vergrämt zijn, ovcr-eyndt ftaen ; cn, alszy bevredight zijn, neder-liggen : zy zijn van vlecfch evenals dc Baerzeri, en door haer kortheyt geprezen. Na dat dc Tere voorby Claxton, alwaer een kafteel is, inhet ront gebout, \'t welk Thomas Gawdy Ridder, en lufticicrin de gemeene Bank, onlangs gefticht heeft, geloopen is,cn nu zeer naby de zee naer \'t zuyden af-daelt, bm al zacht-lijk in dc vloeden der zee te vallen, zoo maekt zy aldaer ccntongsken, wacr aen zy zelve van d\'eene kant , en de zee vand\'ander kant acn-fpoclt. Op dit tongsken hebben wy op deope ftrant Tarmouth gezien, by de Saxen Gap-mu\'S cn liep- Tarmeuth.mu\'S, dat is, de mont van de Tare, cen zeer fchoone haven j)^cn ftadt, door de natuur van dc plaets, en ccn fcherp-zin- van de Ta-rn^ werk, zeer fterk. Want hoewel \'t by na van het water \'\'f»om-bolwerkt wordt, ten weften van de rivier, de welke on-der ccn val-brugh hier door vloeyt, aen d\'andere zijde vande zee, behalven ten noorden, dacr \'t vafte landt is ; zoo ishet nochtans in genoegh fterke veften, de welke met de ri-vier een vier-hoekige geftalte in \'t lang maken, zeer fchoonbefloten; waer op, behalven de toorens, ten ooften cen bol-werk uyt-ftcekt, waer van men met grof gefchut in dc acn-palendc zee, dc welke naeulijx vijftigh fehreden hier van af \'is, wijdts cn zijdts uyt-blixemt. Het heeft maer cen kerk,en dc zelvc zeer ruym, cn door ccn hooge naeldt vêr zicht-baer, op-gebout by dc noorder-poórt van Herbert, Bif-fchop van Norwich, onder den welken, om de zelve tevergrooten , de gronden van ccrj treflijk werk fchijnen ge-leght te zijn. Of dit dat oude Garianonvm is,daer Gartofio-eertijdts de

Stableflaenfche Ruyteren tegen de Barbarenwacht gehouden hcbbcn,zal ik niet verzekeren : ook C^erhet naefte vlexken niet, welke eertijdts de woon-plaets wasvan dc zeer vermaerde Ridder lan Faftolf, by de inwoonersmet dc nacm van oudheyt zeer vermaert;fchoon men zeghtdat de rivier dc Tare onder \'t zelvc een andere mont gehadtheeft. Maer gelijk ik my wijs gemaekt heb, dat Garianonumby .Burg-cafile in Suffolk was, het welk op de andere oevernaeulijx twee mijlen hier vah af is ; 200 geloof ik ook licht-lijk dat T^mö«^^ uyt haer puyn verrezen, cn dat dit Caftercen vafi de kafteelen der Romeynen acn dc nu toc-geflotemontyahdc was. Want gelijk de wefte windt op Hol-landt , hier tegen over, zijn dwinglandy plecght, en doorop-gewelde zanden , de middelfte mont van den Rhijn ge-flopt heeft ; zo quelt insgelijx dc noordc windt deze kant,cn de zanden t\'zamen-hoopende,fchijnt ook deze mont ge-ftopt te hebben. Nochtans zal ik my ook niet bedrogenvinden, zoo ik ons Tarmouth, by dat oude Garianonum ge-voeght zijnde, Garianonum noemde, wijl de Tare, welke hetzelve de naem gegeven heeft., nu haer kolk verandert heb-bende , by dit, welk zy insgelijx benoemt heeft, in de zeeloopt;vermits ik bekennen moet, dat dit ons Tarmouth vanjonger geheugen is. Want als dat oude Garianonum verval-len was, en daer niemandt was om de ftrant te befchermen,200 is die ftrijdtbare Sax Cerdic alhier te lande gekomen, ^^^(wacr van de plaets noch heden by de inwooners Cerdtkfand, Cerdicw.en by de Gefchicht-fchrijvers Cerdikshore genoemt wordt) Cerdtkcen als hy de Ïccnen met cen zeer zware oorlogh geplaeght^had,&quot;zoo is hy van hier af gevaren na de wefterfche wijken ,alwaer hy \\ Rijk der Weft-Saxen ingeftelt heeft. Niet langdaer na hebben de Saxen voor Garianonum, in dat water-rijk landt, een nieuwe ftadt gefticht, aen de weft-oever van .deriyier, de welke zy Tarmouth genoemt hehhen : maer \' \' zy niet zeer gezont van gelegenheyt was, zoo zijn zy V u u aen N O R O K E. menighte van volk. En in \'t zeventiende jaer, als men inoude brieven leeft, van Koning Steven , zoo is dic ISlorwichvan nieus herbout,en als een ftadt bevolkt,en met vryhedenVóórzien. En \'t is uyt de gemeene brieven zeer gewis,dat deKoning Steven het zelve aen zijn zoon Willem in Appenna-gie, als men \'t noemt,oft te erf gegeven heeft. Van wien \'t detweede Henrijk terftont ontweldigt,en voor zich behoudenheefr,hoewel zijn zoOnHenrijk,de longe Koning genoemt,als hy naer \'t Rijk ftond, het zelve aen Hugo Bigod, Graefvan Nortfolk, dien hy aen zijn zijde getrokken had, milde-lijk belooft had. Nochtans heeft Bigod,

volgende de vaen-delen van den longen Koning, welke de hope des Rijx tuf-fchen de palen van recht en billijk niet kon bedwingen, de-ze ftadt zwaedijk geplaeght : en wordt gelooft dat kafteelop de hooge heuvel, neven de kerk, in de zelve ftadt op-gebout te hebben, hetwelk, met een graft van groulijkediepte omdngt zijnde,in die tijdt onwinbaer fcheen. Noch-tans heeft de Franfche Loodwijk, met wien de oproerigeBaronnen van Engelandt tegen Koning lan gezworen had-den , het zelve lichtlijk door over-gaef ingenomen. Noch-.tans gelooven wy dat Bigod dit zelve kafteel namaels weder-om op-gebout heeft, om dat wy fpringende Leeuwen in eenen de zelfde vorm op een fteen uyt-gehbuwen gezien heb-ben , welke de Bigods eertijdts in haer wapenen gebruykthebben, van welke die ook geweeft is, die een kruys in zijnwapenen gebruykt heeft. Eii dit is als in de eerfte eeuw VanNortvich ge(ch\\et. In de navolgende eeuw nu heeft het zijn grootfte aen-was gekregen, en dóór zeer rijke Burgers heerlijk gebloeyt ,de welke. , door een verzoek-fchrift van de eerfte Edward,in de vergadering des Parlaments verzocht hebben, dat zyhaer ftadt met veften mochten omnngen, het welk zy na-maels tot de hooghfte vaftigheyt en waerdigheyt der ftadtgedaen hebben, En hebben van de vierde Henrijk in het jaerM c c c c j V verworven, dat zy voor de Bailjouwen, welke Zyeerft hadden, alle jaren mochten een Schout kiezen. Zyhebben een fchoon Stadt-huys in\'t midden vande ftadt,neven de markt, dc welke op gezette dagen zeer vol isvan alle lijf-tocht , op-gebout. Én zy hebbèn voorwaerden Nederlanders eenighzins. dank tc wijten, dewelke,verddctigh in de dwinglandy van den Hertogh van Alba,en de bloedige vergadering der Inquipie, hier in groo-ten getale na toe-gekomen zijn, en de eerfte het handt-werk van eenige ftechtc lakenen ingevoert. Maer wat hlijfik hier op ftaen, wijl AIexandervi\\rÉ\'\'i////i?, een zeer edel engeleert man, dit alles, bcheved de hiftorie der Pauzen,de rye dcr Overheden, cn de\'verwoetheyt van dien ver-derflijken Roer-vink Ket tegen deze ftadt, zeerfracy be-fchreven heeft ?; Dat zal ik\'er noch alleenlijk by-voegen,dat dc burgers in\'t miip lxxxiii jaer, metcenwater-gerectfchap, de wateren uyt de rivier dopr buyzcn in dchoogfte deelen der ftadt geleyt hebben. Ktier zoud ik noch-tans een dagcfnent konnen fchrijven, zo aen den ItalifchenPolydorus Virgilius, als aen den Eranfchen Angelus Ca-pellus, dat zy voor die Vierfchaervan de eerwaerdige oudt-heyt verantwoorden; wacrom zy beveftight hcbbeh,dat on-zc oude Ordovicen, als onder een andere zon liggende, indit Nortvich gewoont hebben, \'t Zelve

gefchü zoud ik ookonzen Cajus voor-ftcllcn , zoo ik niet zekerlijk wift > dat deingeboorc Uefde des vaderlants den Zeer goeden en geleer-den ouden man in deze zaek de oogen %rblint had. Meêrheb ik ook hier van Norwich niet by tc voegen^y4^ zy u be-lieft deze veerzen van I. lonfton Schotfche-Britan, van hetzelve tc ovcr-loopen: Beri wel-gelege ftadt, wiens fchoone dakenZelf fchijnen \'tfchoonftefchoon te niette maken:Alwaer een vreemd\' wort vriendelijk onthaelt,t.n allerley vermaek voor Burgers Jiraelt.Ben zetel van de krijgh, welk door de dampenDes oproers van Graef Neuft:ria veel rampenHeeft uyt-gejlaen, en, dit verfchil geftilt.Het hooft door macht ten hemelop-getilt. De Sier verwon haer fchat, en^t over- vloeyen \' ^ ?\'\' ^Van alle ding haer Sier kan over-roeyenZo is \'t geluk op dhooghfte t rap geftelt,Als flechts de pracht de rijkdom niet verzelt,ZO weet zy zich van alles te vernoegen,Om f aller tijdt, als d hemel \'t komt te voegen t 11 Ir I I % \' i t . i Hl i \\ 1
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? IJO D N E E E aen de andere oever, toén van den zelfden Cerdic, Cardlk-find genoemt, verhuyft, en aldaer deze nieuwe ftadt ge-bouwt, waer iii, ten tijde van Edward de Confejfeur, tfeved-dgh burgers, als in de aen-tekening van Engelant ftaet; ge-bloeyt hebben. En daer na omtrent het m c c c xl jaer heb-ben 2y \'t met veften gefterkt, en zijn de burgers in \'t kort ihrijkdom en macht zoo vermogend geworden, dat zy metfcheep-ftrijdt de nabuurige Lefloffers en BWtuenfers/^ TJdohebben zy de inwooners van de vijf havens genoemt) dik-wijls , niet zonder groote neêrlaegh ten Weder-zijden, aen-gegrepen hebben. Want zy zijn hun mooghlijk daeromzeer vyandigh geweeft, om dat zy buyten \'t getal en voor-rechten der vijf havenen uyt-gefloten waren , welke hetoude Garianonum, en haer voor-ouders onder den Graefvan de Saxifche ftrandt eertijdts genooten. Maer dezewreedtheydt heeft de Koninglijke macht eyndlijk bedwon-gen : «ft, gelijk andere meenen, die groote Peft heeft ha\'ermoeden gekoelt, de welke in dit ftedeken zeven c i o men-fchen op een jaer weghgerukt heeft, naer \'t getuygnis vande oude Landt-kaert in de kerk op-gehangen, alwaer ookde oorlogen met de Portuenfers en Lefloffers aen-geteekentWorden. Van toen af zijn zy kleyn-moediger geweeft, en,niet zeer met rijkdommen geftut zijnde, hebben zich naer-ftelijk tot den koop-handel, en tot de vangft van haeringen,(gelijk menze gemeenlijk noemt, de geleerden meenen dathet koper-fteenen, en \'t geen zy Leucomanidas noemen,ge-weeft is ) de welke in dit deel der wereidt zeer overvloedighis,begeven. Want het fchijnt ongelooflijk te zijn, hoe grooteen bezochte markten hier op \'t Eeeft van S. Michielenwat een hoop haeringen en andere viflchen hier vernertwort. In welke tijdt de Portuenfers, na haer oude inftelling,haer Gecommitteerde Bailjouwen inftellen, en hier zen- <den,-de welke,op dat ik uyt haer brièfoft Commifle,fpreke,\'met de overheden der ftadt, in de tijdt van de vrye markthet Raedt-huys, voor zoo veel de markten belangt, beheer-fchen , en het Koninglijke recht plegen, en de vrede desKonings behouden. De haven, welke hier dicht by is , is enaen de inwooners, en aen de Tiprwichers zeer bequaem,-maer op dat zy niet verftopt werde, zo ftrijden zy met groo-te onkoften tegen de zee. De welke,om haer recht te doen,en \'t gene hy elders van deze ftrant genomen had, weder tegeven, onlangs hier een matigh eylandt, door op-gefmetenaerde/gemaekt heeft. In deze mont wordt ook een andere rivier, by zommigenThyrn genoemt, te gelijk met de Tare uyt-geftort, de welkebeneven Holt, van \'t

wout alzoo genoemt, uyt-vloeyende,en door den koop-handel bekent zijnde, met de zelve om-trent vijfmijlcA verfchillende,met een lange af-loop als zijnvloedt vereenight door Blikling, nu de wooning van hetoude en vermaerde geflacht van Clere, het welk eertijdts teOrmesby gewoont heeftjcn door Ailesham, een wel beZochtemarkt, alwaer de Graef van Atholien in Schodant, eerdjdszijn hoeven gehat heeft; en door het vernielde kloofter vanBenedi&us de Hulmo, gemeenlijk S. Benet in the Holme, datis, op het Rivierigh-eylandt, genoemt, het welk de Deen-fche Canut gebouwt heeft, en de Munniken met zeer vafteveften en bolwerken namaels zoo gewapent hebben , dathet eêr een kafteel, als een kloofter fcheen; zoo dat hetWillem de Conquefteur niet kon overwinnen, tot dat hetcen Munnik hem op die voorwaerde verriet, dat hy tot Abtzoud gekoren worden : het welk gefchiet zijnde, zoo heeftde nieuwe Abt, om dat hy een verrader was, door beveldes Konings, als de inwooners zeggen, op-gehangen zijn-de,zijn verdiende loon gekregen.En \'t landt iszoo broekighin dit eylandt, dat het opaf-gehouwe telgen en wortelender boomen , en ingeboore boom-gaerden, op het waterdrijft, en volght alwaer men \'t heenen trekt. Daer zijn ookzommige, die uyt de flakke-huyskens en hoorentjens, hierdikwijls uyt-gegraven,gelooven,dat de zee hier in gebrokenheeft. Van daer loopt deze rivier door Ludham, de huyzin-gen der Biflchoppen van Nortvich en Clipsby, hetwelk aeneen oud en beroemt geflacht in deze wijk de naem gegevenheeft, en terftont verzelt zy haer wateren met de Tare. Van de mont der Tare ftrekt zich dc ftrant als recht naerhet noorden naer Winterton, een voor-bergh, aen de Schip-perszecrwel bekent; het welk ik vermoede, dat van zijnwinterachtige gelegenheydt zijn nacm gekregen heeft. Want het;light aen de zee^ de-Vader der^ winden enköude. i - ? ? -? \' ; ?.v tviU. Wor-eéMr, IHaermgen, De rmerIhyrn, BUkling.Aiksham. S, Benets. Luàham.Clfpsby. de welke tegen dè op-geworpe dijken geweldiger aen vak :nochtans is de dijk lóopende, als vele meenen, om gantfchEngelandt, zeer vet en los ; als welke de minfte arbeyt ver-eyfcht, en de meefte vrucht geeft : want zy wordt door ccnflecht paerdt, ( hetwelk Plinius van Bizacium van Afrijkenfchrijft ) en aen de andere zijde van \'t jok, cen oud wijf de ploegh trekkende, lichtlijk door-fneden. Van Winterton, haer kant terftont ter zee-waerts gewenthebbende, zonder eenige uytfteking, keert zy langs eenlange en laege wijk, tot acn Eccles, nu van de zee ichier ver-dronken zijndc. En van daer met een verheven ftrant

doorBronholme, eertijdts ccn kloofterken van de Glanvïls ver-rijkt, liggende op ccn fpitfchcuvcl, welx groot kruys by on-ze voor-ouders in grooter waerde gehouden is: niet vêr vanGimmingham, het welk L Graefvan Wannerey en Surrey,eertijts rnet andere Maycryèn aen Thomas, Graef van Lan-caftcr, gegeven heeft ; cn door chômer, alwaer de gebuurenCothon met vele en groote koftcn, van de zee wreedclijk be-vochten zijnde, te vergeefs bcbolwerkt hebben, loopt zynaer Wauburnehope, een over lang bevcftighdelnham, vanhet ftedeken Wauburne alzoo gcnacmt,aen \'t welk de twee-de Koning Edward, door voor-looping yan Olivier vanBurdegalia ,eenx:n2x.]Lt en jaer-markten vergunt heeft. Hierdicht by light C/^jy, eii dacr tegen over, door een rivier-ken af-gefcheyden, Blakeney, by onzen Bal^eus, Bigeria ge-noemt , in de voorige eeuw vermaert door het Collegie derCarmelijten, van Rob. àe Roos, Rob, Bacon, cn I. Brett ge-bouwt, uyt het v/clk voort gekomen is lan vanzijn geboort-plaets (welke nu de woon-plaets is van de Rid-derlijke ftam der Heydons ) alzoo genoemt ; een man in dieeeuw van zoo verfcheyde cn dicpfinnige gelecrtheyt, dat hyby de Italianen in de hoogfte verwondering was, en de Re-folutcDoólor gemeenlijk genoemt wierd ; waerom PaulusPanfa alzo van hem fpreekt: Zo ons gemoet ons raet tot hetverborgenfte van den hoogften Godt tc gaen,niemant heeftzijn wezen naerftighlijker befchreyen : zo iemant wenfchtde oorzaken der dingen, dè werkingen der natuur, de ver-fcheyde bewegiiig des Hemels, en de recht*ftrijdige hoeda-nigheden der Hooft-ftoften,te weten, deze draeght zich alseen winkel voor. Deze Refolute Dodor heeft wapenen vande Chriftlijke Gods-dienft, in fterkte dè Vuïkaenfche over-treffende , tegen de loden tc bedienen gegeven, &c. VanWauhorn is de ftrant laeger tot.aen S* Edmurids voor-bcrgs-ken, met veel rivierkens door-fneden en verdeelt , en van deongenade der zcè doör zand-duynen , die riien Me aiesnoemt, naeulijx bcft:hermt......... Meêr binnen-waerts light Walfinghamrpaenlijyi vier mij-len van hier; wacrom het Erafmus, van dc nabuurigheyt dcrzee, Parathalaffam noemt. Nu door de opkomft van \'t befteSariraen, eerdjts door de Beê-vaert naer de Heylige MaeghtMaria was dit by alle Engelfen een zeer vermaert vlexken ;\'t welk die voor dezen niet bezocht,en met gefchenken ver-eert had, fcheen Godloos en on-Godtvruchrigh tegen deHeyligen te zijn. Maer het zelve zal u Erafmus,die \'t gezienheeft, met zijn eyge woorden befchrijven : Niet vêr van dezee, byna vier duyzent fehreden,is een vlexken,naeulijx an-ders ergens

van levende, als door de vcclheytder door-gan-gers. Het is ccn Coflegie van Kanunniken, welke de Latij-nen de by-naem van Regulieren gevcn,cen middel geflachttuflchen de Munniken en Kanunniken, welke zy Seculic-ren oft Wercldtfche noemcn.Dit Collegie heeft fchier geenandere opkomften, als van dc mildadigheyt dcr Maeght :want eenige grooter giften worden bevi/aert. Voorts zo dacreenigh geit oft iet van minder waerde is, dat komt tot voed-fel van de kudde, en den Overften, dien zy Prior noemen,Dc kerk is fracy cn heerlijk ; doch daer in woont de Maeghtniet : maer de zelve heeftze om der eeren wil aen haer zoongegeven. Zy heeft haer eyge kerk, om haer zoon op derechtcr-handt te zijn. Nochtans woont zy ook hier niet ;want het gebou is noch niet voltoyt, en dc plaets is rondomte tochtigh door de ope deuren en venfters; en hierdicht byis de zcc,dcr winden vader. In die kerk, welke ik\'gczeyt hebdat noch onvolmaekt is, is een naeu kapelléken, met eenhouten zoldering gebout, aen weêr-zijden door een kleyndcurken de groeters ontfangendc. Daer is zeer weynighhchts,cn byna niet als van de Was-kaerflcn, dc wèlkc bran-dende een zeer zoete reuk aen de neuzen vedccnen. Ia zooghy dacr in zacght, ghy zoud zeggen, datheteen v/oon- placts Een z.eervette dijki Gîmmîng\' Woténrn. Bla^ej.1^2,1. lan Bacon-thorp. De RefolutcDoaor. Meales eftMteles. Wdfing-hanti Resjdieren,i> f I



? k - F t R N O o E. ZII plöets der Heyligen was, zo glinïlert daer alles van gefleen»een, igilver en gout. Maer alle deze dingen zijn by onzer va-deren gedenken, als de achtfte Henrijk op de fchatten enbezittingen der kerken zijn oogen en zinnen geveftigt hdd,verdwenen. Van heb ik hier anders niets by te voegen, als dat het Ridderlijke huys der Walfinghams (gelijkZy willen, die de geflacht-wortels onderzoeken) hiervanaf haer naem en oorfprong getrokken hebben: uyt het welkgebloeyt heeft die doorluchtige Ridder Francifcus Walfmg.-ham, Geheym-fchrijver van de Koningin Elizabeth; eenman in alle handelingen des Rijx zoo uytnemend in wijs-heyt, als byzonder in wakkerheyt. En hier inde buurt byBoughton, heeft eertijdts gebloeyt het zeer vermaerde ge-flacht der Neirfords, de welke door \'t houlijk met Petronellade Vallibus, die omtrent Holt, Cley , en elders groot erf-goedt had, zeer verrijkt waren. Maer laet ons ftiand-waertskeeren. Dicht by Walfmgham ten weften aen de ftrandt, was datoude Brannod vn vm\', alwaer,als de Saxen Britannien eerftplaeghden,de Ridders van Dalmatien onder den Graefvande Saxfche ftrant in de bezetting gelegen hebben: doch nuis \'t een boerfch dorp, niets als de overblijffelen des naemsbehoudende, en een wal { de nabuuren noemen \'t een ka-fteel) de wélke omtrent acht morgen landts begrijpt, ver-toonende , en wordt Brancaßer genbemt, alwaer dikwijls deOude penningen der Romeyrten üyt-gehaclt worden. Enzeer bequaemlijk is die bezetting aen deze plaets geftelt ge-weeft i v.\'ant by de naby-gelege kapel van S. Edmund enHtmflanton, van die S. Edmund op-gebout, keert iich deftrandt ten zuyden te rugh, en geeft eeri ruyme Inham, denzee-roovers voor-geftelt. Ook mach ik hier Hunftanfon nietvoorby-gaen, al was \'t maer hierom, bm dat het de woon-plaets was van\'t doorluchtigh en Ridderlijk geflacht vanLe Strange, na dat lan Baron Le Strange van Knockin, onderbet gebiedt van de tweede Koning Edward, dezelVeaenzijn jonger broeder Hamon gefchonken heeft. De vangft Van Havikken, de overvloedige viffcheryen,het Agaet, cn Barn-fteen aen deze ftrant menighmael ge-vonden , laet ik willens na, wijl \'t zelve ook elders in dezewijk genoegzaem is. Nochtans is Sharhorn aen deze ftrantniet ongedenkwaerdigh, eenfdeels om dat FtelixdeBor-gonjon, vi\'clkc de Ooft-Engelfen tot het Chriftlijk geloof,en de gaven der eeuwige zaligheydt brachte , de tweedeChriften-kerk van deze Provincie in deze plaets geboutheeft i want de eerfte heeft hy by Babinglej, alwaer hy te lantgeklommen is, zoo men zeght, gefticht anderdeels om datmen op de trou Van oude brieven gelooft,

dat Anglius, deHeer van deze plaets, voor de komft der Noormannen, byVonnis, van Willem de ConquefleUr zelf voor de Vierfchaergewezen , deze hoeve tegen Warenius, äen wien ze de Con-quelleur gegeven had, weer gekregen heeft. Het welk diegene dringen, die willen dat die Willem , Engelant by ver-dragh, en niet by oorloghs-reéht, ingenomen heeft. Dien Inham\'noemen de onze TheWoóhes, Ptolomséusheeftze ^Estvarivm Metaris , mooghlijk voor Alal-traith genoemt, met welke naem de Britannen elders dus-danige Inhammen genoemt hebben, en beteekeiit by hunniets anders, als een onzekere water-plas oft inwijk,als dezeis. Hier by, daer de rivier Oüfe zich naer de zee keert, hghtLinne, mooghlijk van de verfpreydé wateren alzo genoemtwant dit beteekent Lhyn by de Britannen. Dit is een ruymeftadt, met een diepe graft, en een groot deel in \'t bréede metveften omringt, en door twee kleyne livierkens gedeelt, dewelke door omtrent xv bruggen t\'zamen-gevoeght wór-den : én hoewel zy niet Zeer oudt is , en noch onlangsBijfchops-Lin genoemt, om dat het aen de Biffchoppen vanNcrwich,iot op de tijden Van de achtfte Henrijk,toebehoortheeft, (want het is gefproten uyt de puyn van éën Öuder,het welk hier tegen over op Mershlandt, heden old-Lynne,oft Konings-Lynne genoemt wort) zoo is zy nochtans óm dezekerheyt van de haven, de welke lichtlijk om in te komenis, door de menighte der koop-lieden , de fchoonheyt derhuyZcn , en rijkdom der Burgeren , Norwich uyt-genomenzijndeJichtlijk de voorneemfte ftadt onder de Icenen. Ookgeniet het 2eer groote vryheden, de welke zy mét haer bloetvan Koning lan, terwijl zy zijn zaek befchermden, gekofthebben, dewelke daer een Schoutgeftelt, en zijn eygenzwaerdt voor te dragen heeft, en heeft haer zy n zilver ver-gulden beker, welke zy noch bewaren, gefchonken. De na-maels-verloore vryheden hebben zy niet zonder bloedt ookvan de derde Henrijk weder gekregen, als zy, ^ijn vaende-len volgende tegen de gebanne Baronnen, ih *t eylant Elienongelukkighlijk ftreden -, \\ welk het Elienfifche boèk, enMatthaeus van Parijs getuygeh. BrännodH\' rnm. BrMCiîfler. Hun^ un-ton. Le Strmge. Shm\'horn, BtjfchopFxelix. 7he î^a- $hes. ß/fctaris^.ßm-num. Lynne» Tegen over Lynne, ovei: de rivier, light Mershland, een Mersh-moeraflïgh landeken, ( het welk de naem aen-wijft) zijnde land,met graften en floten, om \'t water te lokken en vérfpreyën,overal verdeelt, zeer vet van kluyten, en vruchtbaer in vee ;zoö dat in die plaets, die zy Tilney-Jmeth noemen, omtreht , TUney&quot;^dertigh duyzent fchapen geweyi: worden: maer de zee quek [meth,het zelve

menighmael zoo heftelijk met aen-fpöelen, ovet-watereil, en fcheuren, dat zy naeulijx met dijken verhindertkan worden. De voornaemfte plaetfen van \'t zelve zijriWalpole, het welk de Heer der plaets met zijn zoon eertijts Wal-ple,aen de kerk van Elien gefchonken heeft , den welkenhy aldaer tót een Munnik ftelde. Wigenhall, de bezit-ting van I. Howard, onder \'t gebiedt van de eerfte Edward,wiens nakomelingen tot een zeer eerlijk en doorluchtigh .geflacht voort-ge^rbten zijn. Tilney, waer van ik nu gezeyt TUneylheb, het welke de oüde en Ridderhjke ftam der Tilneys be-noemt heeft; en S.Maries, de wóön-plaets van de oude ftam S. Maries.der Carvils. Nu hebben wy de gantfche zee-ftrant vervolght ; in-waerts nu, aen de weft-zijde van \'t landt, zijn ook zeer velefteden; maer om dat zy niet oudt zijn, zoo zal ikze kortlijkoverloopen. By Lynne,QLen een hooge heuvel, ligt het kafteelRifing,\\\\Qt kafteel van Norwich nagebootft zijnde, eertijts dewooning der Albineys,^^,^! na van Robert van Mont-alto-,Ae.welke de zufter en mede erfgenaem van Hugo van Albiney^Graef van Arondel getrout heeft, en eyndlijk van de Mow-brays,àt welke, als ik verftaen heb, uyt een geflacht met deAlbineys gefprotéri zijn ; doch nu door ouderdom vervallenzijnde,heeft het gelijk als de geeft gegeven.Lager ligt Cafile- CafiU-AcrtacYe, alwaer eertijdts dé wooning der Graven van Warennegéweeft is, en nu tot een half vèrvallén kafteel aen een ri-vierken geworden. Het welk zónder naem ontfpruyt nietvêr van Godwike, zeer gelukkigh van naem, alwaer weynigh <jodwiks>,huyzen zijn, maer het welk zeer verçiert is door zijn Heer,die zeer doorluchtige man van Ridderlijke orde, EdwardCào/^e, van de natuur zeer ongemeen begaeft, en in \'t bur^ger-^recht van Engelandt zo geoeffent als doorzichtigh ; hecwelk hy aert Engelandt ten höoghften betuyght heeft, enmits hy \'t Procuteurfchap des Konings lange jaren zeernaerftelijk bedient heeft ; en nu, mits hy uyt de Vierfchaerder Gemeene Willekeuren, als hooghfte lufticier, zeer be-radelijk recht fpreekt ; ook niet min zekerlijk uyt de uyt-ge-geve verklaringen van ons recht, waer door hy aen zijn, ende navolgende eeuw zeer veel verdient heeft. Dit rivierkentrekt met ecn kleyne val zijn wateren ten weften na Lynne,door ^ieirford, het welk aen hét treflijk geflacht dér Neir- Neirford,fords de naem gegeven heeft; en Neirborrough, alwaer,dichtby dé huyzingen van het doorluchtigh geflacht der Spil-mannen, een zeer fterke krijghs-vefting, 2eer oudt van werkop een verheve heuvel gezien wordt,zeer bequaem gelegenom het nabuurige landt te befchérmeri. Hier dicht by light Pï^^tfrwÉ-^^j/,

geiteenlijkJ^^^^^j\',&quot; het ^ormegayl wélk Reginald van Warenna^de broeder van Willerh van Wa^ rennd, de tweede Graef van Siirrey , met zijn huys-vrouw gehat heeft, dewelke door Donatie oft Maritagk (gelijk men in die tijt fprak ) Gravin van \'t zelve was,als ik gelezen heb, door wiens zoons dochter het terftont tot de Bardolfs De Barons over-gebracht is, de welke als zeer edele Baronnen met de hooghfte eer lang gebloeyt hebben , en drie vergulde Tor- mentillen in een hemels-blaeu veldt gébruykt : van welker erf een groot deel met de tijtel van Willem Phellips geraekt is, en door zijri dochter tot de Onder-graef van Bello-monte\'. Meêr ten ooften verfchijnen Swaffham , eén vermaérde Swaffham, markt, eertijts de bezitting van de Graefvan Richmond. Ashele, een Meyery, door wiens recht dë Haflings en Greys,Heeren van Rmhtinia, ovér de Tafellakens, waef mee de ta-fels gedekt worden, en over Ly waet, het welk op de hooge PP\'^U^^\'dagh der Kroóning van de Koningen van Engelandt gebe-zigt wierd,eertijdts geftelt waren. mrth-Elmeham,3.\\wa.et deBiflchoppen een tijdt lang gewoont hebben, als dit landt intwee Bifdommen gedeelt was. Dereham, alwaer Withbur- Dereham.ga, der Koningin Anna dochter, begraven light, de welke. \'f. ? ? \'i^ lii Xxx om



? N. N E C E D E ZIZ om dat zy van de welluft en lichtvaerdigheydt zeer af kee-righ was, als een zeer heylige maeght van onze voor-oudersonder de HeyHgen getelt is. Aen welk Greffenhallallernaeftis, en daer by Mfing, eertijdts de goederen der FoUiots, dewelke in groote waerdigheyt uyt-gefteken hebben, en ookdoor houlijx-gift door de dochter van Richard Folliot, totHugo van Haßings, uyt het geflacht van Abergevenny, ge-komen waren, en eyndlijk door de dochters en erfgena-men van de laetfte Hugo Haßing, is Greffenhall aen HamonLe Strange van Hunßanton, en Blfmg aen Willem Brown,de broeder van Antony Brown, de eerfte Onder-graef vanMont-agtt, te beurt gevallen. In dit deel is ook Ic-bor^rough j het welk Talbot meent dat de Icianen geweeft zijn,waer van Antoninus gedenkt. Ook heb ik hier van nietmeêr te zeggen. En my ftaet nu voorts niets anders te doen,als, de Graven en Hertogen van Nortfolk op-getelt heb-bende, naer Cambridge te gaen. Willem de Conqueßeur heeft eenen Radulf over Ooft-Engelandt , dat is, over het Graeffchap Nortfolk, Suftblk,en Cambridge, geftelt, de welke, als ik gezeydt heb, ter-ftont na nieuwe dingen trachtende, verjaeght is. Na eeni-ge jaren, onder \'t gebied van Koning Steven, is Hugo BigodGraef van Nortfolk geweeft. Want als de vrede tuflTchenSteven en Henrijk van Angiers (namaels de tweede KoningHenrijk) getroffen was, zo was dat uytdruklijk befloten, datWillem, Stevens zoon, het gantfche Graeffchap van Nort-folk zoud hebben, uyt-genomen onder anderen de derdepenning, waer van Hugo Graef was. Denwelken nochtans de tweede Koning Henrijk op een nieuw gemaektheeft Graefvan de derde penning van Nortfolk en Nor-wich. Den welken in \'t xxv 11 jaer van de tweede Henrijkgeftorven zijnde,zijn zoon Rogier na-gevolght is, dewelke,ik weet niet om wat oorzaek,van de eerfte Koning Richardcen nieuwe keur-brief verkregen heeft, cn na dezen zijnzoon Hugo, de welke Machteld, dc ccrft-geboore dochtervan Willem Marefihalf Graef van Penbroek, en een vandes zelfs erfgenamen, ten houlijk genomen heeft. By welkehy geteelt heeft Rogier, Graef van Nortfolk,en Maerfchalkvan Engelandt, de welke, in een Steek-fpel zijn leden ver-ftuykt hebbende, zonder kinderen geftorven,is; en HugoBigod, lufticicr van Engelant, de welke in de flagh by Lewesgebleven is; wiens zoon Rogier zijn oom in \'t Graeffchapvan Nortfolk, en de waerdigheyt van Marfchalk nagevolgtis. De welke, als hy door zijn ongewoone weêrfpannigheytin de gramfchap van dc eerfte Koning Edward gevallen was,gedwongen geweeft is zijn

heerlijkheden, en byna al zijnerf-goederen aen den Koning over te dragen, tot nut vanThomas van Brotherton, des Konings zoon, den welkenhy by Margriet, de zufter van de Schoone Philips, Koningvan Vrankrijk, gewonnen had. Want zo verhaelt de hifto-rie uyt de Boekery van S. Auguftijn van Cantelbergh: Inhet MC c c I jaer heeft Rogier Bigod, Graef van Nortfolk,den Koning Edward tot zijn erfgenaem geftelt, en acn hemde Roede van\'t Macrfchalkfchap over-gelevert, met dievoorwaerde, dat, zoo zijn huys-vrouw kinderen baerde, hyzonder tegen-zeggen van des Konings zijde alles als te voo-ren zoude weder krijgen, cn vrcdelijk hebben; en heeft deKoning hem gegeven looo ponden, en duyzent roedenlants voor zijn leven te gelijk met zijn Maer fchalk fchap enGraeffchap. En als hy zonder kinderen geftorven was, zooheeft de tweede Koning Edward zijn broeder Thomas vanBrotherton, na\'tboven-gcnoemde verdragh, met de tij-tels van Maerfchalk, en Graef van Nortfolk vereert. Ende tweede Koning Richard heeft zijn dochter Margriet, dc welke Macrfchalkin cnGravin van Nortfolk genoemt wicrt, en acn Heer lan van getrouwt was, tot Hertogin van Nortfolk voor haer leven verklaert, en op dc zelfdetijdt Thomas Mowbray, Graef van Nottingham, Margrictsdochters zoon, tot de eerfte Hertogh van Notringham,voor hem en zijn manlijke erfgenamen, den welken hy tevooren den ftaet en ftijl van Graef Maerfchalk van Enge-landt vergunt had. Dit is de zelve, dewelke Henrijk vanLancafter, Graef van Hereford, voor den Koning bcfchul-dight heeft, dat hy eenige bitfehe woorden tegen den Ko-ning uyt-geftoit had. En als zy in een byzondcrc\' kampzouden ftrijden, zoo wierd aen de ingang vandevecht-plaets, door Konings macht, by de uy t-roeper het vonnisuyt-gefproken, dat zy bcyde uyt-gebannen zouden zijn,Lancafter tien jaren, cn Mowbray voor alrijdt,de welke na-maels te Venctien geftorven is, hebbende in Engelandttwee zonen nagelaten. Van welke Thomas, Graef Maer-fchalk cn van Notdngham, (anders heeft hy geen tijtel ge-bruykt) na nieuwigheden trachtende, van Henrijk vah Lan-cafter , de welke het Rijk nu ingenomen had, en met denaem van de vierde Henrijk bekent was , met cen bijl ge-doodt. Maer zijn broeder en erfgenaem lan door dc gunftvan dc vijfde Henrijk vcrheven,cn nu eenige jaren van toenaf alleen Graef Maerfchalk, en infgelijx van Nottinghamgenoemt zijndc, is eyndlijk in\'t begin van de heerfchingvan de zcftc Henrijk , door de macht des Parlaments, cndoor kracht van cen verzegelde brief van de tweede Ko-ning Richard vergunt, als zoon van zijn

vader Thomas,Hertogh van Nortfolk,cn erfgenaem van zijn broeder Tho-mas, verklaert Hertogh van Nortfolk. Dezen is gevolghtzijn zoon lan, de welke geftorven is in \'t eerfte jaer van devierde Edward, en dezen infgelijx zijn zoon lan , de welkeby zijns vaders leven Graefvan Surrey en Warenne, van dezcftc Henrijk gekoren was. Wiens eenige dochter Anna,Richard,Hertog van York, het zoontjen van de vierde Ko-ning Edward getrout heeft, cn te gelijk de tijtels van Nort-folk , cn van Graef Maerfchalk, van Warenne en Notting-ham van dc vader verkregen hecft.Doch als hy enzijn huys-vrouw in hare teêre jaren geftorven waren, zo heeft de der-de Richard,Koning van Engelandt,dczc djtel van Hertoghvan Nortfolk, en dc macht van Maerfchalk aznlanHowardop-gedragen,dc welke bevonden was na-maegfchap en cenvan de erfgenamen van Anna , Hertogin van York cnNortfolk, wacr van ik terftont gefproken heb, te zijn, enwiens moeder infgelijx de tweede dochter was van die eer-fte Thomas Mowbray, Hertogh van Nortfolk, en den wel-ken de vierde Edward vereert had met de tijtel van Baron.Deze lan is gebleven in de flagh by Bofworth, terwijl hy te-gen de zevende Henrijk moedighlijk voor Richard ftrced.Dezes zoon Thomas,dc welke door verkiezing van de der-de Richard, Graef van Surrey was, is van de achtfte Hen-rijk tot dc vaderlijke tijtel van Nortfolk herftelt, als hy devierde lakob. Koning der Schotten, gedoot hebbende, hetSchotfche heyr by Floddon verfloegh. Ter gedachtnis vanwelke zege het geflacht der Howards vergunt is, dat het opdat middèlfte dwarfchc zilveren park, (men noemt het ccnBende) welk op haer gcflacht-wa^en gezien wordt, een gul-den fchildt zoude ftellen , met ccn halve roode Leew, metCcn pijl door dc wang gefchoten, en een dubbele Iccly tuf-fchen bcyde de zoomen van de zclfde verw, het welk dcwapenen der Schotfche Koningen zeer naby komt. Dezenis zijn zoon Thomas nagevolght, den welken onzc tijdengezien hcbbcn, gefmeten tuflchen dccben vloed van hetavontuur, wiens neef van zijn zoon Henrijk ( de welke denhooghftcn Adel dc eerfte onder de Grooten van Engelandtmet de glans dcr gelecrtheyt verkiert heeft) Thomas, bc-fchuldight van gequetfte Hoogheyt,om dat hy geftaen hadna \'t houwlijk met Maria, Koningin van Schotlandt, in hetc I D I 3 X XII jaer onthalft zijndc, de laetfte was vande Hertogen vanNortfolk. Na welke tijdt zijn ftam eentijdt lang byna verftorven gelegen heeft, doch nu, door ccnlevendige douw van Koning lakob befproeyt zijndc,begintzy wederom levcndigh te bloeyen. GreffenhaU. FeUi0U Ic-borroiv,Jciam. Ve

\'Graventn Hertogenvan Nort-folk, Verdraghtujfche»Komng Ste\'ven en Hen-rijk^., Her-tog van Robertui^ MóntenfiS\' Rot. Faui.3. FL 6. Barlam. 7.Edw.^. ; 1 Eeretf ßhihin de ivapC\'nen der Ho-wards, Ziet in da fprenke» van Hadr,lm. AchiUesmvotum.. Tarliam*zi.Rich.z. In deze Provincie zijn omtrent 6^0 Parochy-kerken. CAM-



? SSSBS 215 C\'AMBRIDGE-SHIRE Inncnwaérts light het lantvan Cambridge, by de Sa-xen G/ien-cbpijj-jxyjie,gemeen lijck Cambridge-shire genoemt, langer tennoorden uyt-geftrekt, ne-ven Nortft)lk en Suftblk,grenzende ten zuyden aenEflex en Hertford,ten we-ften aen Bedford en Hun-tingdon , ten noorden aenLinkoln, en door de rivierOufe, de welke van \'t weften naer het ooften dwars door hetzelve heen loopt, in twee deelen gedeelt. Liet laeger en zuyder-deel is meêr bebout, en meêr be-zaeyt, en derhalven geneughlijker vale met een doorgaendevlakte\'; maer een weynigh vlak zijnde , light meeft, ja ge-heel metkoören-landen bezet, (behalvendaer\'t overvloe-diglijk SafFpaen voort-brengt) en geeft een groote menigtezeer fchoone gerft, uyt het welk, tot weêr uytfpruytens toegenat, en de uyt-gefpruyte botjes gedrooght zijnde, zy Bynein grooter overvloedt maken, (wy noemen\'t Mault) enwy gebruyken\'t om bier te brouwen: met welk in de na-buurige landen te vertieren de inwooners zeer groote winftdoen. Het verder en noordeer-deel wordt, om dat het doorvele aenfpoelingen van rivieren moerafligh is, en in eylan-den verfpreyt wordt, 7he lie of Ely genoemt, en is zeergroen en geneughlijk door groene weyden; voorts is hetelders , door het invloeyende water , eenighzins onze-ker , en het zelve zomtijdts over-loopende, meeften-deelbedekt. Door de weft-zijde van het laeger deel loopt de andereBurgermeefterlijke wegh der Romeynen, (het Elienfifcheboek noemtze ErmingHreat) de welke recht naer Hun-tingdon leyt, door Roifion, op de grenzen zelfvan \'t landt,een bekende, doch nieuwe ftadt, van welke wy te voorengefproken hebben; pi Caxton, het welk eertijdts een Ba*-ronnye geweeft is van Steven van Efchallers, van wiens narkomelingen het zelve,onder het gebiedt van de derde Hen-rijk , gekomen is tot de Frevills, en van deze door de Bur-goins tot de Termins. Ook is Gamlimgham niet wijdt hiervan af gelegen , alwaer de Avenells gewoont hebben, wel-ker erf door houlijk gekomen is tot het oude geflacht vanS. George, van het welk vele in Ridderlijke waerdigheydtgebloeyt hebben , van de tijdt van de eerfte Henrijk,tot Hatley , de welke van hun Batley S. George genoemtwordt. Meêr ten ooften vloeyt midden door dit deel een rivier-ken , het welke, uyt de Ashwell fpruytende, van \'t zuydennaer \'t noorden, om zich in de Oufe te begeven, met ver-fcheyde bochten zich ftrekt door Shengay, alwaer de ge-neughlijkfte weyden zijn van dit Graefrchap,de Br^ceptorii,eertijdts der Templieren, de welke Sibylla, de dochter vanRogier van Montgomeri, Graefvan Salop, en de huys-vrouvan L de Raines haer in\'t M

c xxx jacr gefchonken heeft;en niet wijdt van \'t kafteel Burne, welk eertijdts de Baron-nye van Vicot, Onder-graef van dit landt, en der Feverellswas, van welke door een dochter de eer en bezittingentot Gilbert Peche gekomen zijn; welker laetfte, na dathy de zonen van zijn tweede huys-vrou gevordert had ,de eerfte Edward , Koning van Engelandt, tot erfgenaemgeftelt heeft. Want in die eeuw hebben de Grooten vanEngelandt de wijs der Romeynen, onder de Keyzeren ,op-gebracht, dat zy naemlijk de Vorften tot erfgenamenftelden,als zy in der zelve gramfchap gevallen waren. Dochdit kafleel is in der Baronnen krijgh , van Ribald de lIßeaen-gefteken zijnde, afgebrant : in welken tijdt Wouthervan Cottenham, een man van groote eer, om zijn weêrfpan-nigheyt gehangen is. Hoe de Schrijvers deze rivier noe-irien, is in verfchil; zommige heetenze Grant, zommigeCam, den welken ik liever toe-ftem, eenfdeels om dat zykrom loopt; want dat beteekent Cam by de Britannen, waer Byne.Ädmlt. Roiflo» ,Zret in hetOraeffchapvanHert-fcrd. Caxton, ThtleyS. George. Shengay, A Com-pianderye. \' Bmne.De Baron\'nen vmBurne. De Barn-iViUenßfchshiß one. De Koningerfgenaemvan byzon-dere lieden. van een kromme rivier in Cornwal Camel genoemt wordt:anderdeels ook om dat ik my lichtlijk inbeeld uyt de ruym-te, naem, en penningen der Romeynen, hier dicht by debrugh in groote overvloedt gevonden , dat de oude ftadtCamboritvm, acn welke Antoninus in de derde reys camhor^-van Britannien gedenkt, aen de zelve gelegen heeft. Want tum.Camhoritum beteekent een ondiepte aen de Cam, oft eenkromme ondiepte; want Rith beteekent by onze Britannen yj^ g^jtj^een ondiepte: het welk ik daerom aenteeken, op dat de hy de Bn~-Eranfen lichtlijker zien mogen, wat Augujloritum, Dariori- tannen entum,Rithomagus, ScC. in Vrankrijk zy. Maer ons Camhoritum Franfinbe-hebben de Saxen liever Gjnanr-ceapïep en Gjionr-cefrejiwillen noemen, welke naem het ook noch behoudt; dochwaer zy van afgekomen is, zie ik noch niet. Indien ikzevan het Saxifche woort Gron, het welk een moerafliige plaetsbeteekent, trok, ik zoud mooghlijk dwalen : nochtansheeft Aflbrius de moeraflige plaetfen in \'t landt van Somer-fet meêr als eens Gronnas Paludofifpmas met een Sax-La-tijnfch woort genoemt: en het is zeer bekent, dat een ftadcin Weft-Vrieflandt, gelegen op een moeraflige plaets, Gro&quot;ningen genoemt wordt. Maer laet andere de reden van de-ze naem na-fpooren. Dit is omtrent het dcc jaer ecn ver-laten ftedeken geweeft, als Beda zeght, terwijl hy verhaelt,dat omtrent de muuren een plaetsken gevonden is,

zeerfchoon van wit Marmor gemaekt, en door een dexelkenvan de zelffte fteen zeer bequaemlijk gedekt. Doch nu ishet een vlexken, van \'t welk Henrijk Lacey, Graef van Lin-koln , een deel aen zijn baftart-zoon Henrijk met die voor-waerde gefchonken heeft, dat zijn nakomelingen (die nuonlangs verftorven zijn) geen andere naem als Henrijk be-zigen zouden: het andere deel heeft de zefte Henrijk, Ko-ning van Engelandt, uyt het geflacht der Lancafiers, aenwelk het erf-goedt van Graef Lacey geraekt is, gefprotenzijnde,aen zijn Korjinglijk Collegie in Cambridge vergunt. Cmhid^\'t Welk van dat oude Camhoritum oft een deel,oft een fpruytwas, zoo na komt het by het zelve en in gelegenheyt, enin naem. Ook kan ik niet wel gelooven dat Cam van Gr antgekomen is , midts deze afkomft wat hardtjes fchijnt,waer in al de letters op een na vernietight worden: ik zoudeêr achten dat het gemeene volk het woordt van de ou-de naem Camhoritum , oft van de rivier Cam behoudenheeft , fchoon de Saxfche Schrijvers dikwijls de Saxfchenaem Grantbridge gebruykt hebben. Deze ftadt, welke detweede Hooge School, het tweede oogh, de tweede ftut,en de vermaertfte winkel van Geleertheyt en Godts-vruchtvan Engelandt is, light aen de Cam, dewelke, als zy deszelfs weft-zijde al fpcelende met eylandekens beftroyt heeft,naer het ooften gekeert zijnde, deelt de zelve in twee dee-len , en wordt met een brugh aen-een-gevoeght; waer vandeze nieuwe naem Cambridge gé^totcnis. Ov^debrughziet men een groot en oudt kafteel, het welk nu fchijncuyt-geleeft te hebben, en het Collegie aen S.Magdaleentoe-gewijt. A\'en deze zijde van de brugh, alwaer vêr hecgrootfte deel der ftadt light, munt alles door de verdeelingder ftraten uyt, de menighte der kerken, en xvi fchoo-ne plaetfen den Zang-goddinnen toe-gewijt, oft Collegien,waer in zeer geleerde mannen in grooten getale gevoedeworden, en de grootfte wetenfchap der konften en kennisder talen 200 bloeyen, dat zy met recht geacht worden voocde bronnen der talen, Godts-dienft,en der gantfche geleert-heyt, de welke de Hoven der kerk en van\'t gemeene beft met gezonde wateren zeer zoetelijk befproeyen. En hierontbreekt niets van \'t gene tot de bloeyenfte hooge Schoolvereyfcht wordt, behalven dat \'er door de moeraflige gele-genheyt eenige zwaerheyt van lucht is. Mogelijk hebbendie gene, die aldaer de hooge School eerft gefticht hebben,Platoos oordeel voor goedt gekent. Want als hy de befteheblijkheyt des lichaems genoot, zo heeft hy de ongezondehooge School van Athenen tot een plaets voor zijn oefte-ningen verkoren, om alzoo \'t gene overtolligh was en

zijngemoet bezwaerde, door de ongematigtheyt der plaets teverdrukken. Niet te min onze voor-ouders, zeer voorzich- y y y \' tigc
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? rf\'ll,? I.\' C ? A M B R ï D tigc mannen zijnde, hebben deze ftadt, niet zonder Godtsbeieydt, den Oefteningen toe-geeygent, en met treflijkewerken verçiert. En op dat wytegeo die zeer goede Voorftanders der ge-leertheden, ja ( op dat ik met Eumenius fpreeke ) tegen deouders van onze kinderen niet ondankbaer ichijnen^zo laetons aeo de zelve,en aen de CoHegu^Âic zy de goede weten-fchappen toe-geeygent hebben , om de eere wil uyt de Hi-fiorirvaii Cambridge kortlijk gedenken. Men zeght datde Spaenfche Cantaber in \'tjaer voor Chriftus geboortec c c lxxv, deze hooge School eerft gefticht heefteen datzeSebert, Koning van de Ooft-Engelfen, in \'t jaer na Chriftuso-eboorce ©cxxx weder herfteit heeft. Namaels heeft zy,door hec Deenfche onweder dikwijls verftoort, lang ver-zuymt gelegen , tot dat onder \'t gebiedt der Noormannenalles heeft begonnen op te klimmen. Van toen afzijn daerfchuyi-plaetfen der geleertheyt, gaft-huy zen en hoven voorde Studenten en oeffelingen op-gericht, doch met geringebezittingen begiftight. Want het eerfte Collegie (hetwelkS. Pieters huys genoemt wordt ) heeft Hugo Balsham Bif-fchop van Eiiene, in \'t jaer mc clxxx iv op-gebouwt en be-fchoaken ; den welken na gevolgt zijn Richard Badew,£Üe , van Elizabeth Clara Gravin van Ulton geholpen\' zijnde in\'tjaer mcccxl, het Clarenflfche Hof gebouwtheeft 5 Maria van S.Paul Gravin van Penbroek in het jaermcccxlvii, hetPenbrochifchePlof; hetgefelfchapderbroederen van Chriftus lichaem mc c cxlv i , het Collegievan Chriftus lichaem , het welk ook van S. Benedidus ge-lioemtwort; Willem Bateman Biflbhop van Norwic, om-trent het jaer mccclïh, het Hof der Dryvuldigheyt ; Ed-mond Cênevile in\'tjaer mcccxlviii , en loannes art-fen in onze tijt het Collegie van Gonevil en Cajus. De zefteHentijk Koning van Engelandt het Koninglijk CollegieMccccxLi, ( waer by hy een kapel gevoeght heeft, het welkmet recht onder de fchoonfte gebouwen der wereldt gefteltwórdt)Margriet van Anjou zijn huys-vrou in \'t mccccxlviiijaer, het Koninginne Collegie-, Robert Wooàlark mcccclix ,het Hof van S.Catrijn; lan Alkokke Biflbhop vanElienehetCollegie van lefus in \'t m c c c c x c v 11. Margriet van Rich-mond , de moeder van de VIÏ Koning Henrijk, het Collegievao Chriftus en van wS.Ian omtrent het mdvi jaer,nu treflijkmet nieuwe gebouwen vermeert^Thomas Audley Can celiervan Engelandt heeft in \'t mdxlii jaer het Collegie van Mag-daleemgebouwt, het welk Chriftoftel Wrey hoogfte ïufticiervan Engelandt, en met gebouwen en met bezittingoi? nuherfteit heefteen de machtighfte Koning de achtfte Henrijkheeftin \'t mdxlvi jaer het

Collegie der H.Dryeenigheyt uytdrie t\'zaem-geftelt, te weten uyt het Collegie van S. Michiel,het welk Hervaeus van Stanton onder \'t gebiedt van de twee-de Edward gebout heeft, uyt het Koninglijke Hof van dederde Edward gefticht, en Btfihwics Gajl-huys. Het welk, opdat de Studenten gevoeghlijker woonen zouden, nu ver-nieuwt , ja door toe- doen van Thomas Neville, Meefter vanhet zelve Collegie en waerdighfte Deeken van de kerk vanCantelberg , met fchoone heerlijkheyt zoo van nieuws op-gebouwt is, dat het Collegie door zijn ruymte,wel-gefchikt-heyt en fchoonheyt der huyzen, naeulijx voor eenigh anderin de Chrifte wereldt behoeft te wijken : en hy zelf waerlijkGroot-dadigh , zelfs naer \'t oordeel van den grootften Wijs-gier , te achten is, mits hy voor \'t gemeen en niet voor \'t by-zonder zo groote koften gedaen heeft. En waer meê ik on-ze oeffeninge, onze eeuw en ons geluk meê wenfch, de zeereerwaerdige en wijze man Heer Wouter Midmay, Ridderen naefte raedt van Elizabeth, heeft een nieuw Collegie tereeren vanEmanuel gefticht; en Francifca Sidney Gravinvan Suflex, heeft vijf duyzent ponden om een Collegie op\' te bouwen, t w elk Sidney-SuJJex genoemt zoud worden, byuyterfte-wil gemaekt, \'t welk nu voltoyt is. De kloofterkens en huyzen der broederkens laet ik na,Bmmll. om dat zy nier zeer vermaert waren, behalven Barnwell, hetwelk Paganus Penjerell, een dapper oorloghs.man en vaen-) drieh van Robert Hertogh van Normandyen in den heyli-gen oorlog, onder \'t gebiedt van de I. Henrijk, van de kerkvanSJilliXalwaerdeOndergraef P^Vö/ Kanunniken inge-ftelt had,op deze plaets over-gebracht, en dertig MunnikenT) w fffl/v in-gevoert, om dat hy toen dertigh jaren oudt was. Dewn Barn- lieden des naems kunt ghy, zoo \'t u belieft, uyt de byzonde-tveU. re hiftory der plaets lezen : Paganus Peverell heeft van de i ; i, \' i ? G E - S H I R E. ccffte Henrijk verkregen een plaetsbuyten de burgh vanCambridge, uyt het midden van die plaets fprooten genoegzuivere en levendige bronnekens, by de Engeifen Barntvell,dat is. Bronnen der kinderen toen genoemt, om dat de kin-deren en jongelingen eens in\'t jaer, o^dc Vigilie vandeS. lans geboorte, aldaer t\'zamen-komende, na de wijs derEngelfen, Worftelingen en andere kinderlijkcfpelen pleeg-den , en met liedekens en fpeel-tuigh eikanderen Vermaek-ten. Waer van, om de meenighte der jongens en meyskensaldaer t\'zamen-komende en fpelende, een wijs geworden is>dat op dien dagh aldaer een groote hoop van koopers enverkoopers vergaderden om koophandel te drijven. En hoewel Cambridge de Zang-goddinnen

toe-geeygentwas, zoo is het nochtans van de verwoetheyt van Mars nietgantfch vry geweeft. Want als de Deenen over al roofden,zoo hebben zy hier meenighmael verwintert, en in\'t mxjaer,als deDeenfche Sueno alles met fchriklijke dwinglandyverdrukte, zoo hebben zy aen de vernaemtheyt der ftadt enaen de Zang-goddinnen niets vry gelaeten, (het welk wynochtans leezen dat Sulla te Athenen gedaen heeft,) maerhebben de gantfche ftadt jammerlijk door den brandt ge-fchent. Niet te min is zy in de eerfte tijden der Noorman-nen dicht genoegh bewoont geweeft;want wy leezen in hecSchatboek van de eerfte Willem: De burgh van Grantbrid-ge wort in tien fchaer-wachten gedeelt,en heeft ccclxxxviiwooningen. Maer voor \'t Kafteel zijn achtien huyzen ver-nielt, als die eerfte Willem de Engelfen, die hy onlangsoverwonnen had,met kafteelen, als met toomen van flaver-ny, over al voor-genomen had te bedwingen.Namaels heb-ben de ballingen in de Baronfche oorlogh van \'t eylandtEhene deze ftadt zeer befchadigt, om welker uyt-loopen tebeletten, de derde Henrijk ecn diepe gracht om de ooft-zijde der ftadt geleyt heeft, dewelke noch Kingsdichge-noemt wordt. Het ftil-zwygend verwachten van zommigeroept my hier om mijn meening vande oudtheyt van dezeAcademi voort te brengen : Maer ik onderwind my hier inniets, want ik heb niet voor-genomen onze bloeyenfte ^hooge Schooien te vergelijken , welker gelijk ik niet weet.Ik vrees nochtans, dat zy ons vogelnesjes gebouwt hebben,die,de oudtheyt der zelve ver boven \'t geloof van waerheydtverheffende, verhaelt hebben dat die Cantaber terftont na\'t op-bouwen van Romen , naemlijk veeljaren voor Chri-ftus geboorte, deze Academi gebouwt zoud hebben. Dit iszeeker, op wat tijdt ook dat zy gefticht is , dat zy omtrent detijden van de eerfte Henrijk begonnen heeft op een nieuwde zetel der geleertheydt te zijn; want zoo leeft men in hetoude aen-hangfel van Petrus Bleflenfis en Ingulfus: De Abt lojf^edmloffredus heeft na zijn Mayerie van Cotheam by Cambrid-ge over-gezonden zijn mede Munnik Giflebert,der H. Godt-geleertheydt, met drie andere Munniken, dewelke hem inHngelant gevolgt zijnde in deWijs-giere regelsen andere by-zondere wetenfchappen zeer ervaren waeren,daeghlijks naer Cambridge gaende , en in een gemeene ge-huerde fchuur haer wetenfchappen opentlijk voor-leezen-de , in een kort verloop van tijdt een groot getal van leer-lingen gekregen hebben. Want in \'t tweede jaer van haeraenkomft,is het getal van haer leerlingen, zoo uyt het gant-fche vaderlandt, als uyt de ftadt, dus aengcgroeyt, datdegrootfte huyzen,

fchuuren, ja kerken niet genoegh warentot haer vertrek. Waer van in verfcheyde plaetfen van elk-ander verdeelt zijnde, en dc wijs van de Orlienfche oeffe-ning navolgende,zo las Odo een by-zonder letter-wijzer enfchirnp-dichter den jongers en kinderen,hem toe-geeygent,de letter-konft, maer na de leer van Prifcianus en Remigiusop den zeiven. Enteneen uure leerde de zeer fcherp-zin-nige Sofijl Terricus de Reden-konft van Ariftoteles, bene^ven deinleydingen en aentekeningen van Porfirius en Aver-rois aen de ïongelingen. En ten drie uuren las Broeder Wil-lem de Redenrijk-konft van Tuliius, en de bloemen vanQujntiliahus, en Broeder Giflebert preekte alleZon-enheylige-dagen Godts woordt aen \'t volk. En uyt die kleenebron, de welke tot een groote rivier gegroeyt is, zien v/y nuGodts ftadt verheught.en gantfch Engelant vruchtbaer ge-maekt , door zeer veel Leeraers en Meefters uyt Cambrid-ge, uyr-gaende na de gelijkenis van een hey lig Paradijs, &:c.Doch op welke tijdt deze Academi tot een Vniverjlteyt ge^m.aekt,zal Robert van Remington voor my zeggenronder hetgebiet van de eerfte Edward is van de School vanGrandbrid- À f t ti ïf\'



? C A M B R I D G E - S :H 1 R E. ^cmXJmv^erfieyt gtm^okt, als Oxford is, door het Fen-dittono(thtictDkhon, véti dè Roomfche Hof Maer wat ftel ik onvoor/ichtelijk mijn zelve gracht alzoo genoemt,recht tuflchenvoet in dezen ftrijdt ? in welke nu onlangs zeer geleerde ou- zn Fulburn leydt tot aen Balsham. Deze wordt heden ge-dc mannen gekampt hebben,aen welke ik dc wapenen voor^ meenli|k Seaven Mile Dike genoemt, om dat zy zbven mij-waer gewilligh overlaet, en aen zo groote nacmen dc groot- len van ISlieumarket af is, eertijdts Fleam-dykeA^t is. Vluchtig Fkamdyk^fte eer, die ik kan, aenbied. De Meridiaen, dewelke hangt , van eenige gedenkweerdige vlucht, zoo\'t fchijnt ge^over \'t top van Cambridge, verfcheelt van het uytërfte we- noemt. In dat Wtlberham, eertijdts Wilburgam, hcbbeiiften xxiii deelen, xxv minuten. En dc boogh van den zelf- weleer gcwoont de Baronnen Nfle de Rubeo-monte, van ou-den Meridiaen tuflchen den Evenaer cn de punt van de den adel, van welke lan om zijn krijghs-dapperheydt onderPool geftelt, wort gemeten op lii graden xi minuten. de eerfte ftichters van de orde van S. loris, van de derde Ed- Dicht by Cambridge ten noord-ooften fchijnen eenige wardt geacht wiert i en van diens geflacht is noch èen man-Goomam- ^looge heuvelen , de.noemenze Gogntagoghils, lijke erf-genaem over, eerwaerdigh in ouderdom en vrucht-hüs. Henrijk van Huntingdon heeftze het zeer geneughlijkc ge- bacr van kinderen, Edmundus tip, die noch Heer van de-berght van ^//ïi^^?» geheeten, na het bygelcgen dorpken, ze plaets is. in het welk, gelijk hy fchrijft, de Deenen de uyterfte wreét- Van hiér meêr ten ooften omtrent vijf mijlen binnen-heydt gepleeght hebben. Op het top der zelve hebben wy waerts zictmen de vierde en aller-grootftc gracht met haerEen krijgs- ecngtoot krijghs-bolwerk gezien, met een driedubbele wal wal, dewelke het gemeen volk, als een werk der duwden cnbftrgh. gefterkt, en in dic tijdt een gantfch onverwinlijke vefting niet der menfchen achtende, Dixjcls-dike noemt, andere Biveli^(als zommige, in den oorlogh ervacrene, dunkt) behalven Rech-dike van het koop-ftedeken Rech daer zy begint. Dit dyhe^dat \'er het water te vêr af zy: En zommige meenen dat het is zy buyten twijfel, waer van A bbo Floriacenfis, daer hy deeen fchuyl-plaets der Romeynen oft dcr Deenen geweeft gelegenheydt van Ooft-Engelant befchrijft, aldus fpreekt :is. \'Gervaflus Tilburienfis fchijnt het Vandelbiria te noc- van die zyde, daèr zich dc Zon ten weften ftrekt, grenft ditmen : Cambridge, zeght hy, was een plaets Vandelbiria landt aen \'t overige eylandt, en is derhalven

gangbaer,maergenoemt, om dat de Vandalen, de deelen van Britannien, op dat het niet dikwijls door der vyanden inval ovcr-rom-door dc wreede uyt-roeyingen der Chriftenen, verwoeften- pelt wcrde, zoo is het met Ccn dijk, als een hooge müur, ende, aldaer gelcgert geweeft zijn : alwaer zy op het top van een aerde gracht beveftight. Want zy fnijc die vlakte,welkeden bergh haer tenten geveftight hebben , de vlakte wasin Newmarket-heat genoemt v/ordt, en daer het landt voor in-\'t ront met een wal beflooten, cn door een ingang als ccn val open lagh, veehrnjtef^lang dwars door, beginnende totpoort om in te komen open. \'t Gene hy hier aentekent van Rech, boven welk het landt broekachtigh en ongangbaer is>het krijghs.fpook ga ik ftil-zwijgens voorby, om dat het een en cyndight by Cowlodge, alwaer dc wcgh door de boflchenbeuzclachtigh verdichtfel fchijnt van het malle graeuw: wat moeylijker is, en is een landt-pael zo van \'t Rijk als vanwant wy hebben niet voorgenomen hier zoete fprookjes \'t Bifdom der Ooft-Engelfen geweeft. Wie de ftichter vanby te voegen, en dc ooren te kittelen. In het dal by deze zoo groot een werk geweeft is,is onzeeker,de jongfte fchtij-hcuvelcn zictmen Salfton, het welk van de Burgen van Vers wijten \'t aen de Deenfchc Koning Cahütus j daerBurgh Green door Wouter de la Pole cn Ingolthro^ tot lait nochtans die Abbo daer aen gedenkt, dewelke geftorven islievill Mark-graef van Scharpen-heuvel, en door zijn Dich- eêr Canutus in Engelandt heerfchte j en het Saxfche Tijdt- (^qter en cenc van zijn erf-genamen tot de Hudlejlons, dic hier boek,daer het handelf van de wederfpannighey t van Athel- Staebêms.vermaert geweeft zijn, gekomen is.Mcêr ten ooften gemoet wolf tegen de oude Koning Edward, noemtze eenvoudigh- Camms *ons Hildesham, eertijdts toebehoorende de Bujllers, en nu lijk Byke. En getuyght dat Koning Edward verwoeft heeft beeft hegoH^-door huwlijk acn dc Parifiers: daer na light Horsheat bene- al wat tuflfchen den Dyke en de rivier Ou/è leght tot aen de &quot;<^»teheer-ven \'t bofch, het welk lang acn \'t oude en doorluchtige ge- noortfche moeraflchen, en dat de weeripannige Mtbd-flacht der Argentons en Alïngtons, waer Van elders, fchijnt wold, en dc Deenfchc Eohric toen aldaer in de flagh geble-toe-behoort te hebben. Hier dicht by is ook \'Caflle Camps , ven zijn. Maer die na de tijden van Canutus gefchrevende oude woonplaets der Gra ven van Oxford,het welk hebben, hebbenze S. Edmonds Landtpael cn S. Edmondsaen Hugo F^rf&quot; toegekomen heeft,(zoó ftaetin het budeon- gracht genoemt; ook gelooft men datze Canutus geleytder-zoek,)op

dat hy des Konings Kamerling zijn zou.Daer heeft, dewelke, een zeer aendachtigh dienaer van de Mar-nochtans wacrachtighft is,dat dc eerfteHcnrijkKoning van tclaer S. Edmond zijnde, aen de geeftlijken van die plaetsEngelandt dit ampt aen Albericus van r^r/-^ vergunt heeft groote vryheden (om zijns Vaders Suanus fchelmachtigemet deze woorden: Het groot Kamerlingfchap vah gantich wreetheyt tegen de zelve te verzoenen) tot aen deze gracht âîf t : li \' •??il \'äs l-H. Tî^mdles\' Salßoff. Horsheat,ziet tnHertford\'$bire.Caflle-Camps, Kamer-lingfchapVan Enge- 1.groot Ka- Engelant te leen en crf,inet alle de waerdigheden,vryhedeil Vergunt heeft. Waer van Guil. Malmesburienfis in zijnmerting. en heerlijkheden tot het zelve behöörende, zo Vry en eerlijk boek van dc Pauzen aldus fchrijft: de Pachters , die eldersals het Robert Mallet gehadt heeft, &c. Nochtans hebben woeden cn met recht cn onrecht inhalen, vÊrlietcn hierde Koningen t\'elkens anderen,om dit ampt tc bedienen ,na ootmoédigh aen dees zijdc van S. Edmonds gracht haerhaer goedtdunken verkooren. En niet vêr van hier ziet twiftcn. En dat deze twee laetfte genoemde grachtenmenhier en daer die grooteen lange grachten , dewelke monds grachten geheeten hebben, is zeker,- want Mar-de Ooft-Engelfen gewiflijk geleyt hebben om de Merciers tha?us Florilegus getuyght,dat die öorlógh tegen ^thelwolfte bedwingen , die door fchielijke invallen al wat haer tufl\'chen de twee grachten y^n S. Edmond geeyndight is.gemoetegruwlijkplaghten te rooven. En de eerfte van de- ^even light alwaer eertijdts een kafteel ze begint^tot Hinkeflon, en ftrekt zich ten ooften door Hil- was , het welk Galfted van Mandevill Graefvan Eflcx, dedersham na Horsheath omtrent vijf mijlen. Dicht hier by welke, met in andere lieden goederen te vallen, zijn eer Zeeris de tweede, Brentdtthch genoemt, en leydt van Melborne gekrenkt heeft, in die zeer bezwaerde tijden vän Koningdoor Fulmer. Maer laet ons hier nu van af treden, zullende Steven, kloekelijk bevochten heeft, tot dat hy.met ccn pijlvan de andere diergelijke werken terftont óp Zijn plaets dóor \'t hooft gefchöoten zijnde, die landen van een langefpreken. ^^^^^ vedoft hceft. Naulijx een oft twee mijlen van hiér By Cambridge helften ooflien dicht acn het rivierken light Lanheath, alwaer de doorluchtige Ridderen CottonsSture, wordt de vermaertfte laer-markt van Engelandt, lange jaeren gcwoont hebben. Waer van niet vêr is, Ifleham Zoo wel wat de vcclheydt van \'t zamen-komende volk, als eertijdts zijnde het erf-goët van Bernarts, \'t welk door hou-wat de ovcrvloet der koopmanfchappen acngaet, jaerlijx lijk geraekt is

aen het Ridderlijk geflacht der Peitons,dcweï\' ^^in de maent van September gehouden. Hier naeft by heeft ke uyt de manlijke ftam der Ffirds{wzct uyt de ffords Gra-de zeer goede en oprechte D. G. Hervsus, Doctor der ven van Suflblk) gefprotcn zijn, gelijk de ftam-wapencnRechten en Overfte van \'t Hof der Dryvuldigheydt van aen-wijZen : hoewel zy van Petton, een ftedeken Van Suf-Cambridge, een fchoone wegh door een op-geworpe dijk, folk, daer Zy lang gcwoont hebben, na de wijs van die eeuw \' daer zy naemlijk voor de reyzende man zeer onbtuykbacr ti^er naem gekregen hebben. en moevlijk was, nu onlangs over de drie duyzent fchreden Aen de zelfde gracht leght ook Kitlmg:t welk mede Kat- vêr na ktettmarket met grooten koften,doch met een Godt- Mg genoemt wort, nu vermaert door de voornaemfte huy- Be Baron- vruchticrh en loflijk op-zet, gcbaent. ^^^ ^^ Baronnen North, van welke Edward North de w« Nmh, Daer deze dijk evndight, verfchijnt de derde van oudts cerfte met die eet vanKoningin Maria om zijn wijsheyt ver- 97/. Grachten. j ^^^^t, dewelke van de ooft-kant van de rivier cert is, Doeh eertijdts is het bekent geweeft door een^ ^ ^ Z z z groote i-i \'S Flemdike^tn anderet Sturhridgefaire.



? D E I.. -C ENE groote vergadering, als de geeftlijken van het vieren der men magh wel vreezen dat het, als in \'t uyt-dropgen van de Paeft:hen heftighlijk onder eikanderen twifteden. Pontinfche broeken in Italien menighmael geft:hiet is, niet Thefennes hooghfte en noorder-deel van dit lant wordt geheel weder tot zijn oude ftant gebracht werde. Zoo dat het zom- ^aHfanias andlllZf in rivierige eylanden gedeelt, en door geduurige grachteri, migen beft geraden dunkt, \'t welk de Godt-fpraek van A- in Cormth, £lj, ^ gooten en ftooten, als door-windels, onderfcheyden ver- polio in diergelijk een zaek vermaent heeft, aen de dingen, - maekt meteen lieflijke groente, in de zomer maenden, de van Godt zoo geftelt, de handen niet te leggen, oogen der aenfchouwers,en in de winter maenden byna met Opdezeaerdt der plaets en overvloedt der dingen heb- water overdekt zijnde, ja zoo wijdt en breedt als de fcherp- ben zommige oproerigen gefteundt, en niet alleen de En- zichtigheyt van het oogh af-meten kan, bootft eenighzins gelfen tegen Willem de Conquefletfr s maer ook de Baron^ de gedaente van een zee na. \' nen, zoo dikwijls als zy verbannen wierden,hebben hier te- Die dit en het overige moerafljge landt, het welk van de gen den Koning gehandelt: maer altijdt met ongelukkiger grenzen van Suffolk tot Wainflet in \'t Grkffchap van Lin- fpoet, hoewel zy te Eryth en te Athered,hcètx\\ Audre,zlw^ct coln over de <58 mijlen en 680 duyzent morgen landts be- men lichtlijkft in \'t land komen kan,dikwijls bolwerken ge- grijpt in vier Graeffchappen*,te weten dit Cambridge,Hun- ftelt hebben. En noch ziet men by een krijghs-wal Audre tingdon, Northamton, en Lincoln bewoont hebben, wier- van taemlijke hooghte,doch ruym,dewelke zy Belfars-hilles\\ Ely. CiY^il den in de Saxfche eeuw G/Vwi genoemt, dat is, als het zom- ik weet niet na welke Bellifarius noemen. mige vertalen , Moirafch-wooners^ Een volk na de natuur Het zuyder en allergrootfte deel van dit broekigh landt,der plaets zeer hart en dnbefchaeft, en tegen de anderen , welke tot dit Graeffchap geacht wordt, wordt by de Engel-^die zy VpUndmen noemen, zeer nydigh, dewelke hoogh op fche Saxen eiij, nu The tte of Ely van \'t voornaemfte eylandftelten als reuzen tredende, zich tot beeften te weyden , vit- genoemt. Welke naem Beda van de aelen getrokken heeft,fchen- en vogel-vangen alle begeven. Het landt zelve, het waer van \'t zommige het Ae/s eylandt genoemt hebben. Po-welk \'s winters en zomtijdts de meefte

tijdt van \'t jaer door lydorus Virgilius haelt het van het Griekfche , \'t welk\'t overftorten van de wateren der Oufe, Orante, Nene, Wel- een moerafch betekent i andere van \'t Brittoenfche Heiig,land, Glene, en Wit ham, midts het geen genoegh bequame \'t welk wilgen betekent /dewelke hier inzonderheydt over-watergangen heeft, over-ftolpt hght, als zich deze wateren vloedigh zijn , daer hier geen andere boomen groeyen kon-in haer kolken begeven hebben, is zoo overvloedigh van nen. Men leeft dat een Tombertus,Vorft der Zuyt-Girvien, s.Ethel-fchoon gras en dik boy (zy noemen \'t Lid) dat als zy genoeg een deel van dit landt aen zijn huys-vrouw Etheldred tot dred, ge-tot haer gebruyk af-gemaeyt hebben, zy daer \'t vuur in wet- huwlijks-goet gegeven heeft, dewelke als zy \'t Egfrid Ko- meenlijk.pende in de maent van November,op dat het te beter voort ning van Northumberlandt, den welken zy tot haer tweede ^^dryufpruyte, verbranden. In welke tijdt ghy, ziende deze Moe- man getrouwt had, naliet, om Chriftus te dienen, heeft inraffige wijk door wijdt-verfpreyde vlammen branden, u ver- \'t voornaemfte van deze eylanden, welk eygentlijk Gly\'j ge-wonderen zoud.Daer-en-boven is het overvloedigh in tur- noemt, en van zes hondert huys-gezinnen toen gefchat \'ven en biezen tot den brant, en in rieden om haer hutten te wierdt, voor degeeftlijke maeghden een kloofter gefticht,dekken, infgelijx in Elfen en andere water-fpruyten, voor- daer zy ook zelfde eerfte overfte van geweeft is. Welk noch-naemlijk is het zeer vruchtbaer in Wilgen, zoo door de na- tans de eerfte kerk in dit broekigh landt niet geweeft is/tuur van \'t landt,als dat zy \'er tegen den aenftoot der inval- Want het Elienfche boek getuyght dat onze Auguftinus eenlende rivieren gezaeyt zijn, en dikwy Is af-gefneden zijnde, kerk te Cradiden gefticht heeft, welke de Mercier Penda Cradiden.ontallijke erfgenamen, om met Phnms te fpreken, te nut daerna vernielt heeft. En Malmesburienfis verhaelt, datgeweeft zij n. Van dewelke ook hier en daer korven ge- Eelix BiflTchop der Ooft-Engelfen te Soham, welk noch on-maekt worden, dewelke midts de Britannen Baskades noe- der Norwik behoort, de eerfte ftoel gehadt heeft. Soham, zeght hy, is een dorp neven het meyr, het welk aen die,v/el-ke in Bly gaen wilden, eertijdts gevaerlijk voor de fchepenwas, nu gaet men daer te voer langs een gemaekte weghdoor een broekigh riet-bofch. Daer zijn noch tekenen vaneen kerk, die van de Deenen vernielt is, dewelke de

inwoo- A feme. Ook fpruyt beneven de grachten over-vloedlijk Scor- ner,te gelijk verbrant zijnde,met zijn puyn bedekt heeft. In diu?n, \'t welk ook T&quot;rijfago Palujlris genoemt wordt. Maer welke tijt ook dat kloofter van Etheldred door de Deenfche de oude fchrijver Eelix heeft deze eylanden met deze woor- verwoetheyt vernielt is, doch is van Ethelword Biflchop den af-gefchildert : Daer is een uyt-nemend groot Moe- van Wilton weder opgebouwt, dewelke, met den Koning rafch, het welk van de oeveren der rivier Gronte beginnen- verdragh gemaekt hebbende, het eylandt geheel gekoft, de de, nu met bies-boffchen, zomtijdts met zwarte water-plaf- Priefters daer uyt gedreven hebben, met Munniken vervult fchen, en tuflchen-komende boflbhen van eylanden, en heeft, aen dewelke de Koning Edgarus, als men in zijn ver- kromme boghten van oevers, zich van \'t zuyden ten noor- zegeling leeft, vergunt heeft tuflchen de moeraflchen de den naer de zee zeer vêr uytftrekt. Het zelve heeft ook de werl tfche gedingen van twee Hundreds, en buyten de moe- Crowlandfche Munnik Willem in Guthlacus leven metvaerzen aldus befchreven : In England is een poel, van V voater van de Grontzich flrekkende zeer vêr met boghten in het ront,Dicht aen de ooßerkant van d\'ópe z.ee in \'t langYan z>uyd ten noord gelegen, voed in haer bevangVeel z^ieke vifch, alwaer der winden bargeluytIn V riet-bofch, even als veel menfchen woorden tuyt. ScordMm* rafTchenvan v Hundreds metde helft in Wie h law, indeProvincie der Ooft-Engelfen, welke heden S. Etheldreds gvryheden genoemt worden. Daerna hebben \'t de Koningen \' en beyde Vorften met ruyme inkomften verrijkt, inzonder- heyt.heyt Graef Brithaoth, dewelke zullende tegen de Deenenoorlogen in \'t d cccc xcix jaer, aen de kerk van Ely gegevenheeft Somersham,Spaldwic, Trumpinton,Ratindum,Hetsbury, v ElienfcheEulhurn,l\'merflon,\'Triplejlow,lmpetum,{om dat de Munniken hek. Voegh hier by, zoo \'t u luft, dit na-volgende uyt Henrijk hem heerlijk onthaelt hadden)zoo hy flechts in die oorlogh van Huntingdon : Dit broekigh landt is zeer geneughlijk, bleef. En hy is na veertien dagen by Maldun met de Dee- en aengenaem om te aenichouwen, bevochtight door veel nen ftrijdende gebleven. En is dit kloofter daer door zo ver- afloopende rivieren, met veel groote en kleene meyren be- rijkt geworden , dat de Abt (na \'t getuygnis van Malmesbu- fchildert, en zeer groen door veel boflbhen en eylanden. rienfes) duyzent

vier-hondert ponden jaerlijx in zijn beurs Ontfang ook tot een toe-giftdezeweynige woorden van getelt heeft. En Richard de laetfte Abt, Graef Gifleberts Guil. Malmesburienfls : De vifch is hier zoo overvloedigh, zoon,door deze rijkdommen als dronken zijnde, heeft zich dat zy den vreemdeling tot verwondering, en d\'mwooners ontwaerdight te ftaen onder den BiflTchop van Lincoln, en om de zelve verwondering tot fpot is : niet min is de veel- vaçxgulde woorden, als de Munniken fchrijven,en zorghvul- heyt en gemeenheyt der water-vogelen, zo dat vijf en meêr dige naerftigheyt met den Koning gehandelt, dat hier een menfchen voor een penning met beyde niet alleen haer BiflTchoplijke ftoel moght geftelt worden, hetwelkehy, honger verdrijven, maer zich ook verzadigen konnen. zijn doodt daer voor komende, niet verkregen heeft. Wat men meenighmael, ook in de vergaderingen des Nochtans heeft de eerfte Koning Henrijk terftont daer na Parlaments, van dit landt uyt te droogen, met gezonden en het zelve van den Paus verkregen , en heeft Hervseus rijpen raedt en onder den fchoonen fchijn van\'t gemeene Prelaet van Bangoren, ^an de Walfch-Engelfen uyt zijn men, zoo verfta ik Martialis niet, op dat ik dit in \'t voor-bygaen aentekene, \'t zy hier van onder zijn nieuw-jaers giftenverftaen heeft in dit tvi\'celing-vaers: Barbara dep£Hs vent Bafcauda Britannis,Sed me jam mavult dicere Romafuam. beft gehandelt heeft, luft my hierriiec te verhalen. Want plaets verdreven zijnde, tot eerfte BiflTchop geftelt, aen Wien



? m \\ wien en acn zijn navolgers hy het landt van Cambridge,hetwelk cerft acn den BiflTchop van Lincoln behoort had, totzijn Bifdom gc-cygent, en in deze eylanden eenige Ko-ninglijke rechten beveftight. En de Biflchoppen Van Lin-koln , den welken hy dit eylandt en het landt van Cambrid-ge onttrocken had,heeft hy de Mayery ojari S^aldwic, om defchade te vergoeden,gegeven, oft gelijk er in t Elienfe boekftaet, aen de kerk van Lincoln is dcMaycrie vanSpald-wic gegeven tot ccn ceuwigh recht, voor de vcrruylingvan de BiflTchoplijkc zorgh over het dorp van Grantbridge.Hervsus, nu Biflchop geftelt zijnde, heeft niet meêr be-dacht,als de waerdigheyt van zijn kerk te vermeerderen: enheeft verkregen, dat zy van Telonie (ik gebruykc dc woor-den van\'t Elienfche bock) vry was, cn haer verloft van\'tjok der flaverny, en de wacht welke zy acn\'t kafteel vanNorwic fchuldigh was. Hy heeft van Exning naer Ely doorde moeraflchen omtrent fes duyzent fchreden lang eenwcgh geleyt, en niet weynigh erf-gronden verkregen. Enzijn navolgers, het getal der Munniken befnoeyt hebbende,(\'want va,n zeventigh hebben zy alleen veertigh over-gela-ten) zijn in allen dingen ovcrvloet en rijkdommen tot oponzer vaderen tijden zeer voorzien geweeft; en hebben haerheylige dagen en hooghtijden met zulk een toe-rufting enftatie geviert, dat zy de andere klooftcrs van Engelandt alhaer lof ontnamen. Waer van ook een dichter m die tijdtniet qualijk gezongen heeft: Die \'t Elienjche feefl by andre feeflen lijkt,Verlijkt de nacht by \'t licht waer mee de zon-kloot prijkt.Zy hebben ook de kerk,welk door ouderdom alreê over-hing , allenx weêr opgebouwt, en tot die grootte, als menzenu ziet, voltrokken : Want zy is nieuw, hoogh en treflijkfchoon, maer door de graven der Grooten en Biflchoppen,niet zonder dc hooghftc onwaerdigheyt verbroken ziinde,cenighzins gefchonden. En nu zijn daer in de plaets vandien grooten hoop van Munniken geftelt een Deken,Proe-venicrs,en een School, waer in vier-en-twintigh jongens ge-leert cn gevoedt worden. Vier dingen zijn in deze kerk van*t gemeene volk zeer geprezen geweeft, naemlijk de Lan-taern in het top van de kerk, welk over het koor hangt, metacht ftijlen door een zonderlinge konft van BiflTchop lanf van Hothimi op-gehangen; dicht aen de kerk ten noorden iseen kapel S.Maria toc-gewijt, voorv/aer zeer treflijk vanBiflchop Simon van Scherpenhcuvcl op-gebouwt; tenzuyden is een groote aerd-hoop tot een groote hooghte in\\ ronde op-geworpen, men noemt het ihe

Mont, waer opeen meulcn met wieken geftelt is; en een ichoone wijn-gaert, dewelke nu verdort is. Welke dingen een Munnikvan deze plaets eertijts in dit rijm begrepen heeft :De Luchter, de Kapel der H. Maeght CMari,De Wijngaert en de Meuln, zijn \'tfteraed van Ely.En Ely zeifis geen kleene ftadt, doch voorwaer om haerfchoonheyt en volkrijkheyt niet zeer te prijzen, als welke,om haer bics-boflbhige gelegenheyt, niet zeer gezont vanlucht is. In deze broeken is ook ten weften een ander zeervermaert kloofter geweeft, van de dichte der heggenenAoomew Thorney, certijts van de Kluyzenaers cn Hetemij-ten Ankerige genoemt, alwaer, gelijk in \'t boek van Peters-burgh ftaet, Scxulfus, een zccr Godtsdienftigh man, eenklooftcr met Eremijten kluysjes gebouwt heeft. Hetwelknamaels van de Deenen, vernielt zijnde, van ^thclwoldBiflTchop van Winton, om der Munniken zaken te vorde-ren, wederom^\'op-gcbouwt, met Munniken vervult, en metboomen rontom bezet is. Een plaets, als Malmcsburienhszeght, gelijk een Paradijs, dewelke in gencughlijkheyt zclts een hemel fchijnt, in de moeraflchen zelfs vruchtbaer van boomen, dewelke door de langte van haer effene takkenfchijnen met de fterren te worftêlen, de zee-gelijke vlaktelokt de oogen door haer groene kruyden, die door de vel-den loopen worden door geenige plaets verhindert, daerzijn geenige oft weynige gedeelten van \'t landt leedigh, hierftaet het bezet met appel-boomen , hier wordt het metwijngaerden bedekt, dewelke oft langs de aerde kruypen, oflangs op-gerichte paelen om hoogh rijzen. De natuur en Thamey, 215? bouwing hebben hier een onderlinge ftrijdt,200 dat de eenevoortbrengt wat de andere vergeet. Wat zal men zeggenvan de fchoonheyt der gebouwen , het welk alleen wonder-lijk is, hoe zy van die aerde met onbewceghlijkc gronden \'tuflchen die moeraflchen geftut worden ? daer is een grooteeenzaemheyt voor de Munniken bequaem, op datzy zooveel te acndachtiger aen het hemelfche hangen, als zy de, fterflijke menfchen kuyfcher befchouwen. Als daer eenvrou gezien wort, men houtze voor een wanfchepfel, demannen die hier komen, worden als Engelen ontfangen.Ik zou dit eylant waerlijk een herbcrgh der kuyfcheyt, eengezelfchap der eerbaerheyt,en een fchool der godlijke wijs-heyt mogen noemen. Van Wisbich, een kafteel der Biflchoppen van Ely der- wUbkh,tien mijlen van hier ^ het v/clke tuflchen de moeraflchen enrivieren in Hght, en eertijts tot een gevangenis om dc Papente bedwingen geftelt is

geweeft, heb ik hier niet by te voe-gen , als dat deze ftadt t\'zamen met Wakpole, van den eyge- WMi.naer acn \'t klooftcr van Ely gegeven is, als hy Zijn zoontjenAlwin aldaer tot het Munnike leven beftelde, en dat de eer-fte Willem het kafteel gebouwt heeft; als de ballingen uytdit mocrafligh eylandt haer uyt-vallen deden, en dat in\'tCI3CC xxxvi jaer, als de zee door\'t gewelt der windengedreven op deze ftrandt twee geduurige dagen lang gele-gen had, het landt en de menfchen groote fchade ge edenhebben. Doch het kafteel van tichelen, \'t welk men daernu ziet, is by onzer grootvaderen gedenken van lan MortonBiflchop van Ely gebouwt, dewelke na de rechte in ditbroekigh landt de water-gracht, the New-leame genoemt, New-leA^geleyt heeft,om alles gemakkelijk te vervoeren, op dat dezezijn ftadt door het verkceren des volx in grooter neeringmoght aen-groeyen; het welk nochtans in tegendeel ge-lukt is, want dezelve is nu niet zeer nut, en de nabuurigeAvonen oft Nenen klagen, dat de loop in de zee door Clow ClomroJJè^crojje hier van t\'eenemael verhindert is. Voor de eerfte Graef van Cambridge wordt gehouden, j)e GravenWillem de broeder van Ranulf Graef van Chefter, als men van Cam-^leeft in dc verzegeling van Alexander Biffchop van Lin- bndge.koln, gegeven M c x xxix. Daer na magh men achtendat die uyt het Koninglijk geflacht der Schotten Gravenvan Huntingdon waren, ook Graven van Cambridge ge-weeft zijn,wijl \'t uyt dc hantveften des Rijx blijkt,dat DavidGraefvan Huntingdon, den derden penning van \'t Graef-fchap van Cambridge ontfangen heeft. Langen tijdt daerna heeft Edward de derde lan van Henegou, de broeder vande derde Willem Graef van HoUandt en Henegou, tot dezeeer verheven, om zijn huys-^vrouw de Koningin Philippa tebehagen, dewelke dezen lan in bloedt beftont. Om wienswil hy ook, als lan tot den Frans-man af-gevallen was, Wil-lem Mark-graef van GuHk, Philippaes zufters zoon, met dezelfde tijtel vereert heeft. En deze uytlanders geftorvenzijnde, zoo heeft de derde Edward deze eer aen zijn vijfdezoonEdmond vanZ4??^/f^overgedragen,dewelkehy als vierjaren gehadt heeft (ik fpreek na de geloofwaerdigheyt vaneen oudt met de handt gefchreven boek by den grootftcnhefhebber der oudtheydt Fr. Thinnus) zoo heeft de Graefvan Flencgou, Philippaes bloet-verwant,tot het Parlementkomende, daer rechtelijk om gefproken, enis bevredighcwedcr-gekeert. Acn Edmond de Langley,dic namaels Her-togh van York geworden is, zijn

twee zoonen geboren, Ed-ward Hertogh van York,dewelkehet Graeffchap vanCam-bridge een tijdt lang gehat heeft, en in de Agincourtfcheflagh gebleven is; en Richard, dewelke door de goede gunftvan Henrijk de vijfde en met bewilligen van zijn broeder,Graefvan Cambridge geworden is. Maer als hy,trouwloos,eergierigh en ondankbaer zijnde,en dien zeer goeden Vorftzijn ondergang gebrout hebbende, onthalft was, zo is de tij-tel der Graven van Cambridge te gelijk met hem geftorven,oft onder de tijtel van zijn zoon Richard verborgen ge-weeft, dewelke namaels Hertogh van York zijnde, in alleswederom ingeftelt is, als bloet-verwant, naemlijk, en erfge-naem van zijn oom Edward Hertogh van York. CAM BRIDG E- SHIR Ë. 1 ii In dit Graeffchap wor dert ijßj Parochiën begrepen. HUN- I f



? HVNTINGDON-SHIRE. An achtereïi aèn Cambtid-ge paelt het landt van Hun-tingdon, byde Saxen bnft-&quot;ceDunefcype^ gemeenlijkHuntingdons-hire gele-gen zijnde, dat het zich tenzuyden naer Bedford , tenweften naer Northanton,alsook ten noorden, daer \'t vande rivier Avona afgefchey-den wort,en tén ooften naerCan:»bridge uytftrekt. Eenlant welk bequaem genoegh is om te zaeyen en beeften teweyden; ten ooften,daer \'t moerafligh is,is het zeer vrucht-baer, en op andere plaetfen doot de heuvelen van de zonbefchenen,en de lommering der boomen zeer geneughlijk,want de inwoonders zeggen dat het geheel met boflbhenbezet geweeft is, en \'t is zeker dat het een foreeft was, totdat het de tweede Koning Henrijk in de eerfte tijden zijnsRijx geheel ontforeefi heeft, gelijker ftaet in een oude wan-dehng, behalven Waybridge,Sapple,a\\ Herthei^wdk Heerenboflchen geweeft waren, en foreeften blijven. Aen de zuyt-zijde fpoelt de rivier, die ik nu dikwijlsgenoemt heb, en bekleet \'t ^elve landt met bloemen. Aendewelke,onder andere \\veynigh vermaerde dingen,drie zeerbekende fteden liggen, daer zy naemlijk die van Bedfordverlatende,eerft in dit lant vloeyt. Eerft bezoekt zy de kerkS.Needs. van iVeo^ïz^,gemeenlijk S. Needes, van Neotus een man zogelecït, als heyligh, dewelke in \'t voort-planten van deChriftlijke Godts-dienft al de vlijt zijns levens befteet heeft,wiens lichaem wmNeotflok in Cornwal hier overgebrachtwas, en tot zijner eer heeft Alfrik het Palleys van Graef El-frid in een kloofter verkeert: hetwelk Roifia, dé huys-vrouvan Richard Heer van cUire, terftont na d\'inval det Nor-mannen,met veel erfgronden verrijkt heeft. Te voren wiertAinsbtiry» deze plaets van Ainulf, insgelijx een heyligh man, Ainulfs-bury genoemt, welke naem noch in een gedeelte van \'t zel-ve overigh is. Dicht hier by te Hailwefton, een zeer kleendorpken,zijn twee kleyne bronnen,van welke de eene zoet,de andere eenighfins brak is; de buuren zeggen dat dezegoet is tegen fchurftheyt en lazerye 3 de andere tegen\'t ge-brek der oogen. Niet vêr van daer begroet de Oufe Bugden,de voor-treffelijke huyzingen der BiflTchoppen vanLincoln,en door Hinchinbroke, eertijts aen de gewijde maeghden ge-heylight,welke Koning Willem de Conquefteur hier van El-tefiey in \'t Graeffchap van Cambridge gebraght heeft,en nude woonplaets is van het Ridderlijke huys der Cromwells,Hmmg- 2:y in Huntingdon, in Saxifch Hunranrun, by Maria- don, nus, op een gemeen zegel Huntersdune, dat is, de Bergh derJagers, als \'t Henricus Aerts-diaken van deze plaets vertaelt,dewelke voor cccc jaren gebloeyt heeft j

waer van hetzelve een jager in zijn wapenen voert, en onze Leiandusheeft op een Latijns ambeldt het nieuwe woort Venantodo-num gefmeet. Dit is de voornaemfte ftadt van\'t geheeleGraeffchap, aen welk het ook de naem gegeven heeft, zo infchoone gelegenheydt, als de Aerts-diaken zeght, als doorhaer treflijkheyt,zo door de nabuurigheyt der moeraflbhen,als overvloedigheyt van wflde dieren en viffchen de nabuu-^ rige fteden vêr overtreffende. Ten tijde van Edward deConfejfeur, op dat ik dit uyt de aentekening van Engelandthier by voege, zijn in deze burgh vier Eerlingen geweefl^intwee Eerlingen waren c x v i burgers de gewoonte engelden betalende, en onder dezelve c Bordieren : Indeandere twee Eerlings waren c x i burgers tot alle gewoon-ten en gelden des Konings. Aen de noort-zijde van de Oufehght zy hooger verheven, meer in \'t lang ten noorden uyt-geftrekt, verfiert met vier kerken, en het heeft een kloofter-ken gehat,van de Keyzerin Machteld,en Euftatius Lovetoftgebout,wiens vervalle muuren wy dicht ten ooften der ftadgezien hebben. By de rivier dicht by de brugh,dewelke uytgehouwe-fteen zeer fchoon van aenzien is, ziet men depuyn en plaets van een kafteel, het welke de oude Edward Gezandewateren* Bugden, 1 ib\'tjaer ibceccxvii gebout heeft, enDaVid de Schot,dien, als\'er in een oude hiftory ftaet, Koning Steven deburgh van Huntingdon tot vermeerdering gefchonken had,heeft het met veel werken vergroot. Eyndelijk heeft dötweede Henrijk het zelve, eensdeels om dac het ecn toe-vlucht vodt de op-roerige geweeft was, andersdeels om dacde Schotten en S. Liziers dikwijls twift om \'t zelve gerok-kent hadden, om alle twift te mijden,ter aerden geflecht, nadat hy, om haer ontijdige twift vergrämt zijnde, gezworenhad, dat noyt die van «y. , noch de Schotten meêr ont\'t zelve twiften zouden. Van deze puyn-hoopen des kafteelsziet men,alzo het oog hier onvèrhindert wijt en breet machweyden, een ftuk landts (\'men noemt het Portsholme) van derivier Oufe omringt,en zeer groot,en zo bloeyzaem boven alwat de Zon befchout,dat men van het zelve in de Lente-tijcte recht dit vaersken gebruyken magh i J)e Lent befchildert met veel verwen *t dertèilandt.Door de befchilderde geneughlijkheydt is het zelve zeervermaeklijk aen de oogen. Aen de andere kant, tegen overHuntingdon,leyt even als haer moeder, waer van zy gefpro-ten is, Goodmancheßer heden genoemt voor Gormonchefter: Gormonmeen zeer groot dorp, en zeer vermaert in de landtbouw, ge- che^ir.legen op een ruym en onbepaelt veldt, welke naer de Zonaf-helt. Ook is \'er geen ftadt in gantfch

Engelant,die meêrdappere bou-lieden heeft, en meêr ploegen bezight. Wantzy beroemen zich, dat zy eertijdts de Koningen van Enge-landt,hiéE door-reyzende,met hondert en tachtentigh ploe-gen, als tot een pronk-ftaty uyt-gebracht, ontfangen heb-, ben. Voorwaer onder de onzen eeren zy het boeren-leven (welk Columella de bloet-verwant der wijsheyt noemt) al- ler-naerftighft, \'t zy dat men ziet op de voorzichtigheyt derzaek, of op de macht van beê-fteden, oft op de wil van wer-ken j Een vlek, in zijn tijdt, niet onaengenaem, noemt hecdie Henirijk van Huntingdon, en fchrijft waerlijk, dat heceertijdts een edele ftadt geweeft is» Want, op dat ik zwijghvan de dikwijls uyt-gegrave penningen der Romeynen, ende ruymte des weghs; de betekening zelve des naems be-wijft , dat zy die ftadt geweeft is, welke by Antoninus on-rechtlijk Dvroliponte voor Dvrosipontë duroßpph&quot;genoemt wordt; want Durofiponte (houd het my ten beften te*dat ik een letterken verandere) betekent by de Britannenhet zelve, als een brugh aen de rivier Ofe^ En dat deze rivierzonder onderfcheyt Vß, Jfe, Ofe en Oufe genoemt wort,is byallen bekent. Maer die oude naem onder de Saxen vergaenzijnde,zo begon het van Gormon den Deen,dien onzen Al-fred , als hy met hem vrede gemaekt hadt, deze landen ver-gunt heeft, Gormoncefter genoemt te worden, na \'c getuygh-nis van het oude vecrsken : Käß e el van G hormon heeft het met de naem vereert^Dit is hy, van welke L Picus, een oudt fchrijver, aldu$fchrijft: de Koning Alfred heeft de Deenen zoo geflagen,dat zy hem na zijn believen gyzelaers gaven, dat zy het lancruymen zouden, oft het Chriftendom aen-nemen; \'t welkook gefchiet is : want haer Koning Guthrum (welke zyGormon noemen) is met dertigh Edelen , en byna al hecvolk gedoopt, en van Alfred tot een zoon aen-genomen,hem de naem van Athelftam gegeven hebbende, deze danis gebleven, en hem zijn gegeven de landen der Ooft-En-gelfen , en Nortanhumbren; op dat hy dezelve onder desKonings trouw erflijk zoud queken, die het moordighlijkdoor-loopen had. Ook moet men hier niet voorby-gaendat eenige, zelf van die oude fchrijvers, deze ftadt Gumice-fter en Gumicaftrum genoemt, en zekerlijk beveftight heb-ben , dat Biflchop Machutus hier zijn ftoel eertijdts gehadtheeft. - De Oufe zich van hier begevende , om nu in \'t landt vanCambridge te loopen, befpoelt tuflbhen zeer genoeghlij-ke weyden een genoegh fchoone ftadt, welke eertijdts by deEngelfche Saxen Slepe, en nu S. Zi/w genoemt wordt, van de S. Ives.Biffchop Ivo Perfa, dewelke omtrent het jaer, als menfchrijft, zes hondert,

Engelandt met een groote fchijn vanheyligheyt door-reyft, het Godlijk vlytighlijk verfpreyt, en zijn



? _________I Ig Éijii naem aen deze plaets, daer hy geftorven is, gelatenheeft. Waer van niet lang daer na de geeftlijken zijn li-chaem naer Ramfey over-gevoert hebben. Nauwlijx drie mijlen van hier ziet men dat ft:hoone So-Smefs- mersham, certijts de wooning der Biflchoppen van Elicne,ham. hët welk GraefBrithnotj in\'t d cccc xci jaer, aen dekerk van Eliene gegeven,en de BiflTchop lakob Stanley,om-honden in alle ovêrdaet, met nieuwe gebouwen vermeer-dert heeft. Een weynigh hooger was het zeer rijke kloofterRamßy^mSchcn mocraflèn gelegen, alwaer de rivieren ftaenblijven, na dat zy daer weker aerde gevonden hebben. Debefchrijving der plaets verftaet kortelijk, zo \'t u belieft, uytde by-zondere hiftory van dit kloofter: Ramfey, dat is , hetRammen eylandt,wort aen de ooft-zyde,want anders is hetvol moeraflige plaetfen voor de menfchen ongangbaer,daer \'t landt vaft is door twee kleyigc hooghten, omtrenttwee boogh-fcheuten van elkander liggende, van een gc-fcheyden. Wclke plaets, eertijdts op een langzame rivierflechts dc fchepen, by moy weêr daer acn gevoert in eengeneughlijkc fchoot van twee aen-gename oevers ontfan-gende, nu door fwaren arbeydt cn groote onkoften, met hetfloppen van een flikkige diepte door een groote hoop vanhout, zant cn fteenen, langs een vaft voet-pat aen de zelfdekant met voeten begaen wort, by-kans twee duyzent fchre-den in \'t lang uyt-geftrekt zijnde, in de breedte wort het eenweynigh minder gehouden; het welk zo door Elfe-boomenals rict-boifchen met dc groente der halmen cn biczen alsin \'t rond gekroont is: lang te voren eêr het bewoont wiert.Zoo was het met allerhande boomen, en inzonderheyt meteen groote meenighte van Olm-boomen bekleedt. Maernu door lang verloop van tijdt de boflchen ten deel ge-flecht zijnde, ziet men het landt door dc vette der aerdeploeghbacr, zeer rijk van aflerhande vruchten, beplant methoven, overvloedigh in wcyden, en in de lente door de acn-genaemheydt der beemden zeer vermaeklijk voor deaen-ft:houwers, vermits het gantfche eylandt, met bloemen ver-fiert zijnde, als met vcrfcheydc verwen befchildert wordt.Daer toe wort het omringt door ael-rijke moeraflchen, enftaende wateren, wclke allerhande viflchen en water-voge-len voeden,van welke cenc is, Ramfey Meere, nu het cylandtalzoo genoemt, het welk, alle andere by-gelege wateren infchoonheyt en vruchtbaerheyt te boven gaende, aen dc zij-de daer \'t eylandt grootft cn \'t bofch dichtft geacht wort, dezandige ftrant van \'t zelve zccr fracy befpoelende, den kij-kers een zeer aengenaem fchouwfpcl vertoont, in wienswoefte diepten

men door ingeworpe netten en allerleyVifch-want,als ook door geaefde hengels en andere viflchers\' werk-tuygen , zeer dikwijls wonderlijkcgrootc fnoeken op-Bakeds, gehaelt worden, die de inwooners Hakeds noemen, cn daerdc vlijt der water-jagers zich zonder Ophouden oeftent: hierwort altijt een veelvoudige vrucht van allerley water-gediertgevangen, nochtans is \'er altijt ovcrvloet van \'t genegevan-gen wort. Daer na vervolght zy in \'t lang, hoe Ailwin, cCnman van Koninglijk bloet gefprotcn, cn die om zijn grooteaenzienlijkheydt en aengenaemhcydt, waer door hy by denKoning zeer veel vermoght, Be al f Koning, d^x. is, halve Ko-ning» bygenoemt wierdt, door eens viflchers droom ver-maent, dit kloofter opgebouwt, cn Biffchop Ofwold gevor-dert heeft; hoe dc Koning en andere het zelve zoo met in-komften verrijkt hebben, dat het zeven duyzent van onzeponden om zeftigh Munniken te voeden j jaerlijx inko-men had: Maer wijl \'t nu vernielt is,zoo zal dit aen zommi-ge mcêr als genoegh gezeyt fchijnen; nochtans zal ik uytden zelfden Ichrijvcr hier by voegen het opfchrift van Ail-wins graf, wijl ^t een ongewoone eer- en tijtel vertoont:HIC REQUIESCIT AILWINUS IN-CLITI REGIS EADGARI COGNATUS, TOTIUS ANGLI^ ALDERMANNUS,ET HUJUS SAGRI GOENOBU MI- RAGULOSUS eundator. Dat is: Hier ruß i^ilwin des door-lucht igen Koning Èadgars hloet-venvant, Alderman van gantfch Engelant, en mnderbaer&quot;lijke opbouwer van dit heylige klooßer.yimhicima. Peterborrow, \'twelk omtrent tien mijlenvan hier is, hceft Koning Canutus, om dat de wegh dooreenige water-beken en over-loopingen verhindert was, eenKingsdelfe. wcgh fby onzc Gefchicht-fehrijvers wort zy Kings-delfe ge-21^ ÈamfeyjMeere. \\ noemt) met groote koften niet vêr vän Wittlcßtere eengroot meyr geleyt. En gelijk dit kloofter het wefter-deciVan dit landt Verfiert heeft,zo heeft SaUria,eem)is een kloo- Ge r\'Lfter der Ciftercienfers, van de tweede Simon van s ijicio SawtreyGraef van Huntingdon gebouwt, het middelfte deel ver-eert. Van \'t welk niet vêr is Cunnington, \'t welke van de eer Cumim\'van Huntingdon (als de burgerlijkeRechts-geleerden fpre- ton.ken) bezeten wordt, alwaer binnen een vierkante gracht deuyt-gedrukte tekenen gezien worden van een oudt kaftecl,het welk, gelijk ook Saltria, by gefchenk van Canutus, de Samrey,woon-plaets geweeft is van dien Deen Turkillus, die hier, Tmkülrnonder dc Ooft-Engelfen verkeert, en Suenus der Deenen ^^Koning om Engelandt te berooven beroepen heeft. Nawiens vertrek Waldcof, Siwards des Graven van Northum-bcdandts zoon, Graef van

Huntingdon,hct zelve verkregenhceft, als welke ludith, de dochter van de halve zufter vanWillem de Verwinner, getrouwt heeft, cn door wiens outftedochter het zelve gekomen is aen \'t Koninglijke geflachtder Schotten. Want zy is voor de tweede reys getrouwt ge-weeft aen David Graef van Huntingdon (dewelke namaelshet Rijk van Schodant beZetcn hceft) de jongfte zoon vanMalcolm Can-mor Koning der Schotten, en zijn vrou Mar-griet, welke gefprotcn is uyt hetKoninglijk geflacht derEngclfcheSaxen : want zy is de nicht geweeft van KoningEdmund T&erezijde, van zijn zoon Eadgar de Balling. VanDavid is geboren Hénrijk, van Henrijk David Graef vanHunnngdon: door wiens tweede dochter Izabel, Cunning-ton en andere erf-gronden door houwlijx-recht gekomenzijn tot Robert Brm ,V2.nwicm eerft-gebore zoon Robert,bygenaemt de Edele, I a k o b Koning van Groot-Britan-nien,na de rechte lijn, zijn geflacht trekt,- en van zijn jongerzoon Bernard, die dit Cunnington met Exton te beurt geval-len is,is gefprotcn Robbert Cotton,een man van Ridderlijkeweerdigheydt, dewelke boven zijn andere deughden eentreflijk liever en nayorfcher is van alle goede konften , enhier een vertrek geftelt heeft voor alle by een vergaderdegedenk-tekenen der eerwaerdige outheyt; Waer uythy myin deze duyfterniflTcn, na zijn byzondere beleeftheydt, me-nigh mael vedicht hceft. Maer deze plaetfen,laegh van aerde zijnde,en Vele maen-den onder water liggende, en op zommige plaetfen ook alsop het water drijvende, zijn van \'t befchadigen der meyrenen de zwaerheydt der moCraflcn geenfins bevrijdt. Hierverfpreyt zich zes duyzent fchreden in de langte , en dne inde breedte , het vochnge en vifchrijke meyr Witlefmere in Het meeteen zeer mocrafligh landt, maer de zwaerheydt des luchts van mt&quot;wordt, gelijk de inwooners zeggen, door de nuttigheydt derviflcherijen,dc overvloedigheyt der wcyden, cn de menigh-te der turven om vuur te ftooken, genocghfaem vergoedt:want de Koning Canutus heeft, yder vlek by de Manskegeftelt zijnde , \'t eygen Mariske geboden te deelen doorTurkillus den Deen, waer van ik terftont gefproken heb,dewelke het rCcht Zoo gedeelt heeft, dat yder vlek zoo veelvan de Mariske tot haer eygen gebruyk eygentlijk heb-ben zoud, als het vafte landt van yder vlek de Manske te-gen \'t zelve aengeftelt, rackte, cn heeft ingeftelt dat gee-nige vlek in eens anders Manske zoud delven of met devalk vliegen Zonder Vedof, en dat de weyde aen die alle ge-meen zoud zijn, dat is, hoorn , onder hoorn , om de vredeen eendraght onder elkander te befcherm en. Maer dit in \'cvoorby gaen.

Als de kinderen en dienaers van Canutus van Peters- Het Hißa^burgh by Ramfey ontboden over meyr voeren, zoo zijn hun ryke» va»zeer fchadelijke winden over-vallen, en terwijl zy luftighlijkvoeren en met vrolijke ftemmen riepen, is een dwarlendonweder ontftaen en hceft haer van alle kanten rondtomgedreven, zo dat zy van haer leven oft behoudenis oft eeni-ge hoop van hulp wanhoopten; doch de barmhertigheydt ^^^^^^van den almachtigen Godt heeft haer niet t\'eenemael veria- [,rief vmten, nocht gantfchlijk door die fchriklijke diepte laten in- Sawtrey. HUNTINGDON-SHiaÉ. zwelgen: maer heeft zommige van dat woedende meyr nazijn belooninggenadighlijk verloft,en eenigejnazijnrecht-vaerdigh verborgen oordeel,in die wateren van dit vergank-lijk leven laten overgaen. En als het gerucht van Zo grooteen ongeluk ter kennis des Konings gekomen was, zo heb-ben hem vrees en fchrik heftighlijk bevangen ,• maer, doorraet van zijn edelen en vrienden vedicht zijnde,heeft om detoekomende ongevallen van dat razende ondier namaels te ver- Aaaa
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? \'Zlö H É N. Ë ï € B verhoeden, aen Zijn dienaers en bygelegéne foldacen belaftrnet haer houwers en zweerden een graft in deMarisken tuf-fchen Ramfey en Wittlefey af te tekenen en namaels doorarbeyts-lieden te zuyveren, van waer , als wy van onze oudegeloofwaerdige voor-zaten verftaen hebben, die gracht vanSmrdes\' zommi\'gchm-wooncïs Stverdesde/f, om de aftekening derlielfeeert zwacrden, de naem gekregen heeft j zommige hebbenze-mder als Cno uts-delfde naem van de zelve Koning geheten,noch-^Kmgsdelfe. ^^^^ „^emt menze heden gemeenlijk Steeds-dike , en wordtgehouden voor de landfcheydingtuftchendit Graeffchap?cn Cambridge. De ooft-zijde van dit landt wordt verfiert door het ka-^imholm. fteel der Kmnibanten,XiXi Kimbolton,c^n\\]<ks de wooning derMandevils-, n2im2idsècïB(^ms mStaffords, en heden derWingfelds. Wao: by het kloofterken Stoneley was by de Bri-gans gefticht. Weynigh van hier is Awkenbury, \'t welk Ko-ning lan gegeven heeft aen David, Graef van Huntingdon,$te>ü. Ste- ej, 2ijn Zoon, lan de Schot aen Steven Segrave,v^\\cns ik diesgrave» ^^ liever gedenk,om dat hy het onder de hovelingen geweeftMatth, SS, die geleert heeft dat geenige macht Vermogend isj dewijl:£ms, hy zwaerlijk tot hooge ftaet opgeklommen is , heeft daersorghlijk in geftaen, en is daer fchielijk afgevallen : want inzijn jonkheyt is hy van een klerk een foldaet geworden, enfchoon hy van nederigen ftam gefproten was, zoo wierdhy in zijn laetfte dagen nochtans zoo rijk en verheven,dat hy onder de grootften des Rijx en voor ïufticier van En-gelant gehouden is,en alle handelingen desRijx byna na fijnbelieven fchikte. Doch eyndlijk is hy geheel uyt des Ko-nings gunft vervallen, en heeft tot aen zijn doot zich in eenkloofter verborgen;en die zich eerft van\'t klerkfchap tot dckrijgh door eergierigheydt begeven had, heeft,tot het kler-ken ampt gekeert zijnde, de kroon die hy^gelaten had. Zon-der afterdocht des Biftchops weder genomen. Niet vêr vani,ei^ton. hier is Leigton, alwaer Gervafius Clifton Ridder zeer treftij-ke huyzen begonnen heeft te bouwen, hier by light ookSpaldwike, het welk de eerfte Koning Henrijk aen de kerkvan Lincoln gefchonken heeft, om haer fchade te vergoe-den, als hy het Bifdom van Eliene, uyt de wijk van Lincolnnemende, inftelde.Blmu En daer de rivier I^en in dit landt komt, befpoelt zy Eltonde woonplaets van het vermaert enout gedacht der SapcotSyalwaer een byzondere kapel is van zonderlinge

fchoonheytmet zeer konftigegefchildërde glazene venfters,gebout vanElizabeth Dinham^wQdnwe. van de Baron Fitz,-warin, aen ditgeftacht getrout zijnde. Maer een weynigh boven alle dezeMmsfoYt. plaetzen was een ouder ftedeken hyWalmsf0rd,wdk¥iznn]kvan Huntingdon Caer Dorm, en Vormeceafter noemt, en byde rivieriNT^w^&quot; gedenkt,en dat het voor fijn tijden geheel uyt-Durohri- geroeyt was.Dit is buyten twijffel het Dvrobriv^ vanAn-va. toninus geweeft,dat is,^:^^\' overtocht der rivier, en in de zelf-de zin wort nnDornfordhyCheJlerton genoemt,en vertoont,behalven de oude penningen, openbare ken-tekenen vaneen uyt-geroeyde ftadt. Want deheyr-baen der Romeynenleydt van Huntingdon hier recht na toe,en wort een weynighStilton, boven Stilton , welk eertijdts Stichilton genoemt wiert, aenErming\' een hooge dijk gezien, en in de oude Saxifche kaert Er-fireat. minftreat genoemt. En hier gaet zy door \'t midden van eenvierkante wal, wiens noorder zijde fchijnt met een veft gé-fterkt te zijn, daer tegen de andere zijden flechts aerd is opgeworpen. By \'t welk nu onlangs zeer veel geveften uyt eenfteen oft graf zijn opgegraven, in de hoeve R.Bevillw3.n cenoudt en doorluchugh geflacht in dit lant.Zommige meenendat deze ftad beyde de oevers begrepen heeft,en daer zijner(I yin\'t die meenen dat het dorpken Ca/Ier op de andere ftrant eenf^llffch\'^P decider zelve geweeft zy, en die meening wordt voorwaerNorthm- bekrachtight van een oude hiftory , welke getuyght dat aen^en, de Nene geweeft is een plaets genoemt Dormundcajler, waer in als Kinneburga een kloofterken gebout hadt, het zelveeerft Kinneburge^CaJier en namaels Cajler genoemt wierdt.Deze Kinneburga, de aider ChrifteHjkfte dochter van deHeydenfche Koning Penda ,en huvs-vrouw van Alfred Ko-ning der Nordanhumbren, heeft de heerfchappy ineendienft-maeghtfchap van Chriftus verandert, en heeft Zelve(op dat ik uyt een oudt fchrijver fpreeke)over dit haer kloo-fter, als een moeder der heylige maeghden, overfte geweeft./ HeE welk namaels omtrent het jaer ao x door de verwoet- heyt derDeenengeflecht was.En daer deze riviet dit Graef-fchap begint te verlaten,daer befpoelt zy Bottle-bridge { zoowort hec nu kortlijk genoemt voor Botolph-bridge)zcQ^ oude Bottlehrid-v/ooningenjdewelke de Draitons cnLovets vmR.Gtmels doorover-erving gebracht hebben tot het geflacht der Schirleys.En dicht by de zelve light Overton, nu wanfchiklijk Ortongenoemt,het welk

Nigellus Lovetoft,2i\\s het aen de Koningdoor felonme verbeurt was, bevrijdt heeft, wiens zufter enmede erfgenaem,getrout aen Hubert oft Robert van Broun-ford,wan hem kinderen ontfangen heeftiWelke de naem vanLovetoft aengenomen hebben. Dit lant van Huntingdon heeft,als het gebiet der Engel- De Gravenfche Saxen nu alreê ten val neighde,tot een beampte Graefgehad Siward^ want toen waren \'er in Engelandt noch geenerf-Graven, maer de overften der landen wierden na \'t ge-bruyk van die eeuw Graven genoemt, met by-voeging vanhet Graeffchap dier landen, daer zy over geftelt waren^ ge-lijk deze Siward , dewelke , als hy over dit landt gefet was ^Graef van Huntingdon,en weynigh daerna over Northum-bërlant geftelt, ook Graef van Northumbërlant genoemtwierd. Deze had een zoon Waldeof, dewelke met de tijtel devan Graef,overfte van dit lant geweeft is,door degcnade van Graven vmWillem de Conquefteur, wiens halve zufters dochter ludith Northum-hy getrout had. En de eerftgeborene dochter van Waldeof berlandt. .(als Wilhelmus Gemidcenfis verhaelt) heeft Simon Silva-nedenfis, oft van S. Li zio gekregen met het Graeffchap van In\'tlaetßtHuntingdon,en heeft gebaert een zoon Simon: doch Graef boek lö^.Simon gefturven zijnde, zoo heeft David de broeder van \'^\'f •S. Machteld Koningin vanEngelant(welke namaels Koningvan Schotlant wiert) zijn huys-vrou getrout, by dewelke hygekregen heeft zijn zoon Henrijk. Maer namaels door hetveranderen van \'t avontuur en des Konings gunft , Zoo heb-ben zomtijts de Schotten,zomtijts de S.Liziers deze eer omftrijt gevoert,te weten,Henrijk Davids zoon,en Simon i&quot;. Li- loanneizius des eerften Simons zoon,-na dezenMalkolm deKoning Forden inder Schotten Graef Henrijx zoon, en na zijn doot, de derdeSimonS.Lizius,dewelke2onderkinderen geftorven zijnde,zoo is Willem Koning der Schotten Malkolmus broeder in \' Zïjn plaets gevolght. Want zoo heeft Radulf van Diceto,die \'toen geleeft heeft gefchreven,in \'t cid c lxxxv jaer,als GraefSimon de zoon van Graef Simon zonder kinderen geftor-ven was,zoo heeft deKoning het Graeffchap van Hunting-don met zijn toebehooren weder gegeven aen Willem Ko^ning der Schotten. Daerna volghde zijn broeder David, enDavids zoon lan bygenaemt de Schot, Graef van Chefter,dewelke zonder kinderen geftorven zijnde, en na dat Alexan-der de tweede,die de dochter van onzenKoning de III Hen-rijk getrout had,deze tijtel een tijdt

lang gebruykt hadt, zoozijn de Schotten door de aengroeyende oorlogh van die eeren een rijklijk erfdeel in Engelant vervallen. Een genoeghlange tijt daer na heeft de derde Edward Willem Clinton totGraef van Huntingdon gekoren: Dezen, van den tweedenRichart gedoot zijnde,is GuifGardusAngolifmius,en na zijndoot,lan Holand, dezen zijn zoon lan, en diens zoon Hen-rijk gevolght, dewelke yder in \'t byzonder ook Graven vanExon geweeft zijn. En dit is die Henrijk Graef van Efton,dien Philippus Comineus (als hy zielfs getuyght) heeft zien Beèet debedelen op zijn bloote voeten, terwijl hy zich ftantvaftelijk Henoge»hield aen het huys Van Lancafter, fchoon hy de Zufter van -E^®»de vierdeKoning Edward tot eert vrou getrout hadt.Daernavolghde Thomas Grey, dewelke namaels Markgraef vanDorfet,met die eer weynigh tijts verrijkt is geweeft.\'t Is ookzeker uyt de hantveften,dat Willem van Pen- broek, de brief van verkiezen, waer door zijn vader Graefvan Penbroek gemaekt was, in de Cancelry beftelt heeft teCancelereren, en dat de vierde Edward in \'t xvii jaer vanzijn Rijk hem tot Graef van Huntingdon gekooren heeft.Doch by onzer vaderen geheugen heeft de achtfte Henrijkdie eer aen Georg Haßings op-gedragen, dien gevolght isErancifcus, en dezen zijn zoon Henrijk, een man door hetlof van ware edelheydt en godtsvrucht ten hooghften ge-eert i en dezen Zonder kinderen geftorven zijnde, zoo iszijn broeder Georgius in zijn plaets gekomen, en na Geor-gius is gevolght zijn zoons zoon Henrijk, dewelke dezelvetijtel noch heden gebruykt. Jn dit landden telt men 78 fAvechien^ D E



? îer komen-^pj nu tôt de CoRï tanen, \'dewelke, yan de Icenen ît^ehdlger^ermjdtdoor het middelandtfche deel des eylandts yerftroyt 4jnde, tot aende\'Noordt-Tieeyer^keert hebben, naemlijk in die Landtfchappen > ypelke nu gemeenlijk Northamptonshi-.re, Leiceftershire , Rutlaüdshire , Linkolnshire , Nöttinghamshire, enDerbishire genoemt -gorden. Van de^er oorfpronklijkheydt ik, om niet te fchijnenonbekende dingen yoor bekende te houden, mijn handen aßouden. Want fchoon dit yolkmjdten^jdtyerftróyPisgeypeefl, \'t welk Gur Tani by de Britannen betekent, indienik nochtans y er^ekerde dat de Coritanen daer y an genoemt ^jn y -z^udiknietmet de taerling fpeelen ? Laet ^y, die gelukkiger konnen, ^ekererramtm Ik i^al ondertuffchen elk Graeffchap, yandie ik genoemt heb y gatn door NORTtiAMPTON-SHlRE. Et landt van Northampton, der in de Koninglijke Bankgewoont heeft, van dewelkeby de Saxen Nopfafenooh- het zelve erflijk tot het oude geflacht der Eovells gekomenfcypC7 cn ISlorthanton-shire, is : cn daerna Wedm en Wafiham gezien, wélke her geflachtgcmcenclijk Northampton- van Pinkeney tot een Baronny bezeten hceft, tot dac H. van De Baronnjshire, is even als in het mid- Pinkney den Koninkde eerfte Edward tot erfgenaem ftel- àer Pirks-den van Engelandt gelegen, de, daer ( als Tacitus Izeght ) van een goede vader nieten het ftrekt zich van het alscenquact Vorft tot erfgenaem geftelt wort. Van hier ge-noord-weften,daer hetbree- racktmen voort tot Tripontivm , aen hetwelk Antbni-der,allenx verklenende naer nus, doch niet op zijn plaets, gedenkt : want ik meen, dathet zuydooften. Ten ooften dit het zelve geweeft is, \'t welk wy heden Torcefier noemen ;liggen die van Bedford en bokzijn er geen bewijs-redenen van een flacuw geloof ove-Huntihgdön,tcn zuyden die righ. Zoo in Thracien van drie bergen: Tri- Mm Bükkingam en Oxford, ten weften die van Warwijk, en turrita in Tufcien van drie toorens : Tnpolis van drie ftedenten noorden die van Leicefter, Rutlandt en Lincoln door haer nacmen gekregen hebben ; zo twijfel ik niet bf dit onsj , de rivieren de klcenc en de P^/Zf;? van haer af-ge- Tripontivm is na drie bruggen genoemt. Ziet hier in dit D^ w^jt^j-Ichcydcn. Hét oófterdeel door-loopt van de rivier Oufe tot Tmeßer wort de heyrbaen detRomeynen,déwelke tuflihen loopenderi-Dowbridge de heyrbaen der Romeynen, die men Watling- dit en Stonyflratford zich zeer opentlijk op zeer veele plaet- \'vierwükaßreat noemt, het middelfte cn wcfter-deel wordt door de zen vertoont, door drie voornemc diepten van een gedeelderivier Tien, welke van de Schrijvers

ook Aufona genoemt vloet doorgefneden, dewelke dat eertijdts, als ook heden, ^^wordt, zachtjens doorfneéden. Het landt is Veldigh, zeer met bruggen t\'zaemgevoeght geweeft zijn, overtuyght debewoont, en verflert met hoeven der edelen, Voor-zien van noodt-zaeklijkheyt. En zoo ghy een Britan vraeght,hoe defteden cn kerken, zoo dat zich op zbminigc plaetzen wel Britannen drie bruggen noemen, zoo zult ghy terftont vafitwintigh, cn op andere omtrent dertigh ketk-too- hooren : en de goede mannen, van welke ik deze rens vertoonen. Van landt is het zeer rijk, zoo van akkeren Roomfche penningen gekregen heb, beveftigen dac Torce-als wcyden. Nochtans niet zeer bofch-rijk als in hét uyt- fler de rechte naem van deze plaets is, en zy meenen dat her\' terfte en mhswaerfte deel overal,als ook op andere plaetzen Van dc toorens alzo genoemt is. Marianus noemt het noch-ïnEneel^it, is het vervult cn even als bezet met fchapen , tans , zoo het bock niet befmet is, by den welken ^^apek. ^j^^gilg ^ ^Iq Hythod^us gezeydt heeft, plaghten zóo wy lezen, dat het in \'t jaer d cccc xVli zoö fterk geweeft isi^h^Mo^^ ^^ \' ^^ weynigh gevoet te worden, doch dat het de Deenen geenzins hebben konnen over-winnen, nu, als men zeght, zoo vreetigh en wildt beginnen te zijn, en dat het de oude Edward naemaels met een fteenen muurdat zy de menfchen vetflinden, en zelfs de landen, huyzen omringt heeft : Wy hebben nochtans in \'t nafpooren geenen fteden, verwoeften cn berooven. . . tekenen van veften gevonden. Daer is alleen een groo-. Opde zuyder t^renzen, daer de rivier ö/^y?, nu dikwijls te by een gebrachte aerd-hoop overigh, dic zy Berihillgenoemt, ontfpruV. Hebt op een zachjes opgaendc plaets, noemen, zijnde in byzondere hoven over al met kerfleboo-wacr uyt veel bronnen ontfpruvten, Brailey, eertijdts een men bepoot : En \'t zelve heeft de tijdt zoo verwonnen, dactreflijkekoop-ftadtvanwol; hoe groot en rijk zy geweeft zijn gelegenheydt, namen en oude penningemdie hier dik-is vertoont zy den vreemdelingen alleen uyt haer puyn- wijls gevonden worden, danken magh, dat het oudt geachthoopen en Mayer, den welken zy tot haer hooghftc over- werde. Want daer is niets gcdenkwaerdighs m, als de cem-hcydt hebben. Dc Zou^heys, welke Heeren van de plaets ge kerk die het heeft, dewelke nochtans groot cn fchoon is,Pcweeftzijn, hebben aldaer een Collegie gcfticht, vande waer in D. Sponde œnijdtsh^crKcàôt, die zy zeggen dacwelke het tot de Hollants en Lovells als door navolging van aen de kerk en aen de ftadt veel verdient heeft, m een Iraeyhouwlijx-gift

gekomen is ; maer Lovellten tijde van de ze- gebout graf begraven light. Maer inde buurt vertoonenvende Henrijk gebannen zijnde,zoo hebben de Stanleys het zich by Elton zeer fchoone huyzingen van het Ridderlijkedoor gunft van den Koning gekregen. Doch het Collegie, geflacht der P^mm. heden ontdaen cn vervallen zijnde,bchoort tot de Magdale- De rivier, waer mee Torceßer befproeyt wort, vloeyt, ter- Grafton,ïienfc van Oxford, die \'t voor een vertrek houden. \' Ook is wijl zy na de Ouje loopt,voorby Grafton,wclk nu des Ko^tngsdeze plaets by onze voor-ouders niet weynigh vermaert gc- eer geacht wort,doch certijts is het de wooning gewecft^vanweeft door de gedachtenis van hetkindcken Rumbaldus, het geflacht van waer uyt Richard een zeer dap- dewelke ( als men in zijn leven leeft ) eens Konings zoon per vermaert man gefprotcn is , dewelke, om dathy laquet oftmdvdl,zijnde, alshy hier eerft gebooren wierd, ik wectiiietwat weduwe van Hertogh lan van Bedford endochter van iie-voor heylige woorden gefproken, en zich Chriften te zijn ter van Luxenborgh Graefvan S. Paul, zonder des Koninxbeleden heeft, cn terftont gedoopt zijnde geftorven is. Verlof getrout hadt,van de vi Henrijk geftraft is met duyzent Van hier omtrent fes duyzent fchrceden ten noorden ponden van onze munt. Dewelke hem nochtans namaelslangs een boom-rijke wegh gegaen zijnde, hebben wy eerft met de eer van Baron Widdevil van Rtvers vereert heeft.Aßlef alwaer T. Billing eertijdts vermaerde Opper-Iufti^ Met dezes dochter Elifabeth is de vierde Edward heymelijk
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? N E O T E R N. zzz getrouwt • éii is voorwaer dé eerfte van onze Koningen ge-weeft,ciie,na \'t verkrijgen van\'tRijk,met een van zijn onder-danengepaertis. Maer daer meê heeft hy zieh en zijnervrouwen bloet-verwanten veel quaets berokkent,als men inonzegeft:hriften zien magh. Deze Richard Widdevil Heervan Rivers, Grafton, en.van la Mote, was Van de vierde Ed-ward , nu zijn Schoon-zoon, (ik zal uyt de keur-brief zelvefpreken) gekoren tot Graef van Rivers door het gorden van\'t zwaertjom te houden voor zich en zijn mannelijke erfge-namen met een leen van twintigh ponden door de handenvan deOndergraef van Northamptons en terftont tot Con-ßapel vaïi Engelandt met de grootfte eer geftelt zijnde, omdat zelve ampt (ik fpreek uyt het eygen fchrift) door zich\'öft genoeghzame gemachtighde voor de tijdt zijns levenste aenvaerden, te bedienen en te plegen , ontfangendealle jaren c c ponden uyt de Scaccarium, met volle maghten aen-zien om te onderzoeken en procederen in zakenvan mifdaet van gequetfte Majefteyt, oft na zijn gelegent-heyt, de voornoemde zaken èn handelingen met alle haeruyt-ftekende invallen en byvoeghfelen te verhooren,onder-zoeken, met een behoorlijk eynde bepalen, oók ten hoogh-ften en opentlijk zonder tegen-morren, en by vorm vanoordeel, alleen de waerheydt Van de daedt ingezien zijnde,en ook met des Konings handt als \'t gelegen fchijnt in on-ze plaets, zonder beroep. Maer hy, deze eet en amptenweynigh tijdts gebruykt hebbende, is in de flagh by Edgkotevoor zijn Schoon-zoon verwonnen, en voorts gevangenzijnde gedoodt. En hoewel zijn ftam in zijn zonen, als Verftorven zijnde,afgebroken is,na dat Antonius Graef van Rivers van de der-de Richard onthooft wierdt, en Richard en zijn anderebroeders fturVen zonder kinderen: zo hebben nochtans dedochters zeer fchoone voort-fpruytfels uyt zich verfpreyt.Want uyt dezelve is voort-gekomen de Koninglijke ftamVan Engelandt, de Mark-graven van Dorfet, de Graven vanEflex, de Graven van Arondel, de Graven van Wigorn, deGraven van Derby, en de Baronnen van Staftord. Achter Grafton hght Sacy Forreß, ge-eygent zijnde aendejaght,meêr ten ooften is \'t overal met dorpjes bezet, on-der welke de voornaemfte 7A]n Blisworth de wooning derWaken, dewelke gefproten zijn uyt die doorluchtige ftamder Baronnen van Wake en Eßotevile, Pateshull, welk eer-tijts een vermaert geflacht benoemt heeft, Greenes-Norton,van de Greenesymznncn in de vorige eeuw om haer rijkdom-men zeer vermaert,alzoo genoemt^ te voren,zoo ik my nietbedriegh,hieten \'t liorton Dany^,zi welk bezeten

wierdt ophet hooft van den Koning, door den dienft van de rechter-handt op te lichten voor den Koning alle jaren opKers-dag,överal daer hy in Engelant was. Wardon een Hondreds,het welk tot zijn Heeren gehadt heeft de voort-fpruytfelsvan Guidon van Reinhudcourt denNoorman,welker erfgoetdoor de Folliots tot Gm^^cdiiALeddet gekomen is,wiens doch-ter Chriftiane aen haer man Henrijk y2.w3raihrook veel kin-deren gebaert heeft, doch de oudtfte Guifcard Leddet heeftde naem van zijn moeder aengenomen^ maer korts daer nazijn door de vrouwen tuftchen Willem en lan Latimer vanOr^j\',gebroeders,zeer ruyme erfgronden gedeelt.Van dezezijn de Grifins in dit Graeffchap, en van den ander die OudeBaronnen Latimers in \'t landt van York gefproten. Hooger ten noorden opent de rivier Aufon zijn bronnen(want Avon betekent by de Britannen in\'t gemeyn alle ri-vieren) welke by de bywoonders Nen genoemt wordt, enloopt van de weftkant met dikwijls weêrkeerende oevers ee-nighfins door\'t midden van dit landt, en zalight het metzijn geduurige dienft. \'tIs voorwaer een zeer edele rivier,en zo ik zien kan,eertijts met Roomfche bezettingen voor-zien geweeft. Want als alreê het herwaerfte deel van Bri-tannien onder Keyzer Claudius in de maght der Romey-nen geraekt was zoo dat die gene, die\'t zelve bewoonden,Bontgenooten derRomeynen genoemt wierden,en degins-waerftc Britannen, dikwijls in dézer landen vallende, allesmet gewelt roofden; en de bontgenooten zelve, lichtelijkerhet heerfchen der Romeynen als haer gebreken konnendeverdragen, dikwijls de andere aenfpanden^ zoo maekteP. Oftorius (zegt Tacitus) gereetfchap om door beflote ka-fteelen de Antona (durfd ik, ik las Aufona) en Sabrina te be-dwingen , dat is, zoo ik \'t wel verfta, hy heeft befloten doorveftingen, aen dé rivieren geftelt,de gins en herwaerfte Bri-tannen te bedwingen, op dat zy elkander niet zouden téhulp komen tegen de Romeynen. Wat voor een rivier de-zal niemandt zeggen j Lipfius, die Zon vanonze tijdt, heeft oft deze nevel verdreven, oft my heefcvoorwaer een wolk gantfch om-vangen. Hy wijft met devinger op North ampt on,Q.n ik meen dat Antona voor Aufona,waer aen Northampton^dcgcn is, in Tacitus ingeflopen is.Want het wordt gehouden omtrent de navel oft\'t middenvan Engelant, alwaer uyt een heuvel drie rivieren ontfpruy-ten , dewelke elk eén Verfcheyde wegh loopen, de chermll Ve riviernaer \'t zuyden ^ de Leame, dewelke terftont van een tweede ChermlLAufona naer de Severne loopende ontfangen wordt, naer \'tweften,- en deze naer \'t ooften. Van welke deze twee Aufo-nen het

eylant alzo dwars doorfnijden, dat die uyt het noor-der-deel van \'t eylant komen, nootzaeklijk een van dezelvemoeten over-varen. Derhalven na dat Oftorius de Severneen deze Aufonen gefterkt had, zoo behoefde hy uyt Wallienen het noorder-deel van Britannien niets voor zijn Romey-nen en Bontgenooten te bevreezen, dewelke toen ter tijdtalleen het naeft-gelege deel van Britannien tot de vorm vaneen Provincie gebraght hadden, als Tacitus elders zelve ge-tuyght. \'braven vanRivers, y. Edw,.;^,Conflapel\'Van Enge\'Imdt. Ui i u i t; II li; I Sacy Vor-nft, Forrefla deSalceto. Ed.yWardon. iayonne»Latimers. Deni/icfNen, Antomvm Tdci&quot;tits. Van deze kafteelen van Oftorius, fchijnen die groote ve-ftingen en krijghs-graften, dewelke hier gezien worden byGildsborough en Dantrey tuflfchen de bronnen van beyde de Gildesho^Aufonen,die verfcheydclijk loopen, en daer alleen de over- rougb.gang naer het herwaertfte deel van Britannien Zonder over- Damrejivaert over de rivieren open ftont,ontfproten t:e zijn. Dat byGildsborough is groot en wijdt, maer dat by Dantrey is groo-ter en wijder.; want zijndc van een vierkante vorm op eenhooge heuvel, van waer het ondergeworpe landt wijdt enbreet kan bezien worden, en hebbende ten ooften een bol-\\Ne.ïk{Sfelwell genoemt) beftuyt binneii haer opgeworpe walomtrent twee hondert margen landts. TuflTchen welke deboeren dikwijls der Roomfche Keyzeren penningen tot eenkenteken van outheyt vinden. Dies zijn zy onwaerachdgh,dié ftaende houden, dat het een werk der Deenen geweeftis, en dat de bygelege ftadt daer van Dantrey genoemt wort,het welk, heden door de herbergen zeer bekent zijnde, eenhuys van de Auguftijnfche broederen gehadt heeft, dat (alsmen zeght) H. van Fawefley ftichte. By de bronnen van de Aufone, om daer weer naer toe tekeeren,ligt Cateshy,^^^: van benoemt geweeft is een out ge- CMeshy.flacht, doch nu van verdöemder gedachtnis, om het fchrik-lijkfte, gruwlijk, en in alle eeuwen ongehoorde fchelmftuk,welk Robert Catesby van Ashby S. Leger, die fchantvlek vanzijn volk,fchandlijk door ftoutheydt woedende, gruwlijk nawreetheydt hygendé, Zijns Vaderlandts en Vorften verderfgodlooflijk betrachtende, onder den fchoonen fchijn vanGodtsdienft noch onlangs gebrouwt heeft. Doch laten detijden van hem zwijgen, op dat door zijner verhael den na-komelingen de vlekken van onze eeuw niet bekent wer-den , welke wy niet zonder fchrik gedwongen zijn te be-zuchten.wijl ook de ftomme en ziellooze dingen zelve,doorzoo groot en onwaerdigh een gruwel van dat op-genomenfchelm-ftuk, fchijnen bewogen te

worden. Hier benevenligt Fatpeßey, alwaer de Ridderlijke Knightleys lang gewoont Fawesley.hebben, welke van die oude Knightleys van Cnotvshall, in hetGracffchap van Staftord, gefproten zijn. Meêr ten ooftenaen de Aufone , nu zeer kleyn zijnde , light Wedon neven de Weden onheyr-baen , het welk Wolphers, Koning det Merciers, Ko- the peet,ninglijk huys was, zijnde vän zijn dochter Werburga, eenzeer heylige maeght, in een kloofter Verandert, wiens won-der-daden,in \'t verjagen vän de ganzen van hier, onze licht-geloovige fchrijvers zeer hoogh geroemt hebben. En zo ikniet achte dat dit is,\'t gene in Antoninus Reys-boek Ba- Bannarven-kavenna, Bennavenna, Bennaventa, en eens ver- na.durvelijk Is annaventa genoemt wordt, fchoon dat\'ergeenige uyt-gedrukte ken-tekens Van de naem overighzijn, (vermidts de groote ouderdom alles vernielt en veran-dert) ik zoud vreezen de waerheydt te befpotten; fchoon ikte voren het tegendeel gevoelt heb. Want de gelegenheyten wijdte van de naefte bezet-plaetfen en oude verblijvin-gen komt juyft over-een, en in de naem Zelve van Banna-•venna vertoont zich de naem van de rivier Aufon, wiensbronnen hier naby zijn, eenighzins niet duyfterlijk. Inf-gelijx ftcekt zich de heyr-wegh van hier recht naer\'t noor-den dikwijls met een af-gebrokeen verfletedijk,maer meeft tegen



? SU O N - S H xsl O R H M R E. 223 tegen over het dorpken Creke, alwaer zy noodtzaeklijk métbruggen t\'zaem-gevoeghc wierd, en op zommige plaetfenmet een uytftekende dijk tot aen Dowbridge by Lilborne. Een weynig meêr ten noorden ziet men Althorp, de woo-ning van \'t doorluchtigh en Ridderlijk gedacht der Spenfersyhet welk aen vele en insgelijx doorluchtige geflachten ver-maeghfchapt is, cn uyt het welke nu onlangs onze door-luchtighfte Koning lakob de vijfde , Ridder inongebro-kcner rye,Robbert,een zonderling liefhebber van de deugten geleerthcyt, met de tijtel en eer van Baron Spenfer vanWormeleighton Verkiert heeft. Hier naby fchijnen tot eeneenigh voor-beeldt van een heerlijk gebou, de huyzen HoUde welke Chriftoffel Hatton, geheymc Racds-heervan Koningin Elizabeth , groot Cancellier van Engelandt,cn Ridder van de orde van S. Joris , een man (ik zal nietzeggen, dat met de waerheyt geloochent kan worden) Vaneen byzondere Godtvruchtigheyt tot Godt, van verzochtetrouheyt tot het Gemeene beft, van ongekreukte oprech-tigheyt, en in \\ uyt-reykcn van aelmoeffen vêr dé aller-mil-dadighfte, op zijner over-groot-moeder erf-gront, welkeerfgenaem was van het oude geflacht der Holdenbeys, (tothet grootfte en laCtftc gedenk-teeken van zijn jeught, alshy zelf namaels placht te zeggen) gebout heeft. De zelveBatten heeft, \'t gene hem niet minft tot lof geftrekt heeft,de heylzame handt aen dc goede konften en geleerthedenzeer gaern gereykt. Doch hy is, gelijk hy Godtvruchtlijkgeleeft heeft, ook Godtvruchtclijk in Chriftus ontflapenzijn lof zal nochtans, door het licht der letteren verheer-lijkt, klaerer fch ij nen, als door dat heerlijke cn zoo grooteen man waerdigc graf, het welk de Ridder Willem Hat-ton , zijn acngenome zoon, hem tot zijnés: gedachtnis metgroote koften in de kerk van S. Paulus tot Lönden vereertheeft. Beneden deze plaets loopt dc Aufone zeer zachtjes, enwort terftont ten noorden met een t\'zameii-vloeyend beex-ken vermeerdert, alwaer aen die t\'zamen-loopende rivierende ftadt ^(orthafandon, alzoo van de rivier cn kortlijk Nort-hamton genoemt, alzoo gelegen is, dat Zy van de eerfte tenweften, van de andere ten zuyden befpoelt wordt. De wel-ke ik onlangs lichtlijk vermoede dat \'et dat oude Banaventawas; maer een dwalend giffen werde genezen doór beken-^cenis. Zy fchijnt dc naem gekregen tc hebben van haergelegenheydt aen de noord-ftrandt van derivicr Aufone.De ftadt zelve , de welke fchijnt geheel van fteënen op-ge-bout geweeft te zijn, is voorwaer zeer fchoon van huyzen,ruym genoegh, en in veften befloten, van de welke zichèen

groote vlakte rondom aen de oogen vertoont. Ten we-ften heeft Zy een óudt kafteel, aen \'t welk ook de oudt-? heyt zelve tot eer gedijdt, gebout van Simon van S. Licio,gemeenlijk Senliz, de eerfte Graefvan Northamton vandie naem, de welke ook de groote kerk van S. Andrics ge^hcylight zich tot een graf gevoeght, en dc ftadt, als menzeght »vertimmert heeft j cn zijn jongfte zoon Simon heefthet klooftcr De la Prey voor de Nonnen buyten de ftadt ge-fticht. In de Saxifche zeven-heerfching fchijnt het onder dévoet gelegen tc hebben, en in dc Deenfchc invallen makendc Schrijvers gantfch geen gcwagh van \'t zelve, als toen deDeen Suanus met onvermoge en verwildert gemoedt zeergroulijk door Engelant woede. Want toen is \'t (als Henrijkvan Huntingdon getuyght) door\'t ingeworpe vuur af-ge-brant, Onder \'t gebied van den heyligen Edward zijn in üc-ze ftadt gewecft,als ^er in deAentckening VanEngelant ftaet,60 burgers onder \'t gebiedt van den Koning, hebbende zoóVeel verblijf-plaetfen : van deze waren \'er, ten tijde van dceerfte Willem, veertien woeft, en 47 oVerigh. Behalvendeze waren\'er in de nieuwe burght 40 burgers in de heer-fchappy van Koning Willem. Na \'t gebiedt der Noorman-nen heeft het de belegering der Baronnen kloeklijk tenfpot geftelt, als zy, om byzondere oorzaken Koning lanzeer nijdigh zijnde, alles met geweldt cn moordt befcha-dighden,\'t welk Zy nochtans met de fchijn van Godts-dienften \'t gemeene befl zo bedekten, dat zy zich \'t heyr-leger vanGod en dcHeyligé kerk noemdenrten welken tijde men zegt,dat de wal hier by, Bunshillgenoemt, gebouwt is, maer niétmet gelijke uytgang tegen de wettige derde Koning Hen-rijk, als hy de oproerigen tegen-ftond. Want als die Baron-nen , in oproeren op gevoedt, van hier tegen hem ter wa-pen bliezen, zoo heeft hyze met het door-brekeft van demuur lichtlijk vérwonnén. Daerna, gelijk ook re voorenhebben dc Koningen hier, om dat het als in \'t midden vanEngelandt light, dikwijls de Parlamenten vergadert. Enin \'t MccccLx jaer heeft het een fchaedlijke flagh gezien, indc welke, Engelandt door oproer gefcheurt zijnde,RichardJVewll, Graef van Warwijk, niet de neêrlaegh van veel Ede-len den cllcndighften dc zefte Koning Henrijk, nü teiltwcedemael gevangen, tot een jammerlijk fchouw-fpelweghgevoert heeft. Voorts befchrijven onze Wis-konfte-naers de lengte van Northamton op xxii graden, xxixminuten, de breedte op lii graden, xïii minuten. JMorp, &quot;Baron Spcr/fèr,h-o cenhy.Clnjhph. Hutton ge-f ervenIJPI- I^vrtham-ton. I07j.Re0r,Si Andrea, Bet heyr-leger vanGodt, % Van hier fpoeyt zich de Aufone neven

Caßle Ashby, al-waer Henrijk, Baron van Compton, Zeer treflijke huyzingenbegonnen heeft, en hier by ligt Yardley BaßingSjVzn de Ha-ßings, eertijdts Graven van Penbroek, dien\'t toebehoortheeft, alzoó genoemt, nae de markt Wellingbor ovo, eertijdtsWitlingborrough, 2ilwzez van \'t ooften inloopt ccn rivierken,af-komendc door Rushton cn lieuton der Treshams-, Geddin-ton, alwaer een Koninglijk kaftecl geweeft is, en noch cciikruys is tér eeren van ^leonoor, huys-vrouw Van de eerfteKoning Edward : Boughton, toebehoorigh acn \'t Ridderlijkgeflacht van Sherpen-heuvel: Kettering, een wel verzochtemarkt, èn hier dicht by Rourvell, Vermaert door de paerde-markten, döoiBurton (infgelijx een Baronnie mift my denaem niet) van Alanus van Dinant. Want de eerfte Ko-^ning Henrijk heeft hem met die naem eéri Baronnie in dicGraeffchap gegeven , om dat hy in een lijf-gevecht deScherm-meefter des Kohings van Vrankrijk by Gizcrs ver-flagen had>en Harr ouden,v^iew^ Heer, Niklaes Vaulx, Over-fte der Guinen in Picardyen, van de achtfte Koning Hen-rik tot Baron gekoren is. Van hier loopt de Aufone rla Higham der Ferrers,eem]dtséen ftadt, waer na het Higham Ferrers genoemt is, de wclkehier ookhaei: kaftecl gehat hebbeti, wiens vervallen puynmen noth dicht by de kerk ziet. Een waerachtig en treflijk^ieraet van deze ftadt was Henrijk Cä/V^^/^j, Aerts-biflchopvan Cantelbetgh, de welke hier een treflijk Collegie, wäei:in hy wcreldtfché Klerken, cn Proveniers geftelt hceft,cn tegelijk een gaft-huys voor arme lieden gébouwt heeft. Daerna befpoelt zy Addington, eertijdts aen de Veren behoo-rendc , en Thorpßon, gemeenlijk Thrapßon, en het hier te-gen over-liggende Draiton, de huyzingen in de voorgaen-de eeuw van H.Green,namaels door zijn dochter van lan enEdward Siaßhrd, Graven van Wilton, doch nu van den Ba-ron Mordaunt, tot den welken het van de Greenen,de groot-fte Vernaemde Edel-lieden in dit landt,gekomen is. Daer nafpoelt zy byna rondom een fchoón ftedeken, en benoemthet Oundale. Verderflijk voor Avondale geheeten, alwaerniets tc zien is als een zccr fchoonc kérk, én een School omde jeught te ftieren, met een gaft-huys van W. Laxton.tet-tijdts Schout van Londen, aldaer gefticht. Hier by light hetkafteelken Barnwell, \'t welk nu met nieuwe gebouwen ver-zien is van de zeer doorluchtige Ridder Edward van Scher^pen-heuvel, de welke uyt dc oude ftam der Scherpen-heuvelsyals de wapenen uytwijzen, gefproten is. Eertijdts was heteen bezitting van Berengarius Le Moïgne,d\'^t is,^^ Munnik^niet als zommige meenen van Berengarius Turonenfis,wiens gevoelen van \'t

Nachtmael eertijts van de E.V. in eenvergadering t\'zamcn-beroepen, verdoemt is. Namaels be-groet zy het kafteel Fotheringhay, omheynt met zeer ge-neughlijkc wcyden , het wclke onder het gebiedt van dederde Koning Henrik, als de Edelen de fterkfte plaetfen totaf-val noodighden, van Willem, Graefvan Albemarlc, ophet onvóor zienfte ingenomen is, cn dc welke het omgelegelant wijt en zijt verwoeft heeft, als Matthäus Paris getuygt.In welke tijdt het fchijnt aen dé GraVen van Huntingdontoebehoort tc hebben. Lang genoeg daer na heeft de derdeEdward het aen zijn Zoon Edmond van Langley, Hertoghvan York, als tot een erfdeel oft Appennagtie, äls men hetnocmt,op-gedragcn,dic het kaftecl herböut,en een verhevevefting, \'c welk men gemeenlijk Fhe Keepe op de kafteelennoemt, even als een paerden voet-ftrik, het welk het wapenwas van het geflacht Van York, öp-gemaekt: Hertogh Ed-ward van York zijn zoon heeft \'er in \'t tweede jaer van devijfde Henrijk, en Mécccxv na Chriftus geboorte, als uytde baftart Veerskens, aldaer ingefchrevétt, hlijkt, een zeerfchoonc Collegiale kerk gebouwt; in dc welke hy zelf, inde Agincourtifche flagh verflagen zijnde, als ook Richard, C c c g Her- Mathema\' tici» rardlej: KetterinflLib. itqmf inStaccmiol BarmVmlx, Hi^amFerrers^ Mat. Far* II Oundalei Barmell. FoteHng- hay.,



? 2Z4 D E C O R I T A N E N. Elertogh van York, zijns broeders zoon, de Vv\'elkc by mh- een ftadt gelegen, van de zelve Medes-wellhamfied en Me-/f/.^gebleven is, en zijn huys-vrouw Cecilia aVtV/7/zeer des-hamfied genoemt. De welke, als men by Robert vanheerlijke graven gehat hebben, de welke te gelijk met het Swapham leeft, in een zeer goede plaets gebouwt was, dehooger deel van de kerk zijn uyt-geroeyt geweeft. Noch- welke aen de cenc zijde met een meyr en zeer goede w.ite-tans heeft de Koningin Elifabeth, tot haerer gedachtniftè, ren, en acn d\'andere zijde, met zeer veel boftchen, wcyden,twee gedenk-teekenen in \'t laeger deel der kerk, welk ove- cn velden vereert was , en alzins zeer fchoon, en daer menrigh is, laten oprichten. De welke nochtans (zoo groot was tc land over al komen mocht, behalven aen de ooft-wijk.de gierigheyt der verzorgers) zoo groote Vorften, dewelke Dc rivier l^n vloeyt daer aen de zuyd-zijde van de Burghuyt Koningen gebooren, envan welke de Koningen van voorby. In\'t midden van deze rivier is een plaets als eenEngelandt voort-gekomen waren, weynigh waèrdigh ge- wel, zoo diep cn kout; dat inde zomer niemant, daer inCecilta, acht worden. Dic Cccilia heeft in weynigh jaren opentlijk zwemmende,naer de grondt duyken kan,en nochtans in deHertogin gezicn, hoedanige fpcclcn\'t onmachtigh Avontuur (zoo winter noit bevrozen wordt: want daer is een bron , waervan Tork,\' men zoo fpreken mach) uyt dcr machtigen ongelukken uyt het water op-ziedt. Deze plaets hebben de ouden Med-zich voort-brengt. Want zy heeft gezien haer man Richard des-we//genoemt, tot dat Wolphcrt, Koning der Merciers,het Rijk alreê door hoop inflokkende, met haer zoon de aldaer een kloofter aen S. Peter geheylight heeft. En wijl deGraefvan Rutland in een bloedige flagh gedoot en wey- plaets zeer mocrafligh was,zo hceft hy zeer groote fteenen,nigh jaren daer na haer oudtftc zoon de vierde Edward tot als deze Robert fchrijft, in de gront geworpen, van welkede Koninglijke waerdigheyt verheven, en door een onrijpe acht paet oflèn naeulijx een trekken konden, \'t welk wy ge-doot wcgh gerukt, na dat hy zijn broeder Georgius, Her- zien hebben,als het kloofter uyt-geroeyt was. Daer na v/ier-togh van Clarencicn, eerft gedoot had. Daer na heeft zy den zy Petriburgus, Petropolis, Peterborouw, cn Bourgh ge-haet andere zoon Richard met het fchadelijk ombrengen noemt, cn is het kloofter zeer vermaert geweeft. Maer opvan zijn neven,

en fchande van zijn moeder, (want hy heeft welke beginfelen cn gronden het gebouwt geweeft is, heeftzijn moeder verweten dat zy haer eerbaerhcydt gekrenkt mydepijncwaerdt gedacht uyt dien Robert van Swapham»had) na \'t opperfte gebiedt ftaende, cn de Rijx-ftaf nu ver- een genoegh oude Schrijver, in \'t kort te verhalen: Peada,kregen hebbende, terftont in een veld-flagh omgebracht de zoon van Penda, welke de eerfte Chrifte Koning dergezien. En waren haer\'eilenden alzoo aen een gefcha kelt, Merciers geweeft is, heeft in\'tDcxvi jaer, omdeChrift-dat de laetfte dagh altijdt bitterer verfcheenen heeft als de lijke Godts-dienft tc vorderen, de gronden van \'t klooftereerfte. \'t Gene de andere zeer vermogen Vorftin Maria,Ko- tot Medes-hamjled, in \'t landt dcr Girvicn,gcleght, het welkningin van Schotlant,alhier gebeurt is, heb ik liever te zwij- hy, door zijner vrouwen Hft omgebracht zijnde, niet kongen als te gedenken: laet het vergeten \'t zelve wegh nemen, volbrengen. Na Peada is zijn broeder Wolphcrt gevolght,zoo het kan; zoo niet, zoo laet het zwijgen \'t zelve heden, de welke, om dat hy van de Chriftlijkc Godts-dienft zeerOnder de befte Vorften zijn \'cr, de welke, eenmael met dc af-keerigh was, zijn zoonen Wolfald cn Rufin met on-macht voorzien zijnde, door haer byzondere raedtflagen de mcnfchlijke wreedtheydt gedoodt heeft, om dat zy Chri-hcylige Godts-dienft met verborge liftigheden fchoon we- ftencn geworden waren; doch hy hceft zelf, na weynighten te bedekken; daer zijn \'er ook, de wclke den Godts- jaren Chriften geworden zijnde, om deze zijn godtlooshcytdienft, de verzekertheyt der Vorften, en de behouding des met eenigh godtvruchtigh werk te boeten , de handt aenvolx, (welk de hooghftc wet is) waerlijken van herten be- zijns broeders begofte kloofter geleght, het welk hy, metzorgen. Ook kan men niet ontkennen, dat zelfs de befte. de hulp van zijn broeder Ethcldrcd en zijn zuftcren Kine®Vorften, even als de Stier-luyden der fchepen, door een burg en Kineswithvolmaekt hebbende,in \'t dcxxxiii jaerwoeft onwcêr zomtijdts tegen dank gedreven worden, daer aen S. Pieter gewijt (waer van ook de plaets begon Petrebor-zy niet willen. Doch \'t gene zy, voor zoo veel zy Koningen genoemt te worden)met rijkelijke inkomften verrijkt, zijn>doen,moet men aen Godt bevelen,dic alleen \'t gebiedt en Sexwulf,ecn zeer godtvruchtigh man (dic de voornaem-over Koningen heeft. fte aen-rader tot het werk geweeft is; tot eerfte Abt daer in Als nu aen

Huntingdon geraekt,zoo wordt zy, geftelt heeft. Dit kloofter heeft namaels met de achting onder een zeer fchoonc brug by Walmesford door fpoelen- van zeer groote heylighcyt gebloeyt omtrent c cxi 111 ja-de , gedreven voorby de zeer oude ftadt van D v r o b r i-\' ren , tot die allerbezwaerfte tijden van de Deenfchc ver-v e n, de welke, by de Engel-Saxen Dormancefter genoemt, woefting; want toen wierdcn dc Munniken gedoot, en herals wy te vooren gezeyt hebben, beyde d^pcvers dcr rivier kloofter te gronde uytgcroeyt, cn heeft c i x jaren als inin beyde dc Graeffchappen ruymlijk begrëpen heeft. Want zijn puyn begraven gelegen. Eyndlijk heeft Ethelwold Bif-hettdorpken Cajier, welk omtrent duyzent fchreden van fchop van Winton, de welke zich geheel begaf om de Mun-de rivier light, fchijnt een deel van \'t zelve geweeft te zijn nikkcry te bevorderen, het zelve omtrent het d c c c c xlixuyt de vierkante vloer-fteencn aldaer gevonden, fchoon\'cr jaer begonnen weder te herbouwen, inzonderheyt met dedit jonger opfchrift op de muur der kerk gevonden wort: hulp van Koning Eadgaren Adulf desKonings Cancelier,dc wclke met berouw gedreven zijnde, om dat hy en zijn huys-vrou haer eenigh zoontjen in de flacp gefmoort hadden, alzijn rijkdommen aen \'t ftichten van dit kloofter te koftegeleydt, de wereldt verlaten heeft, en Abt van \'t herbouw-dc kloofter geworden is. Van toen af is het door grooteEn zy is buyten twijftel vermaert geweefl:; want daer wor- rijkdommen en vryheden zeer vermaert geweeft , fchoonden in de bygelege akkeren (die zy Normanton voor Dor- onder \'t gebiedt van Koning Willem, dc Balling Herwerdmanton-feelds noemen) zoo veel penningen dcr Romeynen Engels-man uyt het cylandt Eliene al dc by-een-vergadcr-uyt-gehaelt, dat men licht gelooven mocht, datzy\'er ge- de rijkdommen gerooft heeft, tegen den welken Turoldzaeyt waren ; en hier hebben twee hcyr-wegen, dewelke overfte van \'t kloofter het kafteel CMom-Turold gefticht Mont-noch in haer dijken zichtbaer zijn, gelegen, de eene Foorty- hceft, zo wierd het nochtans tot op het geheugen onzer va- Twoid.foote-way, by de veertigh voeten breedt, by Stanford; de deren voor het rijkfte gehouden. Want toen heeft dc acht-andere Long-dich en High-fir eet genoemt, loopende door fte Henrijk de Munniken overal uytgcroeyt, ( zijnde daerLollham-bridges,vooï\'^2.eïieer: oude bruggen, acn dc wel- toe veroorzackt, om datzy vande wijs en zeden van dieke elf boogen, door de tijdt gerezen,

gezien worden, en hcyligc oude Munniken afwijkende, de goederen der kerk,door Wefl\'deping, in \'t Graeffchap van Lincoln. Op dc eer- welke der armen erfdeel waren, in welluft verflondeUi) enfte affcheyding dezer wegen light tuffchen een verheve een Biffchop, de welke dit landt en\'t nabuurigh Ruthlandplaets Vpton, waer van \'t ook de naem hceft, alwaer dc Rid- zoud beftieren, cn hier een Deken en Proevcniers gcft,elc.der Robert Wingfeld, uyt het oude geflacht drr Wmgfelden, Zo dat van dit klooftcr de Cathedrale kerk gemaekt zijnde,, welk zeer veel Ridderen voort-gebracht heeft, gefproten, wclke zoo men op het gebouw ziet, door oudtheydt zelfzeer fchoone huyzingen, met zeer luftigc wandel-plaet- zeer fchoon is, van vooren vol deftigheydt, en groot gc-fen heeft. Van Durobriven loopt de Aufone oft 2s[en, naer noegh van beflote plaetzen, in welke glazc vcnfters de hi-Tetrehor- het ftedeken Petreborrough, op de hoek van dit lant, alwaer ftory van Wolfert de Stichter, met het vervolgh der Abtenrough. de Schrijvers verhalen dat in een rivier van zeer groote vertoont wordt: dckapcl van S. Maria is groot en koftlijk,diepte een wel geweeft is,. Medes-wellgenoemt, en daer by cn \'t koor fraey, waer de twee ongelukkige Koninginnen, zoo De derde ^oning Ktchard. Dmhri\'ven. CaJler. XV. KL. MAXI DEDICATIO HVIVSECCLESI.®&quot; MCXXIV. » Dat is:Den xvii dagh van April is deze kerk gewijt m c xxiV. Lollhanf\' brtdges. Vpton»



? N O R T H A M T O N - S H I R E. zo \'er eenige geweeft zijn , Kathrijn van Spangien en Maria Koningin Elifabeth, om zijn dapperheyt, voorzichtigheyt van Schodandt begraven zijnde, na haer ellenden ruft ge- godtvruchtigheyt, en miltdadigheyt, tot het gemeene beft vonden hebben. der gelcertheydt met het opbouwen van het Collegie van The Fert\' By Pctreborrough wordt de Aufone oft Nen , de welke Emmanuel van Cambridge waerlijk verdient heeft , ^dat hy mi. nu omtrent vijf-en.veertigh mijlen van zijn bronnen afge- onder de befte mannen van deze eeuw getelt werde. Hier loopen is, en alle beekjes en aenkomftige ftort-wateren in naby light Thornhaugh, eertijdts toebehoortigh aen \'t ge- Thorn- . - zijn kolk ontfangen , mede gevoert heeft, van verfcheyde ftacht van Sint Me dar d , nu aen dien zeer eerlijken man bangh. wegen verdeelti en mits hy hier geen wegh vindt^zo zwemt Willem Ruffel, zoon van Francifcus Graef van Bedford, uyt hy \'s winters, en zomtijdts het meefte-deel van \'t jaet, met het zelfde geflacht gefproten, den welken Koning lakob zijn over-geftorte wateren alzoo over \'t vlakke landt, dat zy om zijn deughden , en getrouwe dienften in lerlandt, daer een opene en vlakke zee met weynige uyt-ftekende eylan- hy Onder-Koning geweeft was, tot de weerdigheyt van dekens fchijnt. Hier van zeggen de bywooners dat oorzaek Baron RuJJel voiXï Thornhaugh verheven heeft. Ook kan Thorhaugh is , om dat van de drie kolken , waer door zulk een hoop ik hier het ftedeken Welledon niet ftil-fwijgens voorby gaen, WeUedon van wateren plagh af te vloeyen, de eerfte, de welke naer de alzoo het eertijdts voor een Baronny gehouden was,de wel- ^^ zee gelegen heeft door het kloofter van Thorney, en dan ke door Machteld, de dóchter en erfgenaem van Galfted ^^n, ^ daer byzondcrlijk door Crowscrojfe en Crowland, en de twee- van RidelU die met de zoon van de eerfte Koning Henrijk de door de water-gracht van Morton Biflchop van Ehene verdronken was , tot Richard Baffet, de zoon van Radulf The Newleame genoemt, en Wishich , nu al lang verzuymt Bajfet ïufticier van Engélandt, afgedaelt is, in wiens ftam zy geweeft zijn ; en dat de derde, de welke door Horfeybridge, tot op de tijden van de vierde Henrijk gebleven is; wanr Witlesmer, Ramfeymere, aiSalters-load af-daelt^ zoovele toen hebbende Knevetts en Alesburys door haer vrouwen wateren niet begrijpen kan; waer door zy op de by-gele- (mits\'t ontbreken der mannelijke erven) dat erfdeel ver- gene landen

zwaerlijker over-loopen. En klagen dat van kregen. beyde even veel mifdaen is, van die de kolken niet gezuy- Van Heringworth bezoekt de Welland Collirvefton, alwaer vert hebben, en dieze tot heur eygen gebruyk getrokken Margriet van Richmond, moeder van de zevende Koning hebben; en gelijk de Reatinen by Tacitus beveftigen, dat Henrijk, zeer fchoone en heerlijke huyzen om aen te zien de natuur der menfchen zaken beft verzorgt heeft, de wel- gebouwt heeft. By dc welke de gantfche buurt tichel-ftee- Tichel-fiet&quot; ke den rivieren haer ftranden en loopen, en met haer oor- nen in grooten over-vloedt om haer huyzen te bouwen uyc- fprongen ook haer eynden gegeven heeft. Maer hier van graven. Van hier ftrekt zich zeer wijdt ten ooften de vlak- meer als genoegh. te. Witteringheat, alwaer onze inwooners verhalen dat de Hierishetlandtallernaeuft; want tuftchen deen Deenen in een gedenkwaerdige flagh verflagen zijn. Voort Welland\\ welke de andere grens-pael is ten noorden , zijn loopt de Welland naer zeer fchoone huyzingen, qualijk vijf mijlen. By Welland, welke by den ouden fchrij- de welke dien zeer beraden en eerlijken Willem Cicil, dien ver .ffithelvrard Weolod genoemt wordt; dicht by haer bron- grooten behoeder van Britannien, en opperfte Schat-mee- Bmen kafteel Brayhrok, van Robert May anders van Bray- fter van Engelandt, door de genade van de Koningin Eli- vm Bray- ^^^^\' Welke Koning lans befte vrient was, gebouwt, wiens zabeth met de eeren-tijtel van Baron vereert hebben, en de ? broohe. Zoon Henrijk Chriftiana Ledet een erfgenaem van groo- welke hy wederom door zijne deughden ge^iert, onlangs terijkdommxngetrouwthebbende, zoo heeft zijn oudtfte met zeer heerlijk gebouwen verheerlijkt, en een park om zoon de naem dcr Ledeten aengenomen; van wiens zoons wilde dieren in te fluyten (oft een iergaerde) met een tweede dochter, als ik terftont gezeyt heb, het zelve tot de groote en ruyme fteenen muur omheynt. Hier by zijn de endoor de zelve tot de welker erf-goet oude fteen-putten te , waer uyt het Peterburghfche Steen-put\'het nu is, gekomen is. Hier by hebben wy tuflTchen de bof- cn Ramfeyfche kloofter gebout is; want de arbeyt-zame fe».fchen eenige overblijffelen van een kloofter gezien , eertijts krachten der Steen-houwers (ghy leeft de woorden van dcFippmll. De Dii\'ifis , nu Pippvell genoemt, het welk Willem Butte- hiftory van Ramfey) worden hier zeer veel geoeftènc, envilletn onder \'t gebiedt van de tweede Koning Henrijk voor altijdt

is \'er iet, waer aen zy, by beurten uyt-geruft hebben-de Cfftercienfers gebouwt heeft. Daer na ziet\'men Rocking- de, geoeffent werden. En men leeft in de briefvan Edwardy ha/n, eertijdts een kafteel van de Graven van Albimarlia, de Confejfeur: Voorvierduyzentaeleninde Vaften zullenvan Koning Willem de Conquefteur, in welke tijdt het Woef de broeders van Ramfey hebben uyt het landt van S. Peter,was, als men in zijn aenteekening leeft, gebouwt; met wal- zoo veel als zy noodigh zullen hebben van de vier-kantelen, bol-werken en een dubbele rije van pennen voor-zien, fteenen by Bernek, en van de muur-fteenen by Burgh, Byen in een belommert bofch aen een heuvel gehecht, welk Bernek doorfnijdt die gemeene wegh derRomeynen, debofch hier van Rockingham Foreeft genoemt wordt. Daer Welke de nabuuren Forty-foriway om zijn breedte noemen, Forty-fcot&quot;\'tBoehBo na vloeyt zy voorby Heringivorth, eernjdts de woon-plaets dit Graeffchap van Cafter tot Stanford, en fteekt met een way,meslay, der Cantelupen, nu der Baronnen , de welk van Eu- hooge dijk uyt , voornamelijk by het bosken van Ber-De Baron- don de jong fte zoon van Alanus de la Zottch v2.ïv Ashbye nek , alwaer zy een fchou-tooren op de dijk geftelt zijndenen van ontfprooten , tot een groot geflacht van Baronnen voort- heeft, en zich zeer ver ftrekt door de muur vanPark vangegroevt zijn, aen de we^lke veel eers aerigekomen is uyt het Burghley. liouiijk met eene van de erfgenamen van eenen Canteluf, Na weynige mijlen de Welland af-vloeyende door Maxey, Maxey. en met een ander van de Bardon van Seimor, de welke ook eertijdts een kafteel van de Baronnen van Wake, en Peag- van de erfgenamen van de Heer Zouch van Ashby, ende kirke, alwaer in de eerfte kerke der Engelfen de Heylige Lupellen Heeren van Cajiel-Cary, in \'t Graeffchap Somerfet, vrouwe Pega, de welke de plaets den naem gelaten heeft, haer ftam trekken. zijnde de zufter van S. Guthlacus, met haer maeghden lee- Deane. ïn dit bofch hebben wy ook Deane gezien, eertijdts der ringen van godtvruchtigheyt en zuyverheyt door haer le- Deanen, namaels der Ttndals, en nu der Brundenells ven een voor-beeldt gegeven heeft, zo komt zy tot de mey- ke woon-plaets, en daerom ook gedenkwaerdigh; onder ren, die ik nu dikwijls genoemt heb; en wijl de dijk aen de welkeEdmund BrudenellRiAdeXy onlangs geftorven, een haer zuyt-oever verzuymt light, zoo vloeyt zy met groote groot liefhebber der eerwaerdige oudtheyt was. Ook

heeft fchade op de by-gelege velden, en uyt haer kolk ontfpron- De Baron- het geflacht van Engayne, van ouden en eerlijken Adel, hier gen, de welke eerft door Spalding geleyt heeft, zoo komt zy mn van j^y Blathenvic (alwaer nu de Ridderen Staffords woonen, inde Nen oft en overlaedzegeweldighlijk. de welke haer geflacht trekken van Radulf de eerfte Graef Maer de kleene Avone, de welke, als ik gezeydt heb, de van Stafford) een woon-plaets gehadt, en hebben het ka- tweede is van de fchey-palen van dit Graeffchap ten noor- fteel,\'twelk Hymell genoemt wierd, tot het kloofter, den, doch het ampt van een fchey-pael maer vijf mijlen heved genoemt, verandert. Haer manlijke ftam is voor vêr bedient, wordt dicht by de bronnen van de Wellant uyt- \' twee hondert jaren vergaen; maer van de dochteren is de geftort, ten weften gedreven door Stanford, op de Avone ge- Stanford eerfte aen lan Goldington; de tweede aen Laurens Paben- noemt, de wooning van \'t geflacht der Caven ,\'van \'t welk ham; de derde aen Willem Bernak, zeer beroemde Ridde- een doorluchrige en tal-rijke ftam in de naby-gelegene wijk Jipthorpe. ren, befteet geweeft. Hier ziet men ook Apthorp de woon- ontfproten is : en door Lilborne eertijdts toe-behoortigh plaets van den doorluchtigen Ridder Antony Mildemay, aen de Canvillen, het welk eertijdts een verblijf der Ro- wicns vader Wouther Mildemay onlangs Raecs-heer van dc meynen was j gelijk zulx betuyght de gelegenheyt aen de krijghs-



? O R N N. D E kriiglis-weg!i, de oude wallen , en een veuheven berghskeiials een kegel, in\'c welk als zommige nu onlangs door hopevan oude rijkdommen ingïóeven , zoo vonden zy in plaetsvan fé\'hacten kooien ; en als dit rivierken hier door de brug-gen van Doïphridge geloopen is, zoo verlaet het Northam-ton, en loopt naer Warwijk. Maer zoud het zoo vremt zijn , dat ik achte uyt de uyt-gegrave kooien, dat deze heuvel hier tot Ccn fcheyd-pael byeen gebracht is ? wijl Siculus Flaccus verhack, dat men on-der de fchcyd-palen plagh tc leggen oft alfchcn.oft kooien,oft ccfteo, oft gebroke glazen, oft verbrande beenderen, ofckalk, ofc krijt, en S. Auguftijn fchrijft van de kooien: Is hetgeen woondcrlijkc zaek j en zoo groote zwakheydt, dat zyraet een zeer lichte flagh gebroken , met de lichtfte druk-king vermorzelt, en door geenige eeuw overwonnen wer-den, zo dat die eenige fcheyd-paélen hcchtcn,dc zelve daerplegen onder te ftroyen, om den twifter te overwinnen, diet\'eeniger tijdt mocht op-ftacn, en lochencn dat het de ge-fielde fcheyd-pael is. En daerom hel ik te mcêr tot dezemeening, om dat diegene, die van de fchcyd-palen gefchre-ven hebben, getuygen,dac men berghskens van acrdc,dic zyBöt&ntims noemden, op de fchcyd-palen geftelt heeft; zoodat ik meen dat veel van die aerd-hoopen cn ronde berghs-kens, die men doorgaens ziet,tot dit gebruyk zijn opgerichtgeweeft, en datmen, zoo men de aerde dieper uytgroef, on-der de zelve aflchen, kooien, teften, zou konnenvinden. Dit landt heeft tot zijn eerfte Graef, dat ik weet, gehadtWaldeof des ftrijdtbaren Siwarts zoon , dewelke ook Graefvan Huntingdon geweeft is, en om zijn ontrouw tegenWillem de Con(^u^eur onthooft is, alleen twee dochterennalatende, dic ludith, dc dochter van des Conquejleurs hal-ve zufter, hem gebaert hadt. De oudtftc dochter heeft Si-mon van ï. Lizia oft Syhaneöienjts van de moeder ludith,welke hy gevryt hadt, om dat hy van voeten berooft, cn tenfpot geftelt was, tot een huys-vrouw genomen, dewelke dekerk van S. Andries,en het kafteel van Northamton geboutheeft. Na dezen is gevolght zijn zoon de tweede Simon,dewelke om zijn moederlijke goederen met David Koningvan Schotlandt, dien de moeder ten twcedemael getrouwtlang getwift heeft, en dc zijde van Koning Steven gevolghtzijnde in\'t cidc lii jaer geftorven is met dit lot-dichtiEen longman vol van al wat niet gcoorloft, en van al wat nietbehoorlijk was. Zijn zoon de derde Simon,zijn recht van hecGraeffchap van Huntingdon met pleyten en vonniflen te-gen de Schotten vervolgende, heeft al zijn

goederen ver-daen,en door gunft van de tweede KoningHenrijk de doch-ter en erfgenaem van Gilbert van G^«/Graefvan Lincolngetrout; en cyndlijk het Graeffchap van Huntingdon methet verdrijven der Schotten weder gekregen hebbende, isin\'t CIDC Lxxxv jaer zonder kinderen geftorven. Langejaren daerna heeft dc derde Edward Willem van Bohun, eenman van verzochte kloekheyt, tot Graef van Northamtongekooren; en als zijn oudtflcbroeder Humfred van BohunGraef van Hereford cn Effcxjcn Conftapel van Engelandtjin die ftrijdt-bacre eeuw om de laft van \'t Conftapclfchapuyt tc voeren al te fwak was,zoo heeft hy hem ook tot Con-ftapel van Engelant geftelt. Dezen is zijn zoon Humfredin \'t Graeffchap van Northamton , als ook zijn oom, zon-der kinderen geftorven zijnde, in \'t Graeffchap van Here-ford cn Eflex nagevolght, en heeft twee dochters geteelt,decenc getrouwt aen Thomas van Woodflocke de jongfte zoonvan de derde Edward, de tweede aen Henrijk van Lan-cafier Hertogh van Hereford. Maer de dochter van Tho-mas van Woodflocke heeft deze erf-tijtel van Northamtonmet andere door haer houwlijk rot het geflacht der Staffordsgebraght. En als de zelve namaels van haer heerlijkhedenberooft waren, zoo heeft de fefte Edward Willem Graefvan Efl^ex, een op dc hooghftc trap volmaekt hoveling, metde tijtel van Mark-graef van Northamton vereert, dewelkeby ons geheugen zonder kinderen geftorven is. En terwijlwy dit onder-zoeken, zoo hceft de doorluchtighfte Koninglakob Henrijk Howard, de laetfte broeder van den Hertoghvan Nortfolk, een man met een zeer gauw verftandt, vloe-yende wcl-fprekcntheyt, en alle goede konften verfiert, totraden voor-zichrigh, en vêr ziende, tot de ftaet cn ftijl vanBaron Howard van Marnehill, en tot de eer van Graef vanNorthamton, op een cn de zelfde tijdt in \'c cid id c iii jaerverheven. De oudefiheyd-falen. Uk deCiv. Deiai.c, 4. i ;i De Gravenvan Nort-hamton» ill Het levenvan Wal-deof. In dit Graeffchap behooren Parochie» ^ ii ! 1 E I-



? LEICESTER\'S HIRE. En het landt van Northam-ton grenft ten noorden hetlandt van Leicefter, in datboek , waer in Willem deNoorman de reyniging vanEngelandt geftelt heeft, Le-decejierfcyre genoemt , ge-meenlijk Leiceftershire I hetis insgelijx gantft;h veldigh,overvloedigh van vruchten;maer meeftendeel ontblootvan boflchen. Ten ooftenwort hét van Ruthlandt en \'t landt van Lincoln, ten noor-den van Nottingham en Derby, ten weften van Warwijkomringt; want de weft-kant wordt van de heyr-wegh derRomeynen, Watlingstreat genoemt, door-loopen, en vanWarwijk af-geft:heyden; en ten zuyden, als ik terftont aen-gewezen heb,grenfl: het aen \'tGraeftchap van Northamton.Door hét midden fpoelt de rivier Stour, naer de Trent loo-pende, door de ooft-kant het rivierken Wreake, welk eynd-lijk met de Stour vermengt wordt. Ten zuyden, daer dit landt door de kleyné Avone vanhier, en van gins door de Welland af-gepaelt wordt, gemoetons niets gedenkwaerdighs,als aen de Welland, daer zy nochdicht by haer bron en kleyn is, Haverburg, gemeenlijk Har-horrow, zeer vermaert in de beefte-markten; en, welk hierniet vêr af is, Carleton, dat is, der Boeren-fladt, weet ik nietoft yerhalens waerdigh is; waer in meeft alle inboorlingendoor eenige byzondere kracht van\'t landt, oft water, oftdoor eenige andere verborge kracht der natuur,zeer qualijken belemmert fpreken, en de woorden uyt het onderfte derkeel zeer fcherp trekken, konnen qualijk dè k vöort-bren-gen. Dé Roomfche wegh, welx dijk, op zommige plaetfenverfleten, op zommige nochtaris zich hier zeer klaerlijkvertoont,ftrekt zich als regel-recht naer \'t noorden door hetweften van dit landt. Welx ftreek ik van de Teems af inWalles, om de oude fteden na te zoeken, (ghy zult oft (cha-delijke, oft met fchade te zorgh vuldige naerjïligheyt belac-chen) naerftelijk gevolgt ben; want ik heb geen trouwerleydts-man om de zelve te vinden konnen verhopen. VanBowbridgeA^^&quot;^ zy die van Northamton verlaet, wort zy eerftdoor de rivier Swift door-gebroken, welke langzame rivierdie fnelle naem niet als in de winter-maenden voeght. Dèbrugh, Bransfordbridge, en Bensford genoemt, waer door zyhier eertijts t\'zaem-gevoeght was, over lang gebroken zijn-de, is oorzaek geweeft, waerom zo vermaert een wegh minbewandelt wierd;doch nu wort zy met gemeene koften her-bout. Aen deze wegh light van hier ten weften Cefterouer,doch in \'t Graeffchap van Warwijk, zelfs gedenkwaerdighdoor de naem van haer Heer Fulco Grevill, een zeer door-luchugh en vermaert Ridder,hoewel de naem zelve de oud-heyt der plaets getuyght; (want onze voor-ouders

hebbenniet als de oude fteden en kafteelen Cefler genoemt:) daerna ten weften neven de Swift, ziet men aen d\'eene kant Mi-Jlerton, toebehoortigh aen \'t doorluchtigh en oudt geftachtEenhrm, det Poultens, aen d andere kant het koop-ftédekeri Lutter-Uelke hout y^gyth, eertijts de bezitting,zo men zeght, der Ver donsmden\'^^^\' W ^^^ ^^ude bron is, dat zy ftoppels en hout in kortenlan wickliff &quot;J^t in fteen verandert. Dc kerk van deze plaets heeft ge-?e^orven fticht die zeer vermaerde \\o2.n.Wukliff, een man van een ge-flepen verftant,en Zeer ervaren in de H. Schrift, de welke,zijn pen voerende tegen de Pauflijke macht en de Room-fche kerk, niet alleen in Zijn leven zeer gequelt was; maermen heeft ook in het een-en-veertighfte jaer na zijn doodtop zijn lichaem gewoet, \'t welk door laft van de Senenfchevergadering op-gegraven en gebrant is. Van die brugh Bensford khmt die oude wegh naetkroffe, zoo genoemt, oni dat op die plaets eertijdts een ver-heven kruys geftaen heeft, voor het welk nü een hooge ftijlmet haer fchragen geftelt is. De nabuuren hebben ons hierverhaelt, dat twee voorneme wegen van Engelandt elkan-der hier door-fneden hebben, en dat hier eendeer bloeyen-de ftadt gelegen heeft, met namen Cleyceftery welke haer Cleycefter.Raedt gehadt heeft, en welx deel Cleybrook byde duyzent Claybrooke,fchreden byna groot was,en daer ten weêr-zijden by de wegeen gront van vierkante fteenen onder de vooren is, en datdaer door de ploegen dikwijls penningen der Romeynenuyt-gehaelt zijn, hoewel boven de aerde zelf de puyn ver-gaen is. Deze, mits de ruymte van Banaventa oft Wedon,welke op een hayr over-een-komt, en die brugh Bensfordgenoemt, Zouden my lichtlijk doen gelooven,dat de Benno- Btnnones.nen oft Venonen,v^e\\ket verblijving Antoninus naeft aen Ba?P-naventa ftelt, alhier geweeft zijn, meeft mits Antoninus ge-tuyght, dat de wegh zich hierin twee deelen gefcheydenheeft; welk ook \'t gemeene volk verhaelt. Want ten zuyd-ooften, daer men naer Lincoln gaet, ftrekt zich Fojfewayrecht naer Rata^ en Vernometum, waer van wy terftont fpre-ken zullen; en ten zuyd-weften ftrekt zich de WatlingHreatin Walles recht door Manuejfedum-, waer van wy in \'t Graef-fchap van Warwijk op zijnplaets verhalen zullen. Ctirkw.Whaling,Wiithng\'Jlreat. CeJlermeT\' 1387. Wat hooger aen de zelfde wegh light Hinkley, welk tot Hinhy;}*zijn Heer gehadt heeft Hugo GrantmaisniU, groot Senefchalvan Engelandt, als de Roode Willem en de eerfte Henrijkheerfchten. En deze heeft twee dochteren geteelt, Petro-nella aen Robert Blanchemaines, Van zijn witte handen

alzogenoemt, Graefvan Leicefter, met hetSenefchalfchap vanEngelandt, en Alicia aen Rogier Bigod gehoulijkt. Aen deooft-kant van dc kerk ziet men voorwaer graften en eenbolwerk tot een uytftekende hooghte op-gevoert, welk deinwooners zeggen dat Hugoos kafteel was. Drie mijlenvan hier ligt de oude markt Bofrorth, als voor welk Richard Bofworth\'.Barecourt dit recht met de jaer-markten van de eerfteÉdward verkregen heeft. Hier omtrent is het EngelfcheRijk in de uyterfte wankelheyt der oorlogh by onzer groot-vaderen geheugen gevallen. Want Henrijk, Graef vanRichmond, heeft met een kleyne troep de derde Richard,die het Rijk met de grootfte fchelmery ingenomen had, al- ^^daer in een veldt-flagh ontfangen; en mits hy met de zijnevoor de vryheyt des vaderlandts kloeklijk voor-genomen ^^had te fterven,zo heeft hy den dwingland te dapperder over-wonnen en verflagen;en met gelukkige toe-roepingen voorKoning in ^t midden onder de neêrlaegh uyt-geroepen zijn-de,heeft Engelandt door zijn kloekheyt van de heerfchappydes dwinglands verloft, en door Burgerlijke tweedrachtenontruft zijnde, door zijn voorzichngheyt geftilt. Waer vande Dichter Bernardus Andraeus Tholofas, welke toen ge-leeft heeft, in zijn gedichten aen de zevende Henrijk op deRozen, welk Henrijx wapenen waren, fpelende aldus ge-zongen heeft: Ziet alle winden zijn in rufl,Alleen de laeuwe Zefir kufl,En voedt \'tgebloemt, en roode Rozen.,En doet de lieve Lente blozen. Anders ontmoet ons aen de wegh niet dat gedenk-waer-digh is, als zeer vêr Ahsby de la Zotiche, nu een zeer geneug- Ashhy,lijke vlek der Graven Van Huntingdon, eertijdts van denBaron Alanus de la Zouch, wiens roode fchildt met tien Be Baron-gulde klootkens befpreytwas. Deze, als hy de tweede erf- «f» Zottchgenaem van Rogier van kuincy, Graef van Winton, ge- \'^^»^^bhy,trout had, heeft in dit landt door zijner vrouwen recht veelerfgoederen verkregen. Maer als hy Ian,Graef van Waren-ne, te recht riep, de welke de zaek met het zwaerdt, en nietmet de wetten wilde beflechten, zoo is hy van hem in hetKoninglijk hof van Weftmunfter in \'t m c c l x x i x jaer om-gebracht ; en na weynige jaren hebben zijns neefs dochte-ren en erfgenamen dit erfdeel door haer houwlijken over-gebracht tot de geflachtenvan Seinmor, en der Holands, DeHo-Doch deze ftadt is namaels tot de Hapf^gs gekomen, de ^^f^ds.welke daer haer genoegh fchoone huyzingen hebben, enonder de welke Willem het recht der jaer-markten van dezefte Henrijk verkregen heeft. Ook mach ik hier nietverzwijgen Cole-overton, de woon-plaets van H. van Bello- Colortonlmonte ,

gefproten uyt een geflacht met de Onder-graef vanBellomonte. De voor-naem heeft deze plaets gekregen van D d d d de
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? C O R I T A N E N. B E ziS de fteen-kooîen, van naturen als verharde zwavel-aerdt,de kleedt met berouw te verbeteren, \'t gene hy tegen zijn ksok^, V/elke hier tot groot nut van den .Heer in zoo groot een Vorft, met een vyandigh gemoet op te ftaen, mifdaen had» overvloet uyt-gegraven worden, dat de gebuuren daer van Wat naem Leicefter in de Roomfche tijden gevoert heeft, wijd en zijd genoegh voorzien worden, om haer haerden ce heb ik noch niét ervaren. Ik acht dat het in Nnmius naem- beftoken. ï^ey Caer-Leriûn genoemt wordt: maer dat het die verdichte Wy hebben gezeyt dat de Suur het landt midden door- Koning Leirus gebouwt zoud hebben, mach van nu geloo- fnijdt, de welke,niet vêr van deze wegh ontfangen, en door ven wie wil. Maer de gelegenheyt komt zoo juy ft met An- vele beexkens van geduurige loopende wateren vermeer- toninus befchrijving over-een, van de Bennonen en Verome- dert zijnde,met een zachte loop ten noorden af-vallende,de ten, aen de krijghs-wegh J\'i?^genoemt,dat ik het moet voor voorneemfte ftadt van dit geheele landt ten weften en ten Rata,-we\\k by Ptolomeus Ragdi genoemt wort,houden; hoe- noorden befpoelt, de welke by de Schrijvers Lege-ceflria, wel \'er nocht tael nocht teken van de naem van Rata meêr Zeicejler, Leogora, Legeocefier, en Leicefter genoemt wort. Deze ver- over is, als mooghlijk in een krijghs-wal, welke Rawdikes toont groote ouderdom,en geen rnJnder fraeyigheyt. In het genoemt wort,nauwlijx vijf-hondert fchreden van de zuyd- D c LXXX jaer, als Sexwulf het Rijk der Merciers, door bevel poort van Leicefter. van Koning Ethelred, in Bifdommen befchreef,zo heeft hy Hier ftut ik,en zie rondom, welke wegh ik tot leyts-manhier een Biflbhoplijke ftoel geftelt, en heeft\'er als eerfte nemen zal,om de oude fteden na te vorfchen.Ranulf,Mun-Biflchop gezeten : maer weynigh jaren daer na de ftoel el- nik van Cefter,getuygt, dat de oude ftraet van hier door déders vervoert zijnde, heeft deze waerdigheyt op-gehouden, woeftijn naer Lincoln gelegen heeft,maer door welke woe-en is de wijdtluftigheyt der ftadt allenx vermindert ; tot dat ftijn wijft hy niet aen;het gemeene volk zéght naer \'t noor-de zeer goede vrou Edelfleda in\'t dccccxiv jaer de zelve den door het lant vanNottingham. Anton. Aug.zo ik iet zie;hermaekt, en met nieuwe veften voorzien heeft 3 zoo dat fchijnt te kennen te geven,dat hy in \'t noorden door dit lancMatth^eus Pariftenfis in zijn kleyne hiftori gefchreven heeft: naer Lincoln gegaen is. En dit langs vertoonen zich voor-Legeceflria is een zeer rijke ftad,en met een zéér vafte muur waer

eenige oude plaetfen door.haer tekenen,de welk wy opvoorzien, de welke zoo zy aen de gront gefterkt wierd, zy haer orde zullen noemen; maer gins langs zijn my tot nochzou geen ftadt behoeven te wijken. Omtrent den inval der toe geenige ontmoet ; wat anderen gefchiet is, weet ik niet.Noormannen was deze ftadt genoegzaem bewoont, en had Dicht hier by is Groobj, een rijke en wijdtluftige hoeve,veel burgers, van welke zy gehouden waren door een oude oft,als de onze \'t noemen, een Mayery , de welke van Hugoinzetting twaelf ( als men in \'t boek van de eerfte Willem Grantnaifmill, den welken de eerfte Willem met groote in-leeft ) \'met den Koning te zenden, zoo dikwijls als hy ten komften vereert had, door de Graven van Leiceiïer, en deoorlogh ging. En zoo hy ter zee tegen de vyanden ging,zoo ^mnceys tot het geflacht der Ferrers gekomen is, van het De Ferrerszonden zy vier paerden tot aen Londen, om de wapenen te welk de Heeren J\'É\'irrm van Gr^^^jy lang gebloeyt h ebben; en enGrejsdragen, oft iet anders dat noodigh was. Deze ftadt betaelde eyndlijk hééft haer eenige nagelate dochter Izabella, hetden Koning jaerlijx xxx ponden in \'t getal, en twintigh op zelve door haer houwlijk tot de naem der Greyen over-ge-het eynde, en xxv vaten honigh. Maer in de tijden van de bracht,van de welke het eyndlijk wederom by verbeurte tottweede Henrijk is zy door veel ellenden onderdrukt, en de des Konings erfgoed vervallen is. Maer terwijl wv dit on-veften zijn uyt-geroeyt geweeft, als Robert, toe-genaemt derzoeken, zoo heeft onze machtighfte Heer en KoningBojfu, dat is, de Bultenaer-, Graefvan Leicefter, eenige nieu- lakob den doorluchtigen Ridder Henrijk Grey wederom inwigheden tegen den Vorft onder-ftond. \'t Welk Matth;Eus de eer zijner voor-ouderen herfteit, alshy hem voor zijn1173. Pariflenfls met deze woorden getuyght : De edele ftadt Lei- hulding tot Baron Grey van Grohy verkoren heeft. cefter is om dc fmaedt van GraefRobert,tegen den Koning Nu laet ons weder-keeren tot de rivier de Stour, de welke opftaende, belegert, en door Koning Henrijk uyt-geroeyt, voorby Leicefter geloopen zijnde, eerftlijk Momforell, oft en de muur, die onverbreeklijk fcheen, is rondom tot de liever Mom-foure-hillde naem geeft, welke nu flechts een ^ grondt toe vernielt. Want de ftadt ( op dat ik dit ook uyt de vermaerde markt is, doch eertijdts was hét zeer beroemt kleyne hiftori byvoege, ) de muuren zonder gront-veft on- door een kafteel, van een fteyle en gebroke heuvel aen de der-graven,en de ftutten eyndlijk verbrant zijnde,zo zijn de rivier af-hangende , \'t welk

eerft aen de Graven van Leice- veften aen ftukken gevallen, de welke tot op den huydigen fter, en daer na aen Sacherus van ^incy, Graef van Win- dagh, door de vafte taeyigheydt van\'t Sement, als groote ton,inder Baronnen oorlogh toebehoort heeft, en heden fteen-klippen noch geheeUiggen. Ellendighlijk wierden is het niet als een puyn-hoop. Want in\'t cidccxvi i jaer toen ook de burgers geftraft en verbannen, dewelke met na een zware belegering ingenomen zijnde, zo hebben het geit geven vryheydt van wegh te gaen verkregen hebben, de inwooners als een Duyvels-neft, en als een moorders en met vrees gevlucht zijn na de vry-plaetfen van S. Alban en roovers-kuyl tot de aerde toe uyt-geroeyt. Wat hooger aert Lou^h- S. Edmond. Ook was het kafteel ontbloot van borftweeren, de andere kant light Borrow, alwaer de aller-vafte kalk uyt- bmow. hetwelk voorwaer grooten vaft geweeft is. Dicht byhet gegraven wordt. Van hier eyndight de Stour na weyni- welk een Collegiael gaft-huys geweeft is, in welx kerk Hen- ge mijlen in de Frent, een weynig beneden de koop-ftadt rijk, Graefvan Lancafter,en zijn zoon Henrijk van Lanca- Loughhorrough, de welke , onder \'t gebiet van Maria,aileenfter, welke de eerfte Hertogh van Lancafter geweeft is , be- de eenige Baron Edward Haftings met haer naem vereertgraven liggen. Want deze Hertogh,nu oudt geworden zijn- heeft. Maer als zy, dien hy zeer lief was, geftorven was, zode, heeft dit gaft-huys gefticht door een Godtvruchtige ge- heeft hy, in de menfchlijke dingen verdrietigh zijnde, niet\' negentheydt om armen te voeden,en heeft het aen de zelve langer in de wereldt willen Ieven;maeris,om alleen Godt te ge-eygent ; waer van Henrijk Knighton van Leicefter, die dienen, in het gaft-huys, \'t welk hy by Stoke Pogeis, in hetj, 50. toen geleeft heeft, aldus fpreekt : Henrijk, Graefvan Lan- Graeffchap van Buckingham, gefticht had, vertrokken; al-cafter,heeft de eerfte de Collegie-kerk en het gaft-huys buy- waer hy met de armen in Gode leefde, en onder de zelveten de zuyder-poort van Leicefter gebouwt, waer in hy ge- zijn leven in Chriftus ge-eyndight heeft. Dat deze Ko-^ftelt heeft een Deeken met xi i Provenier-Kanunniken, en ninglijke ftadt Loughhorrough, bv de Saxen Liejanbu/ijezoo veel Vicarifen, en andere dienaers, hondert zwakke ar- genoemt geweeft is, de welke Marianus getuygt dat Cut-inen, en tien kloeke vrouwen, welke die zwakken bedienen wulf den Britannen in \'t d lxx 11 jaer ontnomen heeft, be^zouden, en heeft het genoemde gaft-huys genoeghzaem wijft eenighzins de nabuurigheyt des naems. En nu

eygentbefchonken. Aen de andere zijde van de ftadt is tuflchen de zy zich met recht toe de tweede plaets naeft Leicefter, on-genoeghlijke weyden, welke de Stour befproeyt, een kloo- der alle de fteden van dit G raeffchap, zo in grootte,als in ge-fter geweeft,en daer van de genoemt,waer van de zelf-. bou,en geneughlijkheyt der boflTchen : want hier naby liSht Charn-ue Knighton aldus gefchreven heeft : Robert le Boft[u,Qi2.e{ het bofch van charnwood,oït charley,\\ welk zich zeer wÏjdt^ ^43\' van Leicefter, heeft gebouwt het kloofter van Maria de uyt ftrekt, en begrijpt de vijver Beaumanmur, de welke deTratis tot Leicefter, en heeft het met landen, bezittingen, Heeren van Bellomonte, als ik verftaen heb, met een fteenenen inkomften rijklijk befchonkenen heeft in \'t zelve kloo- muur omheynt hebben. Deze uyt een Franfch geflacht ( alsfter, door \'t toeftemmen van zijn huys-vrou Amicia, een men gemeenlijk gelooft)en gewiflijk van loannes Brennen-Regulier-Kanunnikgeworden zijnde, vijftien jaren in een fls, Koning van lerufalem, gefproten zijnde, zijn omtrentRegulier-kleedt voor Godt aldaer geftreden, cniseenKa^ de tijden van de eerfte Edward in Engelandt gekomen,nunnik in den Heergeftorven^ te weten om in\'t Reguliere en door het houlijk met de dochter van Alexander Co- myn. î n I ?n n i ? I ? i I ? I \' 1\'-



? E R - S H ti^ mjn, Graefvan Boghan in Schotlandt, wiens moeder een haer Graven,zijnde de aller-edelfte mannen. En wiji het in Ve Gr&&quot;!cn van de erfgenamen was van Rogier van ^inan, Graef van de Saxfche tijden zijn erf-Graven gehat heeft, 200 zal ik de Winton, tot een rijk erf-goedt geraekt, en tot een groot zelve in haer rye eerft optellen,gelijkze Thomas Talbot,^cn gedacht uyt-gebreyt. ,Uyt het welke Henrijk, onder \'t ge- man in de oudtheden zeer erviiten, my uyt de Koninglijke biet van de derde Edward, eenige jaren lang tot de vergade- hant-veften befchreven heeftrTen tijde van .®thelbald,Ko- ringen der Parlamenten is beroepen geweeft, onder de ning der Merciers, in \'t dccxvi jaet, was Leofrik Graefvan naem van Graefvan Boghan j en lan is onder \'t gebiedt van Leicefter,dien in de rechte lijn gevolght zijn de eerfte Alga- de zefte Henrijk, een tijdt lang Conftapel van Engelant ge- rus,de tweedeAlgarus,de tweedeLeofnk,Leofftan,de derdeweeft, cn de eerfte, dat ik weet, die de eer van Onder-graef Leoftik,welke te Conventry begraven ligt,de derde Algarus, van den Koning ontfangen heeft. Maer als Willem,de laét- diens zonen geweeft zijn Eadwin,Graef van Marchia,Mor- fte Onder-graef,zonder erfgenamen geftorven was,zo is zijn charus,Graef van Northumbërlant, en zijn dochter Lucia, zufter aen den Heer Lovellgexxoxmx.; en namaels dit groot welke eerft getrout is geweeft aen Ivon Talboys van Anjou, cn daer na aen Rogier de Romara, van wien Willem de Ro-mara, Graefvan Lincoln, geboren is. De manlijke ftam vandit Saxifche geftacht toen ontbrekende, en de Saxifchenaem als vertreden zijnde , zoo heeft Robert van BeaumontNoorman, Heer van Vont Audemer ,\'en Graefvan Mellent,na de doot van Simon,Graef van Leicefter, zijn Graeffchap gebout,wort hier ook gezien, \'t welk namaels aen lan Lacy, verkregen in \'t mcii jaer door de gunft van de eerfte Koning ^^^ ^^ Graefvan Lincoln,toebehoort heeft, de welke van de eerfte Henrijk, een man vernaemt in wetenfchappen, lieflijk in Edward voor \'t zelve het recht van een jaer-markt en koop- fpraek, door-trapt in loosheyt, wakker in voorzichtigheyt, \'&quot;?HmtimL markt verkregen heeft. Maer als in ^t verbannen der Baron- gaeu van verftant; de welke, als hy de hoogfte ftaet van zijn in zijn kief nen, onder de tweede Edward, de verbeurde goederen ver- heerlijkheyt beleefde, zoo heeft eenige andere Graef hem &quot;v^^^de ver- fcheydelijk verdeelt wierden, zoo heeft de Koning deZe zijn huys-vrou ontvoert, waer van hy in zijn ouderdom, in Mayery aen den jongen Hugo le Defiencer vergunt. zijn gemoet ontroert zijnde, in de duyfterniifen

van droef- De ooft-zijde van dit landt, welke heuveligh is, én vee! heydt gevallen is. Dezen zijn gevolght zijn zoon, toe-ge- Schaeps-kuddenweyt,isver9ierr geweeft door twee byzon- naemt Bojpt, zijn neef, toe-genaemt Blanche-maines , en dere wei-bekende plaetfen, Vernometvm, oft Verome- zijn na-neef Fitz-Parnell, alle met de voor-naem van Ro- t vm, waer van Antoninus verhaelt, en Burton Lazers, in de bert, van welke die laetfte Fitz-Parnell, alzoo by-genaemt voorgaende eeu en zeer vermaert. van Petrónel oft Parnel zijn moeder, de laetfte dochter en Vernometvm , de naem nu vergaen zijnde, fchijnt te mede-erfgenaem van de laetfte Hugo Grantmaifmill, zon- indier plaetfen gelegen te hebben,welke men heden Burrourv- der kinderen geftorven is. Na weynige jaren heeft Simonhill en Erd-burrouw noemt. Want tuftchen Verometum en van Montfort, gefproten uyt den baftart van Robert, Ko-Rate zijn by Antoninus xi i mijlen, en even zoo veel zijn \'er ning van Vrankrijk, de welke de zufter van Robert Fitz-tuflTchen Leicefter en deze plaets. Ook is de hedige naem Parnellgetrouwt had, deze eer gevoert. Maer de zelve met Maté:Burrow van Bup^ gefproten, het welke by de Saxen beve- de zijnen verdreven zijnde in \'t mc c jaer, zoo heeft Ranulf,ftigde plaetfen betekent hééft. Maer \'t geen \'t meefte is, op Graefvan Cefter, deze eer verkregen, niet door erf-recht,die zelfde plaets verheft zich een alzins fteyle heuvel, be- maer door gunft van den Vorft. Nochtans heeft Simonhalvên ten zuyd-ooften, op wiens tóp de openbare teeke- van UMontfort, des voor-zeyden Simons zoon, deze waer-nen van een vernielde ftadt zijn, een dubbele graft, en het digheyt namaels verworven, na dat zijn eerft-gebore broe-ontwerpder veften zelfs, welke omtrent achtien morgen der Alnarik voor de derde Koning Henrijk van zijn rechtlands befloten hebben. geweken was. Tegen dezen was de goede wil van den der-En nu is het bou-lant, en in geenige zaek zoo vermaert, den Koning Henrijk zo groot en genegen,dac hy hem, bal-als dat de ombuunge jeught hier jaerlijx eenige worftelin- ling zijnde, uyt Vrankrijk geroepen, met rijkdommen voor-gen oeftent. Uyt de naem zoud iemandt mogen ramen dat zien, en met het Graeffchap van Leicefter, en het houlijk Beziet Lo-hier eertijdts eenige groote kerk der Heydenfche Goden van zijn zufter vereert heeft; doch hy door weldaden over- &quot;veshamingeftaen heeft. Want Vernometum betekent in de oude Eran- vallen, als hy geen macht te vergelden had, (gelijk dan defche tael, welke een-zelvigh geweeft is met de oude Britan- onvromigheyt der menfchen zodanigh is,) heeft begonnenfche,

een groote Kerk, gelijk Venantius Fortunatus in \'t eer- te haten, den wei-verdienden Koning zeer qualijk gequelt,fte boek van zijn gedichten van Vernometum, een ftadt van en met de oproerige Baronnen de fchriklijke ongeftuymig-Vrankrijk, met deze veerzen opentlijk getuyght: heden der inlandfche oorlogen verwekt, waer in hyzelfD\'eern^aerde oudtheyt wild haer Vernometum heeten, eyndlijk gebleven is. En de heerlijkheden en bezittingenDaer door pjierd in het Frans een groote kerk geweeten. heeft Edmond,de B ultenaer genoemt,Graef van Lancafter,En Tmrton, by-gehaemt Lazers, van de Lazerifen, (zoo en de jongfte zoon van de derde Henrijk, van zijn verwin-noemde men de Mélaetfchen oft Leprozen) was een zie- nende vader verkregen. En naderhant heeft deze eer onderken-huvs, oft rijk gaft-huys, onder wiens Overfte alle de de tijtelen van \'t Lancafterfche geflacht lang als gefchoo-huyskens der Melaetfchen in Engelandt eenighzins geftelt len, en Machteld, dochter van Henrijk, Hertogh van Lan-waren,als dien opziener der Melaetfchen té lerufalem.Men cafter,heeft,aen Willem van Beyeren, Graef van Henegou-zeght dat het in de eerfte tijden der Noormannen door een wen, Hollandt, Zeelandt, &c. getrout zijnde, hem den tij-verzamelde penning , door gantfch Engelandt by-een-ver- tel van Leicefter ook toe-gevoeght; want hy wort in de briefgadert, (de Mouhrays daer toe rijklijkft uyt-reykende)op-ge- van \'t xxxv jaer van de derde Edward uytdruklijk genoemtbout is. In welke tijdt de Melaetsheyt met een zwaerer be- Willem,Graef van Henegou en Leicefter; en gelijk \'er ftaet Regi^erfmetting gantfch Engelant door-kropen heeft. Want toen in de xxxvi Inquifitie van de derde Edward: Zy heeft met ^ethceft men gelooft, dat deze ziekte uyt Egypten eerft in dit de naem van Hertogin van Beyeren bezeten het kafteel, de eylant over-gekomen is, de welkezich namaels in Europen Mayery, en de Heerlijkheyt van Leicefter. De welke na- verfpreyt heeft, eerftlijk ten tijde van de groote Pompejus, maels zonder kinderen geftorven zijnde, zoo is die eer we- daer na onder Heraclius,en op andere tijden,als men uyt de derom gekeert tot ïan van Gent, Hertogh van Lancafter, hiftoryen zien kan: maer noyt is zy,dat ik gelezen heb,voor de welke Blanchia, de tweede zufter van Machteld getrout die tijden in dit eylandt ingeflopen. Maer onder deze ver- had. Van toen af is zy voort aen het geflacht van Lancafter maerde plaetfen kan ik niet verzwijgen de navolgende hier verfmolten , tot dat zy, by ons gedenken, in dien Robert dicht by gelegen , Burton, Melton, Mowbray, een markt- D/ü^/^^ gefchenen heeft, den welken de

Koningin Eliza- plaets van de Mowbrays, eertijts haer Heeren,alzo genoemt, beth, in \'t zefte jaer van haer Rijk,met het zwaerdt van het alwaer niet meêr te zien is als een fchoone kerk; en verder Leicefterfche Graeffchap omgort, Nederlandt, door het naer \'t zuyden Skeffngton,hei welk,gelijk het een doorluch- langduurigh onweer der oorlogh gedreven, met gemeene tigh geflacht benoemt heeft,zoo heeft het infgelijx zijn ver- wenfch om hét roer der heerfchappy te bedienen geroe- maertheyt van\'t zelve gekregen. pen , en weynigh daer na veracht heeft, ende welke in het Dit lant van Leicefter is altijt doorluchtig geweeft door m d lxxxv i i i jaer \'t leven met de doot verruylt heeft. Binnen dit Imdt üjnzoo Parochy-kerken. E e e e R V T, E E R E. De Onder- r,raven van? ^ Meaumont. De eerfleEeren-on- der-^raefin Ente~landt. cif-goet,om gequeüfte Hoogheyt,aen den Koning verbeurt. In dit noorder-deel gemoet ons niet anders geloof-waer-dighs, als het kloofterken, V/elk Roifia van Verdonvootdo.geeftlijke maeghden gefticht, en Grace Dieti,d2ith,Godts ge-nade genoemt heeft 3 en daer de Trente aen fpoelt het oudekafteelken Dimnington, van de eerfte Graven van Leicefter Dunnifia-\'ion. Penwme- tum oft mm. Wat Ver-nometumin de oitdeFranfchetael bete-kent. BurtonLaz.ers. Melaetfheyt tn En-gelandt. Melton. Shffington.
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? R V T L A D-S H )i rl\' \' }J Jl\' Vtland , in\'t Saxifch Rotrè- onftuymigheden der nijdt met veel te poogen geworpen lanD,wórt van \'t lant van Lei- had, op \'t fchielijxt van zijn leven en eer berooft heeft,cefter gelijk als befloten, be- Hier tegen over ten ooften light in een fchoon gelegen halven ten zuyden,daer\'taen dal Bttrly, nu zijnde heerlijke huyzingen van de Haringtons ^ ^i^dy. de rivier Welland grenft, en de welke uyt het houlijk met de dochter en erfgenaem van ten ooften daer het aen Lin- Colfeper, zo rijk een erf-goet verkregen hebben, dat zy van cohi paelt: niet minder in toen af hier ter plaetfen meeft gebloeyt hebben, even als te vruchtbaerheyt en genoegh- vooren de Colpepers, tot het rijke erf-goet der Brufeis door lijkheyt des lants/choon het N. Green ten deel gekomen was. En de Brufeis zün uyt de kleyner in ruymte is,als zijn- voornaemfte adel van Engelant door houlijk in \'t Koning- de \'tkleenfte landeken van Hjk geflacht van Schotlandt giewikkelt geweeft, van welke gantfch Engelant: want,in\'t door de outfte broeder Robert de Koninglijke ftam der ront bepaelt zijnde, begrijpt zo veel in zijn omgang, als een Schotten,en door de jongfte broeder Bernard de Cottons Van kloek ruyter op een dagh zoud af-reyzen. Waer van de in- Cottington in \'t Graeffchap van Huntingdon, waer van wy wooners verzieren, dat ik weet niet wat Koning eenen Rut gehandelt hebben, en deze Haringtons gefproten zijn. Met zo veel landts gefchonken heeft, als hy op eenen dagh zoud welke naem Koning ïakob den doorluchtigften Ridder lan konnen omrijden; en dat dien ruyter dit lant op de gezette Barrington met de tijtel van Baron Harrington van Exton tijdtom-gereden,en\'t zelve daerom te fchenk ontfangen, verheven heeft. en na zijn naem genoemt heeft. Maer wegh met dufdanige In \'t oofter-deel nu aen de rivier Guash zijn Brigcaflerton, beuzelingen j wy willen, door de vryheyt van dichtfelen, de waer van namaels; en Rihall, alwaer, als het over-géloofon- waerheyt niet laten gequetft worden. En wijl dit lant door- ze voor-ouders zoo geblinthokt had, dat het door de veél- gaens root is, zo dat ook de fchaeps-vellen met rootheytbe- heydt der Goden den waren Godt byna wegh ruckte, , fmet zijn; en root by de Saxen Roet, en Rud genoemt was, Tibba de Goddin der kleene volkeren, als een Diana van de Ve Goddin zouden wy niet vermoeden dathet Rutland als \'t Roode land vogelers, mits zy Overfte over de vogelerijé was, ge-eert ^^^ genoemt is ? Vaek komen namen,zegt de Dichter,met haer wierd. En hier naby Ejfenden, wiens Heer Robert Cectll, een \' dingen over-een. Want dat de plaetzen overal na haer root- zeer goede zoon van een zeer goede vader,de welke een ftut heyt genoemt zijn, zullen \'t kafteel Rtitlan in Walles, op dc van ons gemeene beft was,Koning lakob onlangs tot Baron rootachdge ftrant gebout, de Roode voor-bergh, de Roode zee Cecil van Effenden

gekooren heeft. . Pf tuflTchen Egypten en Arabien, Erythreia in lonien, en duy- Dit landeken heeft Edward de Confeffeur aen zijn huys- zent andere plaetzen meêr als genoeg betuygen: zo dat wy vrou Eadith by uyterfte-wil gemaekt,met dat verding noch- voortaen geen beuzelen in de zaek behoeven re gelooven. tans, dat het na haer doodt zou komen aen S. Pieter van Voorts fchijnt dit landeken laet tot een Graeffchap geftelt Weftmunfter. Want dit zijn de woorden van de uytterfte te zijn: want ten tijde van Edward de Confejfeur wierd het wil: Ik wil dat nae de doot van de Koningin Eadghith mijn voor een deel van Northamton geacht;en \'t is van onze Hi- huys-vrouw, Roteland met al zijn toe-behoorten gegeven ftory-fchrijvers, die voor dry-hondert jaren gefchreven heb- werde aen mijn kloofter van S. Peter,en dat het zonder toe- ben , onder \'t getal der Graeffchappen niet geftelt. ven herftelt werde aen den Abt en Munnikken, dewelke Het rivierken Wash,ok Guash, de welke dit lant van \'t we- Godt aldaer gedurighlijk dienen. Nochtans heeft Willem ften naer \'t ooften midden doorloopt,deelt het zelve in twee de Noorman deze zijn uyterfte-wil vernietigt, de welke,een deelen. ïn\'t herwaerfte oft zuyder-deel light op groot deel voor zich behoudende, het overige tuflchen de een fteyle plaets, waer van \'r ook de naem heeft, nergens an- Gravin ludith, wiens dochter David der Schotten Koning ders om gedenkwaerdig,dan darter een wel-bezochce markt getrouwt heeft, Robert Maller, Ogier, Giflebert van Gant, gehouden wordt, en dat het zelve een fchoone School ver- Graef Hugo, Alberik Klerch en andere gedeelt heeft.En aen toont,de welke,als ook de andere te okeham,K.lhonfon Die- Weftmunfter heeft hy eerft de thienden, en namaels alleen naer des Godlijken woorts met verzamelt geit onlangs met de kerk van okeham met al zijn aenhangfelen gelaten,een loflijk opzet gefticht heeft, om de kinderlijke verftan- Dit Graeffchap telt niet veel Graven. De eerfte Graef G\'^ww-y^a den in goede konften en wetenfchappen op te brengen. En van Rotelandt was Edward de outfte Zoon van Edmund van landt. hier naby light Dry Stoke, welk niet verzwegen magh wor- Langeley Hertog van York,door de wel-genege gunft van de den, mits het een oude wooning was van \'t doorluchtigh en tweede Koning Richard by zijns vaders leven gekoren, en voor-zeker oudt geflacht der Dighheis. Maer welk Everhard van den zelfden Koning namaels Hertogh van Albemarla Digby nu een eeuwige fmet aen-gebrandt heeft, de welke verklaert. Hy naemlijk,de welke fchandelijke raetflagen,van met de fchelmachtighfte brandt-ftichters zoo fchriklijke de vierdeKoning Henrijk te verdelgen, niet zonder fchel- raedtflagen aen-gegaen heeft, om zijn Vorft en Vaderlandt mery gebrout,en fchielijk met gelijke lichtvaerdigheyt ont- door een helfche blixem-ftagh wegh te rukken. dekt heeft. En, na zijns vaders doodt,

Hertogh van York ge- In \'t ginswaerfte deel over de rivier tuflfchen de heuvelen worden zijnde,is in de dikfte drang der vyanden in de Agin- light een zeer geneughlijk en vruchtbaer dal uyt-geftrekt; courtfche fl-agh moedighlijk gebleven. In deze eer is lang men noemt het heden The Fale ofCatmofe, mooghlijk van genoegh daer na gevolgt Edward, het zoontje van Richard Coet maes, \'t welk in Brittanfch ecn bofchaehtigh veldt be- Hertog van York, de welke in de flagh by Wakefield, als de teekent: midden in \'t zelve ziet men okeham, \'t welk insge- inlandfche oorlogh op \'t fchandelijkfte brande, met zijn va- lijx fchijnt van de Eyken zijn naem gekregen te hebben; al- der gedoot is. Langejaren daer na heeft de achtfte Henrijk waer by de kerk de gefcheurde veften van een oudt kafteel Thomas Mannour^ tot Graefvan Rutland verheven,de wel- noch overig zijn, het welk, zo \'t gerucht gaet, Walkelin van ke met het zeer wijdtluchtige erf-goedt der Baronnen Roos Ferrers in de eerfte tijden der Noormannen gebouwt heeft, in de om-gelege landtfchappen,door \'t recht Van zijn groot- En dat het de wooning der Ferrers geweeft is, betuygen,be- moeder Eleonore , verrijkt is. Dezen is gevolgt zijn zoon halven hec gerucht, de yzere paerde-hoeven, welke dat ge- Henrijk, en dien insgeftjx zijn zoon Edward, op den wel- üacht eertijts in haer wapenen gevoert heeft, geftelt boven ken, dat ik anders niet zegge, deze vaerzen van den Dicli- de poort en in \'t voor-hof.Namaels behoorde \'t aen de Hee- ter zeer waerlijk en wel voegen:ren van Tatteshall maer als de tweede Koning Richard, Die zijnen ouden naem met zijne deughden paert ^Edward, de zoon van de Hertogh van York, tot Graef van En pooght, dat zijn verftant zijn adelevenaert.Rutland verheven had, zo heeft hy den zelfden ook dit ka- Maer hy door cen onrijpe doodt in den hemel ontfangen fteel gefchonken.Doch by onzer vaderen gedenken is \'t aen zijnde, heeft die eer aen zijn broeder lan nagelaten, de wei- Thomas Cromtvell toe-gevallen tot een Baronnye plaets, als ke, ook terftont geftorven zijnde, tot zijn navolger gehadt ik gelezen heb; den welken de achtfte Henrijk tot de hoog- heeft zijn zoon Rogier, die ecn heerlijke fchijn vertoont fte waerdigheyt verheven, en korts daerna, als hy zich in de van de edelheyt zijner voor-ouderen, Vit Landeken wordt vereert met 48 Parochy-kerken. li-, pm , ; i • > tI ï . II iH 11, Bitrm ton. Waer m»Rmlandtde nMmheeft. •n t\'i yppt»\' gham. m Okeham. ! ? i I Ji! BtirmnenCrmweüs. lli^l Hl;



? 131 iiifii LINCOLNE-SHIRE. En ooften aén Rütlant worthet Graeffchap van Linkolrigehecht, in \'t Saxift;h Lin-^aem. coll-pcype, by de Noorman- nen , voorts na haer eerfteninval, met verftelde letters,Nicolshire y gemeenlijkcolnshire genoemt. Het iseen zeer groot lant,het welkbyna over de zeftigh mijlenin de langte light, en in debreedte zich op zommigeplaetfen over de derrigh mijlen uytftrekt,zijnde in \'t voedenvan vruchten, en \'t weyden van beeften zeer mildt, en velefteden dicht bebout, en geduurigh met rivieren befproeyt.Daer \'t zich ten ooften ftrekt, wort met een lange bocht ge-kromt van de Noord-zee befpoelt, ten noorden ftrekt hetsich aen den Inham van Jbm,ok de Humheriten weften aenNottingham, en ten zuyden wort het door de rivier Weilandvan Northamton af-gefcheyden. Al dit landt wordt in driedeelen gedeelt, waer van wy \'t eene Holland, het tweede Ke-fteven, het derde Lindfey in onze tael noemen. Holland,h^ Ingulphus Hoiland,\\ight aen de zee,en is evenals het Duytft;he Hollandt op zommige plaetfen zoo wate^righ,dat \'et betreden de voet-ftappen vertoont, en geftamptzijnde dreunt; waer Van ^t ook de naem fchijnt gekregen tehebben, of\'et zy dat iemandt rnet Ingulphus liever wil, datHoiland zijn ware naem zy, én dat het dezelve Van het hoygekregen heeft. Dit light geheel aen dien inwijk, welke byT)e Inham YioXomxws Metaris , voot ./ï/^/^mV^ genoemt wort, he-den T^^-Deze inham is zeer groot en wel bekent,door de vloedt met water bedekt, dóor de eb reysbaer, dochzeer gevaerlijk,het welkKoning lan met zijn fchade geleertheeft. Want terwijl hy indenBaronnen-krijgh hierdoorreyfde,zo heeft hy.door de fchielijk overvallende wateren,alzijn tros én Koninglijke toe-rufting hy Fojfe-dyle en Wei-jlreame verloren, als Matthseus van Weftmunfter getuyght.Voorts wort dit landt,het welk de inwooners zeggen,dat dezee door op-geworpe zanden (die zy noemen) geft;hon-ken heeft,aen deze kant van de zee, aen de andere kant vaneen groote hoop t\'zamen-vloeyèride wateren uyt de boven-fte landen zoo bevochten,dat zy in de winter-maenden ge-duurigh wacht houden,en tegen deZe fchadelijkfte vyandenzich door tegen-geworpe dijken naeulijx befchermen. Hetlandt brengt weynigh vruchten voort, is zéér gras-rijk, enovervloedigh in viftchen, en water-vogelen; en de aerde is20 week, dat zy de paerden zonder hoef-yzers gebruyken,en men zoud \'er niet een fteèntjen,als van elders ingebracht,vinden, daer het nochtans zeer fchoone kerken van vier-kante fteenen heeft. Dat de zee verder ingefpoelt heeft,blijkt zekerlijk uyt de dijken tegen de aenvallende vloeden,nu twee-duyzent fchreden van de ftrandt gëlegen !zijnde,endoor de zout-heuvelen (\'gelijk zyze noemen)

hy Sutierton.En oVeral is het zeer gebrekkigh van zoete wateren,en heb-benze niet als in putten van den regen,dewelke, wat te diepzijnde, terftont zout worden, en wat te ondiep terftont uyt-droogen. Ook ontbrekener geen Wei-Zanden , welkerkracht in \'t aen-trekken en overweldigen de herders enfchaepkens dikwijls met haer gevaer gevoelen. Dit Hoiland wort tweezins gedeelt, ip het Nedere en hetHooge: het Nedere wordt genoemt, het welk veel diepemodder-kuylen en hinderlijke moeraflchen,Zelfs van de in-wooners met haer ftelten niet gangbaer, heeft. En wijl hetzeer laegh light, zoo wordt het van deze kant tegen de zee,van de andere kant tegen de wateren,welke het hooger deelvan het eylandt Eliene overvallen , door de voor^geworpeBy anderen aerd-hoo\'pcn der dijken befchermt. Onder welke de ver-Somky- niaertfte is Southy-hanke, den welken zy, op dat hy door hetgroot gewelt der wateren, dewelke van het zuyder-deel derivieren vervullen, niet verbroken werde, en zy door de in-gelate vloedt overvallen, met groote zorghvuldigheydt ver-zorgen. Om welke wateren nochtans te ontladen, de buu-ten met gertieene kofteti een nieuwê kolkhy Clom-crffffèin\'t ciD iDxcix jaer begonnen hebben. By dezen dijkhebben wy Crorplandyhtt welk ook Croyland gttioevcit is,ge- Crewlmd^zien, een ftadt onder die moérafch-wooners zeer Vermaert,wiéns naem, na de vertaling van Ingulphus, Abt van dezeplaets, roü en flijkerigh landt betekent. Een plaets (gelijkmen fchrijft) door ik weet niet wat vervaeringen der hierverkeerende Schimmen eertijts gequelt, aleer Guthlacus,een zeer heyhgh man, aldaer een Eremiten leven leyde, totwiens gedachtnis iEthelbald, Koning der Merciers, in \'tDCCXVI jaer met zeer groote koften een kloofter ter ee-ren Godts gebout heeft, het welk in Godtsdienft en rijk-dommen zeer vermaert geweeft is. Van het welk ghy, zo \'tu belieft,deze veerskens van Foelix,een genoegh oude Mun-nik, uyt hec leven van Guthlacus Verftaen mooght:Nu ftelt zich door des Konings mildigheyt te werk,Bn bouwt met gro^tt m^eyf en koften daer een kerkEn wylt€ wetke aerd dat werk niet kon verdragen,Zoo rukt hy hoornen uyt, knotftammen af met zagen ,Heyt Eykenin dengront,die hy met palen mefl.Zv wort hetftyk tot land, waer op het werk geve ft;Op harde gronden fteunt^ zo dat haer dikke muurenVeenjaren-fleet verftaen, en eeuwen over^duuren. miland. JWetarü,ThelVa-shts. Salthills. \\ \'mkr ?dijke. Zoo ik u de Crowlandfche Duyvels met hangende lip- Crowland-pen,vuur-fpuwende monden,fchöbbige aengezichten, dik- fcheDnj^ke nekken, wreede tanden, fcherpe kinnen, heefche gor-gels, zwarte huyden, ingetoge fchouderen, gietigc buyken,brandende lendenen, krotnme

beenen, geftaerte billen,&:c.die in deze plaetfen te Voren omzwurven,en Guthlacus metzijn Munniken zeer moeylijk waren, uyt den delfden be-fchreef, ghy zoud zoetelijk lacchen, maer ik zoud veel zoe-telijker fchijnen te razen. Maer nochtans om de wonder-lij ke gelcgenheydt en aert van deze plaets, van alle andereplaetfen van Engelandt gantfch verfcheyden zijnde, en omde vermaertheydt van dit kloofter, zoo luft my met dezelvete befchrijven een weynigh te vertoeven. Tuffchen de diep-fte moeraffchen en ftil-ftaende beflijkte wateren ligt Crow-land, zoo van alle toegang befloten en omringt, dat men \'erniet als ten noorden en ooften aen komen kan, en dac langsfmalle dijken. Het is Venerien, zoo men kleyne dingenmet groote vergelijken machiVan gelegenheydt zeer gelijk,beftaende in drie ftraten, dewelke, door tuffchen-loopendcwateren gefèhéyden, met Willigen beplant, en op in degront diep^géheyde palen gebout, en met een drie-hoekigebrugh mét wonderlijke konftigheyt t\'zaem-gevoeght zijn,onder dewelke dé inwooners, om de t\'zamen-Ioopende wa-teren te ontfangen,een zeer diepe put gemaekt hebben. Al-waer oVer de brugh dat vermaerde kloofter gelegen heeftjvoorwaer van kleyne ruymte, omtrent het welke, behalvendaer \'t aen de ftadt light, het zoo modderigh is, dat men \'ereen Schippers-boom dertigh voeten diep kan indringen,endaer niets om als een riet-bofch,en dicht by de kerk een El-fen-bofch. Nochtans is deze ftadt wel bewoont j en de in-wooners hebben haer beeften wat verder van de ftadt, omwelke te melken ty met fchuytjes,welke maer twee konnenvoeren, (zy noemenze Skerries) Varen; maer zy doen zeergroote winft met viflfchen en Water-vogelen te vangen, wel-ke vangft zoo groot is, dat zy in de maendt van Auguftus ineen uytgefpanne nét, in eenmael drie-duyzent End-vogelsby-een-brengen, ook noemen zy haer netten haer lande-ryen : want Zy zien geen vruchten binnen de vijf mijlen.En onder den naem van deze vifch- en vogel-vangft, heb-ben zy jaerlijx ccc ponden van onZe munt,als zy nu aenden Koning doen, eerrijts aen den Abt betaelc. Een byzondere befchrijving van dit kloofter te makenluft my niet, vVijl het gemeen volk dezelve uyt de nu uyt-gegeve Ingulphus hebben kan. Nochtans behaeght het myin\'t korte te gedenken, gene Petrus Blefenfis, Onder-Cancellier van dé tweede Koning Hénrijk, eertijts wijtloo-pighvande nieuwe opbouwing van dit kloofter in \'t mgXI i jaer verhaelt heeft; op dat wy uyt een voor-beeldt le-zen, door wat middelen en behulpfelen de zo groote en zooF fff fchoone ?6



? R V T L A D-S * » , in \'t Saxifch Rotrè- onïliiymigheden der nijdt met veel te poogen geworpen lanojwort van \'t lant van Lei- had, op \'t fchielijxt van zijn leven en eer berooft heeft. \' cefter gelijk als befloten, be- Hier tegen over ten ooften light in een fchoon gelegen halven ten Zuyden,daer\'taen dal Burly, nu zijnde heerlijke huyzingen van de Haringtons, de rivier Welland grenft, en de welke uyt het houlijk met de dochter en erfgenaem van , ten ooften daer het aen Lin- Colpeper, zo rijk een erf-goet verkregen hebben, dat zy van coin paelt: niet minder in toen af hier ter plaetfen meeft gebloeyt hebben, even als te t vruchtbaerheyt en genoegh- vooren de Colpepers, tot het rijke erf-goet der Brufeis door j lijkheyt des lants,fchoon het N. Green ten deel gekomen was. En de Brufeis zim uyt de kley ner in ruymte is,als zijn- voornaemfte adel van Engelant door houlijk in \'t Koning- de \'t kleenfte landeken van Hjk geflacht van Schotlandt gewikkelt geweeft, van welke gantfch Engelant: want,in\'t door de outfte broeder Robert de Koninglijke ftam der ront bepaelt zijnde, begrijpt zo veel in zijn omgang, als een Schotten,en door de jongfte broeder Bernard de Cottons Van kloek ruyter op een dagh zoud af-reyzen. Waer van de in- Cottington in \'t Graeffchap van Huntingdon, waer van wy wooners verzieren, dat ik weet niet wat Koning eenen Rut gehandelt hebben, en deze Haringtons gefproten zijn. Met zo veel landts gefchonken heeft, als hy op eenen dagh zoud welke naem Koning lakob den doorluchtigften Ridder lan konnen omrijden j en dat dien ruyter dit lant op de gezette Harrington met de tijtel van Baron Harrington van Exton ton. Waer mnRmlandtde natmhcefu ; 1i I ^ I \' t- Vfptn* 7ham, Dighj.löoy. Okshain. BarmnenCrmmlls. tijdt om-gereden, en \'t zelve daerom te fchenk ontfangen, verheven heeft. en na zijn naem genoemt heeft. Maer wegh met dufdanige In \'t oofter-deel nu aen de rivier Guash zijn BrigcaJlertOn, beuzelingen; wy willen, door de vryheyt van dichtfelen, de waer van namaels; en Rihall, alwaer, als het over-geloof on- waerheyt niet laten gequetft worden. En wijl dit lant door- ze voor-ouders zoo gebhnthokt had, dat het door de vcel- gaens root is, zo dat ook de fchaeps-vellen met rootheyt be- heydt der Goden den waren Godt byna wegh ruckte, . fmet zijn; en root by de Saxen Roet, en Rud genoemt was, Tibba de Goddin der kleene volkeren, als een Diana van de De Geddin zouden wy niet vermoeden dat het Rut land als \'t Roode land vogelers , mits zy Overfte over de vogelerijé was, ge-eert ^^^ genoemt is ? Vaek komen namen,zegt de Dichter,met haer wierd. En hier naby Effenden, wiens Heer Robert Ceall, een * dingen

over-een. Want dat de plaetzen overal na haer root- zeer goede zoon van een zeer goede vader,de welke een ftut heyt genoemt zijn, zullen \'t kafteel Rutlan in Walles, op de van ons gemeene beft was,Koning lakob onlangs tot Baron rootachtige ftrant gebout, de Roode voor-hergh, de Roode zee Cecil van Effenden gekooren heeft. tuflchen Egypten en Arabien, Erythreia in lonien, en duy- Dit landeken heeft Edward de Confeffeur aen zijn huys-zent andere plaetzen meêr als genoeg betuygen: zo dat wy vrou Eadith by uyterfte-wil gemaekt,met dat verding noch-voortaen geen beuzelen in de zaek behoeven te gelooven. tans , dat het na haer doodt zou komen aen S. Pieter vanVoorts fchijnt dit landeken laet tot een Graeffchap geftelt Weftmunfter. Want dit zijn de woorden van de uytterftece zijn: v^ant ten tijde van Edward de Confejfeur wierd het wil: Ik wil dat nae de doot van de Koningin Eadghith mijnvoor een deel van Northamton geacht;en \'tis van onze Hi- huys-vrouw, Roteland met al zijn toe-behoorten gegevenftory-fchrijvers, die voor dry-hondert jaren gefchreven heb- werde aen mijn kloofter van S. Peter,en dat het zonder toe-ben , onder \'t getal der Graeffchappen niet geftelt. ven herfteit werde aen den Abt en Munnikken , dewelkeHet rivier ken Wash,ok Guash, de welke dit lant van \'t we- Godt aldaer gedu righli jk dienen. Nochtans heeft Willemften naer \'t ooften midden doorloopt,deelt het zelve in twee de Noorman deze zijn uyterfte-wil vernietigt, de wclke,eendeelen. In \'t herwaerfte oft zuyder-deel light Vppingham op groot deel voor zich behoudende, het overige tuflchen deeen fteyle plaets, waer van \'t ook de naem heeft, nergens an- Gravin ludith, wiens dochter David der Schotten Koningders om gedenkwaerdig,dan darter een wei-bezochte markt getrouwt heeft, Robert Maller, Ogier, Giflebert van Gant,gehouden wordt, en dat het zelve een fchoone School ver- Graef Hugo, Aiberik Klerch en andere gedeelt heeft.En aentoont,de welke,als ook de andere te Okeham,K.lhonfon Die- Weftmunfter heeft hy eerft de thienden, en namaels alleennaer des Godlijken woorts met verzamelt geit onlangs met de kerk van okeham met al zijn aenhangfelen gelaten,een loflijk opzet gefticht heeft, om de kinderlijke verftan- Dit Graeffchap telt niet veel Graven. DceetikeGmcf Gravefivanden in goede konften en wetenfchappen op te brengen. En van Rotelandt was Edward de outfte zoon van Edmund vanhier naby hght Dry Stoke, welk niet verzwegen magh wor- Langeley Hertog van York,door de wel-genege gunft van deden, mits het een oude wooning was van \'t doorluchtigh en tweede Koning Richard by zijns vaders leven gekoren, envoor-zeker

oudt geflacht der Dighbeis. Maer welk Everhard van den zelfden Koning namaels Hertogh van AlbemarlaDighy nu een eeuwige fmet aen-gebrandt heeft, de welke verklaert. Hy naemlijk,de welke fchandelijke raetflagen,vanmet de fchelmachtighfte brandt-ftichters zoo fchriklijke de vierde Koning Henrijk te verdelgen, niet zonder fchel-racdtflagen aen-gegaen heeft, om zijn Vorft en Vaderlandt mery gebrout,en fchielijk met gelijke lichtvaerdigheyt ont-door een helfche blixem-flagh wegh re rukken. dekt heeft. En,na zijns vaders doodt, Hertogh van York ge-in \'t ginswaerfte deel over de rivier tuflchen de heuvelen worden zijnde,is in de dikfte drang der vyanden in de Agin-light een zeer geneughlijk en vruchtbaer dal uyt-geftrekt; courtfche fl-agh moedighlijk gebleven. In deze eer is langmen noemt het heden The Vale ofCatmofe, mooghlijk van genoegh daer na gevolgt Edward, het zoontje van RichardCoet maes, \'t welk in Brittanfch een bofchachtigh veldt be- Hertog van York, de welke in de flagh by Wakefeld, als deteekent: midden in \'t zelve ziet men okeham, \'t welk insge- inlandfche oorlogh op \'t fchandelijkfte brande, met zijn va- -lijx fchijnt van de Eyken zijn naem gekregen te hebben; al- der gedoot is. Lange jaren daer na heeft de achtfte Henrijkwaer by de kerk de gefcheurde veften van een oudt kafteel Thomas Mannour^ tot Graefvan Rutland verheven,de wel-noch overig zijn, het welk, zo \'t gerucht gaet, Walkelin van ke met het zeer wijdtluchtige erf-goedt der Baronnen RoosFerrers in de eerfte tijden der Noormannen gebouwt heeft, in de om-gelege landtfchappen,door \'t recht Van zijn groot-En dat het de wooning der Ferrers geweeft is, betuygen,be- moeder Eleonore , verrijkt is. Dezen is gevolgt zijn zoonhalven het gerucht, de yzere paerde-hoeven, welke dat ge- Henrijk , en dien insgeli jx zijn zoon Edward, op den wel-flacht eertijts in haer wapenen gevoert heeft, geftelt boven ken, dat ik anders niet zegge, deze vaerzen van den Dicli-de poort en in \'t voor-hof.Namaels behoorde \'t aen de Hee- ter zeer waerlijk en wel voegen:ren van Tatteshall; maer als de tweede Koning Richard, Die zijnen ouden naem met t,ijne deughden paert;Edward , de zoon van de Hertogh van York, tot Graef van Én pooght, dat zijn verftant zijn adelevenaert.Rutland verheven had, zo heeft hy den zelfden ook dit ka- Maer hy door een onrijpe doodt in den hemel ontfangenfteel gefchonken.Doch by onzer vaderen gedenken is \'t aen zijnde, heeft die eer aen zijn broeder lan nagelaten , de wei-Thomas Cromwell toe-gevallen tot een Baronnye plaets, als ke, ook terftont geftorven zijnde, tot zijn navolger gehadtik gelezen heb; den welken de achtfte Henrijk tot de

hoog- heeft zijn zoon Rogier, die een heerlijke fchijn vertoontfte waerdigheyt verheven, cn korts daer na, als hy zich in de van de edelheyt zijner voor-ouderen. I>it Landeken wordt vereert met 48 Parochy-kerken. Barm u-



? ijl LINCOLNE-SHIRE. En ooften aén Rütlant worthet Graeftchap van Linkolngehecht, in \'t Saxift:h Lin-coll-fcype, by de Noorman-nen , voorts na haer eerfteninval, met verftelde letters,Nicolshire, gemeenlijk Lin-colnshire genoemt. Het iseen zeer groot lant,het welkbyna over de zeftigh mijlenin de langte light, en in debreedte zich op zommigeplaetfen over de dertigh mijlen uytftrekt,zijnde in \'t voedenvan vruchten, en \'t weyden van beeften zeer mildt, en velefteden dicht bebout, en geduurigh met rivieren befproeyt.Daer \'t zich ten ooften ftrekt, wort met een lange bocht ge-kromt van de Noord-zee befpoelt, ten noorden ftrekt hetnch aen den Inham van jhus,o[t de Humber,tcn weften aenNottingham, en ten zuyden wort het door de rivier Wellandvan Northamton af-gefcheyden. Al dit landt wordtin driedeelen gedeelt, waer van wy \'t eene Holland, het tweede Ke-fteven, het derde Lindfey in onze tael noemen.Holland. Holland,hy Ingulphus Hoiland,\\ight aen de zee,en is evenals het Duytft:he Hollandt op zommige plaetfen zoo wate-righ,dat \'et betreden de voet-ftappen vertoont, en geftamptzijnde dreunt; waer van ^t ook de naerti fchijnt gekregen tehebben, of\'et zy dat iemandt met Ingulphus liever wil, datHoiland zijn ware naem zy, én dat het dezelve van het hoygekregen heeftj Dit light geheel aen dien inwijk, welke byï)e /w^.««? ptolomïeus Met aris , voor genoemt wort, he- den T/?^ ƒ. Deze inham is zeer groot en wel bekent,door de vloedt met water bedekt, dóor de eb reysbaer, dochzeer gevaerlijk,het welkKoning lan met zijn fchade geleertheeft. Want terwijl hy in den Baronnen-krijgh hier doorreyfde,zo heeft hy.door de fchielijk overvallende wateren,alzijn tros én Koninglijke toe-rufting hy Fojfe-dyle en Wei-freame verloren, als Matthaïus van Weftmunfter getuyght.Voorts wort dit landt,het welk de inwooners zeggen,dat dezee door op-geworpe zanden (die zy -S/\'/f noemen) gefchon-ken heeft,aen deze kant van de zee, aen de andere kant vaneen groote hoop t\'zamen-vloeyende wateren uyt de boven-fte landen zoo bevochten.dat zy in de winter-maenden ge-duurigh wacht houden,en tegen deZe fchadelijkfte vyandenzich door tegen-geworpe dijken naeulijx befchermen. Hetlandt brengt weynigh vruchten voort, is zeer gras-rijk, enovervloedigh in viffchen, en water-vogelen; en de aerde iszo week, dat zy de paerden zonder hoef-yzers gebruyken,en men zoud \'er niet een fteèntjen,als van elders ingebracht, vinden, daer het nochtans zeer fchoone kerken van vier-kante fteenen heeft. Dat de zee verder ingefpoelt heeft,blijkt zekerlijk uyt de dijken tegen de aenvallende Vloeden,nu twee-duyzent fchreden van de ftrandt gëlegen Zijnde,endoor de zout-heuvelen fgelijk zyze noemen) by

Sutierton.En oVeral is het zeer gebrekkigh van zoete wateren,en heb-benze niet als in putten van den regen,dewelke, wat te diepzijnde, terftont zout worden, en wat te ondiep terftont uyt-droogen. Ook ontbrekener geen Wei-Zanden , welkerfands. kracht in \'t aen-trekken en overweldigen de herders enfchaepkens dikwijls met haer gevaer gevoelen. Dit Hoiland wort tweezins gedeelt, iji het Nedere en hetHooge: het Nedere wordt genoemt, het welk veel diepemodder-kuylen en hinderlijke moeraffchen,Zelfs van de in-wooners met haer ftelten niet gangbaer, heeft. En wijl hetzeer laegh light, zoo wordt het van deze kant tegen de zee, van de andere kant tegen de wateren,welke het hooger deel van het eylandt Eliene overvallen , door de voor-geworpeBy anderen aerd-hoopcn der dijken befchermt. Onder welke de ver-SoHthy- iriaertfte is Southy-banke, den welken zy, op dat hy door hetgroot gev/elt der wateren, dewelke van het zuyder-deel derivieren vervullen , niet verbroken werde, en zy door de in-gelate vloedt overvallen, met groote zorghvuldigheydt ver-zorgen. Om welke wateren nochtans te ontladen, de buu-ten met gertieene koften een nieuwe koWahy Clom-crojßin\'t ciDiDxcix jaer begonnen hebben. By dezen dijkhebben wy Crorvland,h&: welk ook Croyland gtnocmi is,ge- Qr&wknd^zien, een ftadt onder die moerafch-wooners zeer vermaert,wiens naem, na de vertaling van Ingulphus, Abt van dezeplaets, roü en flijkerigh landt betekent. Een plaets (gelijkmen fchrijft) door ik weet niet wat vervaeringen der hierverkeerende Schimmen eertijts gequelt, aleer Guthlacus,een zeer heyligh man, aldaer een Eremiten leven leyde, totwiens gedachtnis Ethelbald, Koning der Merciers, in\'tD c c X VI jaer met zeer groote koften een kloofter ter ee-ren Godts gebout heeft, het welk in Godtsdienft en rijk-dommen zeer vermaert geweeft is. Van het welk ghy, zo \'tu belieft,de ze veerskens van Foelix,ecn genoegh oude Mun-nik, uyt het leven van Guthlacus verftaen mooght:Nu ftelt zich door des Konings mildigheyt te werk,En bouwt met gr me mèeyf en koften daer een kerkEn wijlt€ wetke aerd dat werk niet kon verdragen,Z 00 rukt hy boomen uyt, knotftammen af met zagen ,Heyt Eyken in den gront, die hy met palen meß.Zv rmrt hetftijk tot land, waer op het werkgeveßOp harde gronden ßeunt, zo dat haer dikke mmrenüeenjaren-ßeet verftaen, en eeuwen over-duuren. Naem. JWetaris. TloeWorshts. Salihills. Zoo ik u de Crowlandfche Duyvels met hangende lip- Crowiand\'pen,vuur-fpüwende monden,fchöbbige aengezichten, dik- fche D^y-ke nekken, wreede tanden, fcherpe &nnen, heefche gor-gels, zwarte huyden, ingetoge fchouderen, gietige buyken,brandende lendenen, kromme beenen,

geftaerte billen,&c.die in deze plaetfen te Voren omzwurven,en Guthlacus metzijn Munniken zeer moeylijk waren, uyt den Zelfden be-fchreef, ghy zoud zoetelijk lacchen, maer ik zoud veel zoe-telijker fchijnen te razen. Maer nochtans om de wonder-lijke gelegenheydt en aert van deze plaets, van alle andereplaetfen van Engelandt pntfch verfcheyden zijnde, en omde vermaertheydt van dit kloofter, zoo luft my met dezelvete befchrijven een weynigh te vertoeven. Tuflthen de diep-fte moeraffchen en ftil-ftaende beflijkte wateren ligt Crow^land, zoo van alle toegang befloten en omringt, dat men erniet als ten noorden en ooften aen komen kan, en dat langsfmalle dijken. Het is Veneden, zoo men kleyne dingenmet groote vergelijken mach^van gelegenheydt zeer gélijk,beftaende in drie fïraten, dewelke, door tufl!chen-loopendewateren geféhéyden, met Willigen beplant, en op in degront diepgéheyde palen gebout, en met een drie-hoekigebrugh mét wonderlijke konftigheyt t\'zaém-gevpeght zijn,onder dewelke dê inwooners, om de t\'zamen-loopende wa-teren te ontfangen,een zeer diepe put gemaekt hebben. Al-waer over de brugh dat vermaerde kloofter gelegen heeft,voorwaer van kleyne ruymte, omtrent het welke, behalvendaer \'t aen de ftadt light, het zoo modderigh is, dat men \'ereen Schippers-boom dertigh voeten diep kan indringen,endaer niets om als een riet-bofch.en dicht by de kerk een El-fcn-bofch. Nochtans is deze ftadt wel bewoont j en de in-wooners hebben haer beeften wat verder van de ftadt, omwelke te mélken Zy met fchuytjes,welke maer twee konnenvoeren, f zy noemenze Skerries) Varen ^ maer zy doen zeergroote winft met viflfchen en Water-vogelen te vangen, wel-ke vangft zoo groot is, dat zy in de maendt van Auguftus ineen uytgefpanne net, in eenmael drie-duyzent End-vogelsby-een-brengen, ook noemen zy haer netten haer lande-ryen : want zy zien geen vruchten binnen de vijf mijlen.En onder den naem van deze vifch- en vogel-vangft, heb-ben zy jaedijx ccc ponden van onZe munt,als zy nu aenden Koning doen, eerrijts aen den Abt betaelc. Een byzondere befchrijving van dit kloofter te makenluft my niet, Wijl het gemeen Volk dezelve uyt de nu uyt-gegeve Ingulphus hebben kan. Nochtans behaeght het myin \'t korte te gedenken, ^t gene Petrus Blefenfis, Onder-Cancellier van dé tweede Koning Henrijk > eertijts wijtloo-pighvande nieuwe opbouwing van dit kloofter in \'t mgX11 jaer verhaelt hceft; op dat wy uyt een voor-beeldt le-zen, door wat middelen en behulpfelen de zo groote en zooF fff fchoone
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? DE C O R I T A N E N. Corinthen fchrijven)in \'t gemeen gevloeyt hebben. Dezervoor-ganger en Adèl-bortt Robert ChamherUn, debedrevedaet, en \'t begangefchelm-fluk bekent hebbende,is gehan-gen : nochtans kon hy daer toe niet gebracht worden, dat ___________________ _ ^ hy zijn mede-plegers beklapte. Maer beter tijden hebbeii Munniken ovèral rondom gezonden om geldt te vergade- Botholfs fladt weer op \'t nieu uyt de afïchen verwekt, enTen, van welke, genoeghzaem onderricht zijnde, dat hy hét die markt van woile, &c. welke men WoUefiaple noemt, hierwerk metgeluk van gelukkige namen beginnen zoud, zoo geftelt zijnde, heeft het zeer verrijkt, en de koop-lieden vanheeft hy den dagh van S. Perpetua en Fxluitas beftemt, om \'t Hanftfche gezelfchap aengetrokken , dewelke hier haer•den gront te leggen. Op welken dagh de Grooten en Praz- Gilde, oft Huys geftelt hebben. Heden is het treflijk in ge-laten met het gemeene volk in grooten getale t\'zamen-ge- bouwen, en rijk in koophandel j want de inwooners bege-lopen zijn. De Godts-dienft vol-ey ndight, en met lieflij ke ven zich naerftelijk zoo tot den koophandel,als tot beeftenChooren gezongen hebbende, zoo heeft hy Zelf ten ooften te meften. Hier by was de Baronnye van Croeun, oft Credo-den eerften hoek-fteen geleght, daerna hebben de Groo- mo, uyt welk geflacht Alanus van Croeun de Priory van Fre-ten elk op njn orde fteenen geleght, en op de fteenen heb- fton gèfticht hèeft jen eyndlijk heeft de erfgenaem van \'t ge-ben zommige geldt, zommige hant-fchriften geleght, waer flacht Petronilla, dewelke tweemael getrouwt is geweeft, De Baron&quot;door zy hoeven, befcherm-tijtels der kerken, tienden van eerftlijk acn de , waer van de Pedwardins , ten nen van haer fchapen, tienden Van haer kerken, maten koorns, ar- tweeden aen Ian.de ValHihus^vm wien de Baronnen van Boos Burton^beyts-lieden en fteen-fnijders in zekeren getale,en van\'t ge- voortgefproten zijn, geen kleyn erfdeel aengebracht. Dit • tneene volk zommige geldt, zommige een dagh in yder ons wort naeulijx zes mijlen verder uyt-geftrekt, al macnt haren arbeyt tot dat het werk volmaekt was, zommi- welk lant by gefchenk vandc eerfte Willem Ivo T^/^w van;ge heele ftijlen, eenige de voeten der ftijlen, Zommige de Anjou gekregen heeft, wiens moetwilligheyt Herward, En- Uerivarddeelen der munten te bouwen , om ftrijdt met wakkeren gels-man, een ïfian van goede hope, vol van wakkeren moe-yver aen-booden. En de Abt, voor haer vergadering haer de , de zoon van Leofrik, Heer van Brane, oft Burne,me.tgcneyghde goedtwilligheydt tot zoo heyligh een werk ge- konnende verdragen, als

zijn en der zijnen behöudehis ge-prezen hebbende, heeft aen yder de broederfchap van zijn vacr liep; zoo heeft hy, door de Ridderrok van Brannus,kloofter, en de gemeenfchap van aUe geeftlijke goederen in Abt van Petersburgh,wiens gramfchap tegen dcNoorman- ingulphusde zelve kerk vergunt; en heeftze, na dat hy ze met een lou- nen ook uyt-geborften was, omgort zijnde, oodogh tegctmCrowlan-ter gaft-mael gctoeft had, gezegent, en na huys gezonden, hem verwekt, en hem dikwijls verflagen,en eyndli)k gevan- denjïs,Maer al lang genoegh hier op geftaen. gen, en zo laten verloflen,dat hy zelve in des Konings gunft Van Crorvland leyt dc dijk, met wilgen bekleet, tuflehen ontfangen zijnde, de andere in zijn trou en hulde geftorvende rivier ende hooge biezen naer\'moorden, waer is. Want dit heeft de deught verdient, welke ook in een op wy, twee mijlen van Crorvland, een ftuk van een fpits ge- vyant geprezen wort. Doch zijn dochter, aen Hugo Heer van Pf-^/Vï^m getrout zijnde, heeft zijn goederenge-erft, dewelke namaels, gelijk wy verftaen hebben, aen dcBaronnen van Wake geraekt zijn. Want het geflacht der Be Baron-Waken, met degoederen van de verrijkt zijnde, nen van was in déze wijk tot op de tijden van de tweede Edward in-zonderheydt vermaert : want toen zijn haer erf-goederendoor een vroulijke erfgenaem, door hoülijx-recht aen den Graefvan Kent,Edmoiid van jongfte zoon van Wat hooger aen de zelve rivier light Spalding, met beex- de eerfte Koning Edward, gekomen. Maer uyt de jonger - kens en flooten rondom befloten, voorwaer een fchooner kinderen is het oudt én doorluchtigh geflacht der ftadt, als mén in deze wijk tufl!chen die moeraflSge wacte- van Blifworth, in \'t Graeffchap van Northamton, \'t welk ringen vermoeden zoud, alwaer Ivo T^/^w, den welken noch overigh is, voort gefprotén. Ingulphus elders Graef v n Anjou noemt, een oude Kluys Het tweede deel van dit landt wort gemeenlijk Kejleven, ^efieven, aendeMunniketi Van Anjou gegeven heeft. Van hier tot by de oude Schrijver .^thelward hec bokh Ceo/lefne, ge- aen Beping, wélk tien mijlen van hier is, heeft Egelrich\', noemt, liggende ten weften aen Hoiland, veel gezonder van Abt van Crowland, dewelke namaels Biflchop van Durham lucht, en niet min vet van aerde. Dit is grooter, én pronkt geworden is, door het midden van dat woefte Foreeft, en overal met Vele fteden. Op de grenzen aen de rivier Wel- hooge biezen, als Ingulphus zeght, van houten en zandt land light Stanfort,irit Saxifch &rean-popD,gebout van bou- Starford. een dicht voct-padt gemaekt, het welk ook na zijn naem fte€nen,waer van \'t ook de naem heeft. Dit is èen volk-rijke

JBlrich-road genoemt was. Het welk nochtans heden niet ftadt,en met verfcheyde vryheden vereert,en met een muur blijkt. beveftight, hetheeft, als in\'t Schat-boek ftaet, geldt voor In het hooge Holland, het welk zich meêr ten noördén twaelf Hundreds en een half gegeven in \'t hcyr-leger, en in ftrekt, ziet men eerft liirkton, van haer kerk, de welke voor- de vloot, en Bane-geld, en daer zijn zes wacht-huyzén ge- waer fchoon is, alzoo genoemt, en daerna Boften, oft beter weeft. Als de oude Edward de zuyd-ftrant der rivieren te- Botolfs toïpne, daer de rivier Witham, ten weêr-zijden met gen de Deenen , uyt het noorden invallende, beveftighde, dijken befloten, met een volle kólk in de zee loopt. Dit zoo heeft hy ook hier tegen over op de zuydcr-ftrant (welk draeght zijn naem van den zeer heyligen Sax Botholf, de nu Stanford Baron genoemt wordt) een zeer vaft kafteel ge- Bez.iet welke, na \'t getuygnis van Beda, tot Icanhoe een kloofter ge- bout, als Marianus getuyght. Nochtans blijkt het heden Burgley in hadt heeft. Een vermaerde ftadt, gelegen op beyde zijden nergens, want het gene Stephanus in dc inlandtfche oor- het Graef- van demV/^^/w, dewelke onder een hooge houte brug door- logh tegen Henrijk van Anjou geveftight heeft, getuyght vloeyt,hebbende ecn zeer gebruyklijke haven,mits haer ge- \'t gerucht,en vertoont noch zijn voor-hof,dat het in de ftad maklijkhcydt, een groote markt, en aen zienlijk door de geweeft is. En terftont heeft die Henrijk, als hy nu Koning fchoonheyt en groote van haer kerk, wiens heylige tooren, van Engelandt was, dc gantfche ftadt van Stanford, welke in j^^y^^ tot een uytnemende hooghte verheven, de reyzers als van zijn heerfchappy was, uytgenomen de beleeningen der Ba- in Scaccl- verre begroet, en de zee-varende lieden beftiert. Onder het ronnen cn Ridderen van die ftad, gegeven aen Richard van rio. gebiet van de eerfte Edward is deze ftadt tot een jammerlij- Humez oft Humetz,, dewelke des Konings Conftapel was, ke val geraekt. Want de quade Zeden toen ter tijdt door voor zijn manfchap en dienft. Dezelve heeft namaels gehat gantfch Engelant influypende, zoo hebben eenige krijghs- Willem,Graef van Warenne,by verwilging van Koning lan. lieden,dewelke hier op de jaer-markt een fteck-fpel uyt-ge- Onder \'t gebiedt van de derde Edward is hier een rfooge roepen hadden, onder de fchijn en kleederen van Munni- School begonnen, en het leeren der goede konften, \'t welk f ? Twf ken en Kanunniken hier in komende, het vuur in plaetfen de burgers inzonderheydt tot haer eer achten. Want als te slZfirdvan de ftadt gefmeten,en fchielijk op de koop-lieden vallen- Oxford onder de noorder en

zuyder Studenten alle twift (begonnen.de, vele dingen gerooft, meêr vérbrant j zoo dat onze Ge- ontftond,zo is een groot getal der zelve hier naer toe gewc-fchicht-fchrijvers gefchreven hebben, dat toen de aderen ken, nochtans onlangs daerna weder nacr Oxford keer en-van gout en zilyer (het welk de Ouden van het uyt-geroeyde de, hebben aen deze opkomende Hooge School, even als het ichoone gebouwen der heylige huyzen aliens o.p-getezenzijn : De Abt lofliidus heeft van de Aercs-biffchoppen enBiffchoppen van Engelandt, Aflaet voor het derde deel der\'boete voor de zonden op-geleght, voor yder helper van zoolieyligh een werk verkregen. Met deze A flaet heeft hy de zien hebben, met dit opfchrift: I O b A N Ce T R A 03VT L ACV 8A B E T S I-I (p e T A cp. Dat is : Ik zegh dat Guthlacus dezefteen tot zijnfcheyel-ftem heeft. APGhB Bojfm. Kevers injMmnixkleederen.



? I R Ê. Fan dees zijn zommige onvruchtbaer, anire bare\'ii ^Bn weten \'t onder dek der maeghde naem te klaren^De dertele Abdis heeft dhooghfle eer daer van ,Dat zy \'er vruchtbaerjl is, enbefte baren kan.\'Ook vintmen naeuUjx een by haer die niet en kindert,Tiit dat het jaren^talhaer zulken werk verhindert. ---------------------^ --------- — 1d2LQ.m2,F6lkingham ook ^c Clintons tochehcto- ^ na fijn voorgaende waerdigheyt niet ten vollen konnen we- rende, eertijdts een Baronnye geweeft is van de Gauten, deder krijgen. Nochtans bloeyt het nu genoeghzaem,en haer welke van Gilbert Gaunt van Gent, de neef van Graef Böu- W^jj,burgerheerfching beftaet uyt een Alderman, en xxiv Mede- dewijn va^ Vlaenderen, gefproten zijn, den welken,door deburgers, het wort verfiert met omtrent zeven Parochy-ker- mildadigheyt van Willem de Con<^uefleur, groote inkomftenken,en\'t vertoont een out gaft-huys,en \'t zelve zeer fchoon, roe-gevallen zijn. \'t Is gedenkwaerdigh, want zoó leeft menby Willem Brown burger gebout, behalven dat nieuwe aen in een oudt boek met de hant gefchreven , dat met Willenidees zijde van de brugh, onlangs van dien Neftor van Bri- de Conquefteur gekomen is eenen Willem van Gaunt, aentannien, Willem Cecil, Baron van Burghley, gefticht, als hy wien de voorzeyde Willem gegeven heeft de Mayery vandie heerlijke huyzingen iox.Burghley,yN2.ex. van ik alreê in het Folkingham met al zijn toebehoorten, en de heedijkheydi:Graeffchap van Northamton gefproken heb, bouwde. De aendezelvebehoorendcienzy hebben dacr een vrouw,metwelke hier in ccn heerlijk graf, in dc Parochy-kerk van namen Dunmoch, uyt-gedreven. Van den voornoemdenS. lons, begraven light. Een man , op dat ik anders niet Gilbert is gekomen eenen Wouther van Gaunt,zoon enzegge, dewelke der natuur cn eere genoegh, maer voor het erfgenaem,en van de gezcyde Wouther is gekomen Gilbert,vaderlandt niet genoegh geleeft heeft. zijn zoon en erfgenaem, en Robert van Gaunt Zijn jongftê Schoon hier eenige ken-tckencn der oudtheydt overigh zoon. En van de voornoemde Gilbert is gekomen zijn* Gemeen- zijn, en de * hcyr-wcgh der Romeynen, die u uyt dc ftadt dochter en erfgenaem Alicia, die getrouwt is geweeft aenHigh\' naer \'t noorden rcyzende, terftont ontfangt, genoeghzaem Graef Simon, dewelke acn de geeftlijke mannen vele bezit-d^hg^- verklaert dat dit cen over-vaert geweeft is; nochtans kon- tingen gegeven heeft, cn is zonder erfgenamen van ha-^oemu nen zy niet doen geloven,dat dit Gavsennen,welke Anto- ren lijve geftorven. En het erfdeel is gekomen op zijnninus niet vêr vanhier (lelt ,gewee{l is. Maer wijl cen mijl voornoemde oom Robert van en van de voorzey-

Bridgca- ^^^^ wijxkcn Brigcafterton zy,door welke nacm zelfs de Robert is gcfproten zijn zoon en erfgenaem Gilbei t, enfierton. de naem van oudtheyt blijkt,alwaer de rivier G^^jA oft van dc voorgedachte is een andere zoon en erfgenaem Gil-de heyr-wegh dwars door-loopt,zoo heeft de nabuurigheyt bert gekomen, en van dc voornoemde wederom een anderey2Lnden2LemGuashmeiGuafennen,metttgeY\\{k.2.e\\\\êLedege-- zoonen erfgenaem Gilbert , dewelke dc Mayery van Fol-legenheydt, my geboden te meenen, dat de zelve Brig- kingham met zijn tocbehoorte gegeven heeft aen Edward,caflerton genoemt worden., tot darde tijdt dc waerheydt in de zoon van Koning Henrijk van Engelandt. Deze Gil-p^ H\'t licht trekkc. Zoo ik meende dat Stanford uyt dezes puyn bert, als in de Willekeuren ftaet, waer uyt deze gcflacht-rye ^//j,?.\' tgerezen, en dat dit deel des landts van Gaufennen, Ke/leven aen-gcwczcn is, heeft dienft genomen tegen Willem van Unc^\'genoemt was , gelijk het andere deel van de ftadt Scremby. En eyndlijk heeft Henrijk van Beaumont dezelve Lindum, ik bid laet voor my het meenen, voor u het oordeel gekregen,door gifte van den Vorft^ want het is zeker dat hy-zijn. Men meent dat dit Gaufennenverv2}denis, als (gelijk ze onder het gebiedt van de tweede Edward gehadt heeft. Inq.^.\'Ë.zlHenrijk Aerts-diakcn van Hundngdon verhack) dc Piden Dicht hier by light Skrekingham, bekent door dc doot van ^kreking-*en Schotten\'t gantfche lant tot acn Stanford toe vernielden, Alfrik , de tweede Graef van Leicefter, omgebracht dooralwaer onze Hengiftiis met zijn Engel-Saxen door een on- den Deenfchen Hubba. Van welke plaets Ingulphus fchijntvermocyde kracht en uytnemende fterkte der woedende te fpreken, alshy fchrijfc: In IC^ez^en zijn verdagen drieBarbaren, zoo de wegh befloten heeft, dat na dat hy zeer Vorften der Deenen, dewelke zy begraven hebben in deveel gedoot en gevangen had, dc overige alzins wegh vlo- ftadt, die te vooren Zamdon , en nu, na het grafdcr drieden. Maer laet ons tot het\'overige voortgaen. Koningen , Trekingham genoemt wordt. En wat meer ten In \'toofter-deel van Kefteven, welk zich acn Holland ooïkenlight Hat her ,a\\leenhier door gedenkwaerdigh, datttrekt,gemoeten aen die gene,welke naer \'t noorden reyzen, dc Bupis, oft Bujleis hier woonen, dewelke haer ftam van „ ^ ,in orde, eerftlijk Deping, dat is, als Ingulphus getuyght, de Rogier van Bufty, ten tijde van den Conquefteur, aftrekken.diepe weyde» alwaer Richard van Rulos, Kamedmg van Wil- Daerna Sleford, een kafteelken der Biflchoppen van Lin- sieford^lem dc Conquefleur,de rivier Weilond door een graft uy tfluy- coln, van den Biflchop Alexander gebouwt,alwaer 1.

Huffy,tende, om dat zy dikwijls over liep,en op dic graft veel woo- dc eerfte en laetfte Baron van dien nacm, zich ook cen huysningen bouwende, een groote ftadt gemaekt heeft. Dit De- gebouwt heeft, dewelke, als hy zich onvoorzichtelijk metpir^, oft diepe weyde,is voorwaer bequaemlijk zo genoemt; dc oproer\'des volx in de eerfte twccfpalt van Engelant omwant de vlakte hier aen liggende, en veel mijlen in \'t rondt de Godtsdienft, in \'t m d xxxvii jaer, gemengt had, ont-begrijpende, is het dicpftc van dit ganfche moeraflige lant, hooft is. Weynigh mijlen van hier light Kme, het welk aen Kime.en ccn vertrek van vele wateren. En dat te verwonderen is, het edele geflacht vangenoemt , den naem gegevenzy is veel laeger als de kolk van de rivier Glen, dewelke, in heeft 5 doch de bezitdng van dc plaets is eyndlijk aen dc Vn-*haer dijken befloten,ten weften hier voorby vloeyt. Daerna franvills gekomen, van welke dne tot de vcrgadedngcn desBurne, door Koning Edmonds hulding en het kafteel der Padaments beroepen zijn geweeft, met dc nacm van Gra-bekent, dewelke van dc ccrftc Edward het markt- ven van^ngufta in Schotlandt, Doch welker ccrftc dcrecht voor deze ftadt verkregen hcbbcn. Meer ten ooften wijshcydt van ons burger-recht niet voor ccn Graef wilde vmAngu^ \' ïsirnham, eertijdts een Baronnie van kndriesLutterell. erkennen, om dat binnen de palen van\'t Rijk van Daerna Sempringham, nu door de fchoone huyzingen, wel- Engelant niet begrepen wicrt,tot dat hy desKonings fchnft,\' kc Edward, Baron Clinton, die namaels Graef van Lm- waer doör hy tot de vergadenngen der Parlamcntcn met decoln geworden is .gebout heeft, eertijdts door de geeftlijke tijtel van Graef van Angufia van den Koning beroepen was, orde der Gilbcrtijnen, van Gilbert, Heer van de plaets, in- voor de Vierfchacr ten voorfchijn bracht : van de Vnfran- geftelt, vermaerti want hy was een man, gantfch wonderlijk vills is deze plaets gekomen tot het gcflacht dcr Talbois,uyt van aert,als men fchrij ft,en in \'t behoeden dcr vrouwen zon- het welke Gilbert van dc achtfte Henrijk gekoren is tot Ba- derling acngenaem: in\'t m c x lviii jaer heeft hy tegen ron Talbois, wiens twee zonen zonder kinderen geftorven de inzettingen van luftinianus, dewelke tweevoudige kloo- zijnde, zoo is het erfdeel des Zelfden door de vrouwen ge- fteren, dat is, van mannen en vrouwen te gelijk verboden, komen tot de Dimoks, Inglebeis , cn andere. Meêr ten doch met dc macht van de derde Paus Eugenius gefterkt, weften hebben wy Temple Bruer gezien, dat is, als ik het cen orde van mannen cn vrouwen ingeftelt, welke zoo aen- vcrtaeVr?mple in the heath-, midts het fchijnt een onderwijs- crocyde , dat hy zelf de gronden van

derden kloofte- plaets der Tcmpliers geweeft te zijn : want men ziet\'er ren o-ele4t hecft,cn by zijn leven d cc Gilbertijnfche broe- noch dc half verbroke muuren van ecn vervalle kerk, na deren, en u c zufteren in zijn kloofteren had : doch van de vorm van de Nieuwe-kerk van Londen. Hier by light verdachte ecrbaerheydt, zoo wy Nigcllus, Schimp-dichtcr Blankeney, eertijdts een Baronnye der d\'Bmcourts, dewelke ^ van die eeuw, gelooven, dewelke van haer gezongen heeft: inet een lange rye vande ccrftc inval der Noormannen af, L I N C Ö t liet begin,zoo ook zeer haeftlijk het eynde geftelt: namaelsis onder eede verboden, dat geenige Oxforder te Stanfordopenbaerlijk leeren zoude. Zy heeft niet-te-min in koop-handel gebloeyt tot dat onder den brant der burgedijkeoorlogh tuflchen \'t geflacht van Lancafter en York, de in-vallende noorderfche zoldaten, met moorden en branden,alles t\'onderfte boven gekeert hebben. Ook heeft het (Jaer Ë - s n f HIIIS: I Milf^-^f\' i ...il 2)eping,Depingfenne. Burne. jLutterell.Sempring\'ham. I !! ! TempleBmer. De Gilher-tijfißhebroeders enzefiers. De Baron\'nen dEtn-^ ^ ê BS tot



? D E C O R ï T A N E N. - ^ tot op de tijden van de zefte Henrijk gebloeyt hebben^ want righlijk berchérmde.en het nabuurige lant beroofde, zoo iStoen is haer manlijke ftam in Willem uyt-geftorven, dewel- het byna ter aerden geflecht. Namaels was dit een woon-ke zijn twee zuftercn tot zi>n erfgenamen gehadt heeft, dc plaets en als het hooft van de Baronny der Cohiliers,dcwd-\' cévik^cenc aen Willem Loveë, de tweede aen Rodulf Cromrvell ke lang in de hoogfte eer gebloeyt hebben, doch onder dengetrout. Aen dit geflacht gedenk ik dies te liever, op dat ik derden Edward vergaen zijn^ cn haer erfgoedt hebben doorde begeerte van Edmond, Baron dEincourt-, cenighzins het recht haer \'er vrouwen dc Gemtns cn die Bajfets van Sap-voldoen mocht, dewelke eertijdts Zeer bekommert zijnde Ci>t verkregen. om de gedachtenis van zijn naem te behouden, midts hy De rivier Witham heeft terftont van haer bronnen de ftad FoHmoUt,Tatm.ïo. oeen manlijk zaet had, i>y den tweeden Koning Edward by zich gelegen/t welk zich roemt op de naem van ?BUa>, z. verzocht hceft, om dat hy raemde dat zijn bynaem en wa- outheyt,en dikwijls de vierkante vloer-fteenen der Romey-penen na zijn doodt uyt het geheugen zouden gewifcht nen opgraeft, cn was deze rivier hier eertijts met een brughworden, zoo verzocht hy hartelijk, dat zy na zijn doodt overdekt, want lichtlijk overtuyght ons dat dit is Ad Pon- Tontesl•in\'t geheugen mochten blijven, op dat hy zijn Maye- tem, m de Brugh, welke Antoninus zeven mijlen vanïyen en wapenen mocht Overdragen dien hy wilde, \'t Welk Margid vnvm afgefcheyden hceft, dc naem Paunton methy verkregen heeft, en hem met een Koninglijke verzege- de ruymte niet alleen van ook van C/\'öcö- ling vergunt is. Niettemin is deze by-naem, geloof ik, gc- calana. Want Croco-caUm wierd by Antoninus die ftadt ge- Croco^cda^heel vergaen, enzyzoud, had hèt licht der gelcertheydt noemt, welke by ons hect,en heden niet als een lan- niet gefchenen, gantfchlijk uyt het geheugen geraekt zijn. gc ftract aen de heyr-wegh is,welker eene deel niet zöo on- • In \'t wefter dcCl van KeflevenM^i op de landt-ft:heyding langs dc Vefcis, het andere dc Cromwells tot Heeren gehadtvan dit landt en Leicefter, het kafteel Belvior,ok Beauvoir, heeft. ïn zijn ingang van \'t zuyden,hcbbcn wy een bolwerkzoo genoemt van zijn ft;hoone uytzicht, (wat naem^t ook gezien,en \'t is zeker dat het een hoger kafteel geweeft is,gc-certijdts gehadt heeft) liggende op een genoegh fteyle heu- lijk aen \'t ander deel ten weften

cenigé zomer-legers derRo-vcl, nochtans by menfchen handen, zoo \'t fchijnt, op-ge- meynen gezien worden. Het fchijnt dien Britanfchen naemworpen. Men zeght dat de Noorman Todeney dit, als ook tan de gelegenheyt aengenómen te hebben, want het lighthet by-gelcgen kloofter, gefticht heeft, van wien het door op een heuvel, cn Crue Maur betekent by denBritannen eende Albenis Britocnen, cn de Baronnen Roos tot de MannOrs, grooten heuveh cn dat Crue Occhidknt een wefterfche heu-Graven van Ruthlandt, erflijk gekomen is. Van welke dc vel betekent heeft , hebben wy by Giraldus Cambrenfis eneerfte Thomas, als ik verftaen heb, het zelve met nieuwe Ninnius gelczenimaer wat dat Colana bcdiet,mogen andere ,gebouwen weder op-gericht heeft, na dat hec vele jaren als bezienrhet geheugen der oudtheyt verbreyden in deze ftadtin zijn puyn begraven gelegen had. Wanthet was tot fpijt de penningen der Romeynen, de dikwijls opgedacne kcl-van Thomas , Heer van Roos, dewelke de zijde van de zefte ders, de gelegenheyt aen den krijghs-wegh, en die veertienHenrijk volghde,van Willem,Heer van dien (met mijlen, dewelke tuflTchen dit en Lincoln liggen langs de verbanning van de Baron Roos) de vierde Edward het zelve groene vlakte, die wy Ancaflerheat noemen j want zoo veelmet zeer heerlijke hoeven gefchonken had,eenighzins ver- telter Antoninus tuffchcn Crecoealana cn Lmdus.MsiCi: kee-nielt.Maer Edmond,Baron Roos,de zoon vanThomas,heeft ren wy naer de rivier. dit zijn vaderlijk crfgoet door de gunft van de zevendcHen- Na Baunton zietmcn wel bevolkte ftadt, Grantham: rijk weder gekregen. Hier by vintmen de Sterre-ftecnen,de met een fchool van Richard Fox Biffchop van Winton , cnwclke fterrekens aen elkander gehecht vertoonen , op de- een fchoone kerk vereert, wiens heylige fpits zich tot eenwelke in yder hoek vijf ftralen fchijnen, en aen elke ftrael is groote hoogte verheft,en door vcrdichtfelen^zecr ruchtbacreen middeUhoke. Deze fteen heeft by de Duytfchen zijn is.HierbynevenhetvlexkenH^rto^;?,isbyonzer vaderennaem van de zege gekregen, om dat zy meenen, als Georg. gedenken een koper vatken met een ploegh uyt gehaelt ^Agricola in\'t^zeiie boek der Gravelingen verhaelt,dar dic ds waer in een gouden heimet na de oude wijs met gefteenten Een guldenzelve gedragen heeft,zijn zaek ftaende hout,en fijn vyanden bezet gevonden wiert, het welk gefchonken is aen Kathrijn belmet.over-wint. Of nochtans deze onze,als die Duytfche, in edik van Spanjen van de achtfte

Henrijk. Van hier be- <^eleght,zich van zijn plaets bewege,en cenighzins rondom geeft zich de Witham met een lange loop ten noorden, nietdraye,heb ik noch niet mogen beproeven. En het dal,welk vêr van \'t kafteel van Somerton , welk Antonius Beccus Bif^ Somenon.rhe rde of by ^^^ kafteel light,en van \'t zelve gemeenlijkT\'^É- Fale of Bel- fchop van Dunelmen gebouwt en aen dc cerfte Edward ge-Bdver. ^ ^ w genoemt wort,is ruym genoegh, en zeer geneughlijk in fchonken heefteen weynigh daerna is het te fchenk gegeven vruchtbare velden, en wcyden, en ftrekt zich uyt in de drie aen Willem vmBeaumom,de^\'eXke omtrent die tijden in En- De HeerenGraeffchappen van Leicefter, Nottingham, en Lincoln. gelant quam , en het geflacht der Onder-graven van Beau- van Beatt-Margidu- Dat Margidvnvm , welk Antoninus naeft aen Ver- mont voortteelde, welk in de voorige eeuw cenighzins Ver-mm. nometv\'m gedenkt, zoo net op de zelfde plaets, gewiflijk gaen is, als de zufter en erfgenaem van de laetfte der Ondcr-hier by gelegen heeft, wort klaerlijk genoegh bewezen en graven aen lan Heer van LovellenFichmerfh getrouwt is.met de naem en met de ruymte van de ftadt Maer van dit geflacht hebben wy hier Voren in \'c Graef- Ponte,oïi Paunton,t\\jLEc\\\\en welke het van Antoninus geftelt fchap van Leicefter gefproken. En de rivier, zich van daerwordt. Van Aiarga en van de gelegenheydt fchijnt die oude een weynig naer\'t zuyd-ooften ftrekkende,door het moeraf-naem ontleent te zijn : want Marga is by de Britannen een figh land beneden Boflon, ontlaedt zich in de Noor\'d-zee,nafoort van aerde , waer meê zy de landen gemeft hebben , en dat zy Kefieven ten noorden bepaelt heeft. Welke rivier, welk een heuvel betekent heeft, voeght alleen aen fchoon Zy ccn fteylen afval in de zee in een ruyme kolkverheve plaetzen. In deze betekening des naems twijfel ik heeft,zoo overloopt zy nochtans,door des winters aengroe-nochtans, wijl de marge in deze plaetzen ongemeen is,(mo- ycnde wateren,die mocralfigc wijk ten weêr-zijden van dengelijk om dat zy niet gezocht wordt,) \'t zy de Britannen oever niet zonder fchade, waer van zy nochtans in dè Lentemet de naem van marge\'t krijt benoemt hebben, hetwelk «^ooi^ gooten verloft wordt. Wy verftaen hebben , dat in de buurt uytgegraven wordt i -^en de andere oever van de het der- welx gebruyk Plinius in zijn Natuurlijke Hiftory getuyght de deel van dit landt, by Beda Lindiffi van zijn voornaemfte j^i„drej:dat den Romeynen in haer, wit kalk en zegelen zeer aenge- ,

ftadt genoemt, het welk grooter als Hoilandt cn Keftevennaem geweeft is. met haer woefte voorhooft aen de Noord-zee hght, waer J.\'ZÏ. H.6, Jielvm oft^ever Ca-fielL Stsrre-fieenefi. Matga. Vmum. Dit deel des lants door-loopt de rivier Witham, vrucht- van het ren ooften en ten noorden beipoelt wordt, ten we-bacr in fnoeken,doch eng,en bepaelt het felve ten noorden, ften wordt het door de rivier Trent, en ten zuyden van He-ken haer bron heeft zy een dorpken na haer naem ge- ƒ <ioor en een * gegrave floot afgefcheyden, * Fofedik^inoemt, niet vêr van de vervalle muuren van \'t kafteel Bit- welke de eerfte Henrijk zeven mijlen verre van Witham in Hovede-kamnet welk (als in het oude geflacht-regifter ftaet)de eer- de Trent geleyt heeft,op dat zy den Lincolncrs om haer be- nusifte Willem aen Steven Graef van Alhewiarle en Floldernejfe hoeftigheden op te voeren te nut zou zijn. Daer deze graftgefchonken heeft,om daer van zijn zoon,noch een kint fijn- aen de Trent geraekt,light Torkfey, in \'t Saxifch Tujiccpi^, Torhefay,de,met roggen-broot te voeden (mits Holdernejfe toen alleen nu een onvermaert ftedeken, doch eertijdts zeer vernaemt.havercn-broot gebruykte) welk nochtans nu daer naulijx in Want voor dc tijden der Noormannen (gelijk in het bock, F>omesdafgebruyk is. Maer onder\'t gebiet van de derde Henrijk, als waer inde cerfte Willem dc fchatting van Engelandt be- boke.Matt.ra- de Fortes Graefvan Albemarlc het zelve oproe- fchreven hceft, ftaet) wierden in \'c zelve twee hondert F)e rivierWitham» Bitham. m. Bur- äfii



? fl 1 il 13&quot;\'j. illl f \'l illiiiil N E - S H O R E. N Burgefs getelt, dewelke niet weynigh vryheden genooten; Willem heefc, om \'t zelve te fterken , en tot fchrik der bor-iriet dat verding, dat zy de Koninglijke gezanten, zoo zy gers,op de hoogte des heuvels een groot en fterk kafteel ge-hier door reyfden, met haer fcheepkens de Trent zouden bouwt, en byna in die zelfde tijde heeft Remigius Biflchopafvaren, en tot York toebrengen. Daer deze graft aen van Dorcefter tot verfiering zijn Biflohops-ftoel vande Witham gevoeght wordt, heeft de eerfte en voor-naem- fter,het welk in de verfchovenfte hoek van zijnBifdom lagh,fte ftadt van dit Graeffchap zijn plaets, dewelke Ptolomeus èn maer een kleene ftadt was,hier over gebracht. En als nuI^ndum, en Antoninus L i n d v m , de Britannen Lincoit, van de die Kerk,welkePaulinus gefticht had,vervallen was,zo heeftboflohen (waer voor elders averechts Luitcoit gefchreven die Remigius, in \'t hooghfte van de ftadt eenige hoeven ge-wordt) Beda Lindecöllinvm, en de ftadt Lin- koft hebbende,beneven het kafteel (als Henricus Hunting-DEcoLLiNA, (of van de heuvelige gelegenheyt,oft van donenfts getuyght) welk doorzijn hoogé toorens zeer uyt-dat het een oft nieuw-ftadt geweeft is, zal ik niet ftak, op een fterke plaets een fterké, op een fchoone een zeggen) de Saxen Linoo-collyne, Linö-cyllanceaftre/i, de fchoone Kerk ter eeren van der maeghden Maeght,ten fpijtZmcolfie. Noormannen Nich0l,wy Lincolne,de Latijnen Lincolnia^e- van de Biflohop van York, die zich het recht van de plaetsnoemt hebben. Waer van Alexander Nechamus in zijn ge-eygent heeft,opgebouwt,en in dezelve xliv ProeveniersGodlijke wijsheyt: geftelt, dewelke namaels (als dezelve zeght) door den brant Lincollen, Lindfeysfteun enßut, gefchonden zijnde,met groote konftigheyt vermaekt is van Met volk en goed\'ren over-fchü^t. Alexander dien weldadigen Biflchop van Lincoln; van den Zommige meenen dat zy van de rivier Witham haer welken die Wilhelmus Malmcsburicnfis zeght, om dathynaem heeft, dewelke zy willen, dac by de oude Lindim ge- zelve door de kleynheyt van zijn lichaem by een wanfchep-lioemt geweeft is, doch fteunen op geenigh aenzien. Ook fel van een menfch geleek, zoo pooghde het gemoet zich téftem ik \'t haer niet toe, want Nechamus ftreeft hier tegen, verheften, en van buyten uyt te fteeken. En onder anderendewelke deze rivier Witham voor c c c e jaren genoemt heeft de Dichter van die tijdt gezongen :heeft met dit vaers: Vießoedighgaf om niet, aleer men daerom bad ;

Lincoln, de Trent kferziet u difch -É», ^oo hy niet en gaf geloofd niet dat hy had. Met velerleye ftagh van vifch. En voorwaer niet alleen deze twee, maer ook Robert CMaer moedight %, om dat ghy voelt \'^loet, dewelk Voor Alexander gezeten heeft, R. van Beau-Van kleene Witham u befpoelt. nieis, Hugo Borgonjon, en zijn navolgers hebben dit werk, ïk zoud het liever van het Britanfche woort Lhin,yNék by welk geen eens Biflchops werk kon zijn,tot die heerlijkheythun ecn meyr betekent, aftrekken. Want ik heb van den die men nu ziet,allenx gebraght. Voorwaer gelijk zy grooteburgeren verftaen , dat de Witham by Swamfole dicht by de koftlijkheyt vertoont, zo verheft zy zich geheel met uytnc^ftadt breeder geweeft is,dewelke ook nü noch breed en wijd mende fraeyhéyt en ongemeene konftigheyt, en voornaem-genoegh is; cn gelijk Lindaw van Duytfchlandt aen \'t Acro- lijk dat Poortael aen de weft-zijde, het welk de oogen vannifch meyr, Linternum van Italien ae^n het ftille meyr; zoö de aenkomelingen tot zich trekt en aen-lokt. Schoon in de-zie ik ons Britannien Tall-hin, Glan-lhin, Linlithquo,äedLen 2c Kerk veel graven der BiflTchoppen en andere zijn, zoöaen meyren gelegen. De ftadt zelve,groot en vermaert zijn- fchijnen nochtans\' alleen gedenkwaerdigh, dat koperen,de,light op de rugh van een heuvel,daer de Witham zich ten waer in de beenderen van die zeer goede Koningin Eleo-ooften buyght,en door driematige kolken gedeelt,het lager- hora, huys-vrou van de eerfte Koning Edward, verborgendeel van de ftadt befpoelt. Dat het oud Lind v m der Bri- liggen,en die van Nicolaes Van Cantelup,er\\ van twee uyt hettannen zelfs op dc top van den heuvel, waer op men zwaer- geflacht van Burghersh,insgelijy: van Cathrijn Stvinford,wel\'lijk klimmen kan, gelegen heeft, en zich ten noorden vêr ke de derde huysVrou geweeft is van lan van Gent Hertoghbuyten de poort vanNewport geftrekt heeft, vertoonen Van Lancafter, en de moeder van het geflacht der Somer-noch de uytdrukkelijke tekenen van de wal en zeer diépe fets, by welke begraven light haer dochter loanna, de twee-graften. Hier in is die ftrijtbaere Brittan Vorrimeer, welke de huys-vrou van Radulf iV^w/7,eerfte Graef van Weftmor-de Saxen zo dikwijls verflagen hadt,geftorven,en tegen zijn land, welke haer man met een groot getal van kinderen ge-gebodt begraven. Want hy, vol hoops , had zich wijs ge- zalight hééft. maekt, dat, zoo men hem op den oever begroef, zijn fchim- Het Bifdom derBiflohoppen van L!ncoln,niet te vredenme zelve Britannien

voor de Saxen befchermen zoud, ge- hiet die enge paelen, waer meê in de eerfte Kerk der Saxenlijk Ninius Evoldugus leeding verhaelt. Maer de Saxen,dit de Sidnaceftrenfifche Biflchoppen te vreden waren, dewelkoude Lindun vernielt hebbende, hebben eerft het zuyder- over dit landt geftelt geweéft zijn, heeft zoo veel landen be-deel van dezen heuvel ingenomen, en met de puyn van dat grepen, dat het door zijn grootte vermoeyt geweeft is: enoude beveftight, daer na zijn zy aen de rivier gedaelt, en fchoon de tweede Henrijk het landt van Elie, en de achtftehebben in een plaets, welke Wickanforde genoemt wiert, ge- Henrijk het lant van Peters-burg en Oxford diier afgetrok-bouwt,en daer zy niet van de rivier befcherm-t wiert,dezelvé kén heeft, zoo wort \'et nochtans nu noch in vrye Heerlijk^met veften omheynt. In wélke tijde, als Beda zeght, Pauli^ heden en getal van Graeffchappen hec groorfte van gantfchnus het woort verkondighde aen het landt van Lindifl[i en Engelandt geacht,en de Biflchop heeft in zijn Bifdom cióden overften van de ftadt Lindecollina, welke Blecca ge- x l v 11 Parochie-kerken. Op dezen ftoel hebben na Re-noemt was, eerft met zijn huys tot den Heere bekeert. In migius vele cn groote Biflthoppen gezeten; maer het iswelke ftadt hy naemlijk ook een fraey gemaekte Kerk van mijn voornemen niet die op te tellen. Want ik zal niet mec^fteen gebouwt\'heéft, wiens dak, oft door lang verzuym, oft gedenken van dien Robert Bloet, den welken de roode Ko-door vyandige handen afgebroken zijnde, de muuren fchij- ning Willem met groot geldt, naemlijk met 50000nen noch heden te ftaen. Daer na hebben \'t de Deenen geftraft heeft, om dat hy met geen zeer goet recht de itadtdikwijls ingenomen,eerftlijk mét dien roovers troep,van dé Lincoln zélve bezeten heeft: nocht van dien mildadigenwelke Edmond Tzere zijde het zelve ontweldight heeft, Alexander , dewelke zich in dolle gebouwen tot doliens toédaer na door Canutus,van wien ^theldredus het weder-ge- Vermaekte;nocht van Hugo van Borgondien,onder de Hey-kregen heeft, als hy, uyt Normandyen keerende, Canutus ligen getelt,wiens lichaem Koning lan met zijn Graven,om ^ tlove^kloeklijk van hier verdreef,en het verloren Engelant buytén Godt en dien Heyligen Prelaet, als mijn Schtijver z^gnt, äe»-hope weder won. Onder \\ gebiedt van Edward de COnfeß dienft te doen, op haer fchouderen ten grave gedragen heb-feur waren hier, ik fpreek uyt het Scharbock van Engelandt, ben. Nochtaris moet ik tweè\'r geheugen vereeren,van wel-c

ID Lxx gaft-vrye woonirigen, en twaelf Lagemans heb^ ke de eéne is Robert Gr oft efl, cen man in wetenfchappen en hende Saca en Soca. Maer in der Noormannen tijden , als talen in die tijdt ongelooflijk geleert, èen fchriklijk to^Malmcsburicnfis zeght, washeteenvan dévolkrijkftefte- vandenPaus, vermaencrvan zijn Koning,lief-i^bber der Matt. den van Engelandt, éen koopftadt voor die te water en te waerheydt, beftrafter der Prelaten, beftlerer der Uuderlm- \'ff neentmen. En als in dat Scharbock te zien is, in die tijdt gen, onderwijzer der klerken, onderftutter der Scholen, lant quamen. wierden hier in d c c c c burgers gefchat,en zeer veel woo-ningen waren verwoeft, CLxvi om het kafteel, de lxxxvoverige zijn buyten het perk des kafteels verwoeft, niet omde verdrukking van den Onder-graef en de dienaers, maerby ongelukken armoet, en den brant van vuurcn. De eerfte verkondiger des volx,naerftiger door-zoeker der Schriftuu- ren,hamer der Romeynen,&c. De tweede is mijn eerwaer- ^ \'dige Meefter en VaderThomas Coo/er,welke aen \'t gemeender geleertheydt en kerk veel verdient heeft , uyt wiensfchool ik my beken en beroem voort-gekomen te zijn. De ftadi fl!



? DE C O R ï l\' A . N E N. •V ftadt zelf heeft ook lang gebloeyt, van de derde Edward tot verbonden, door de niildaedigheyt van de cerftè WillemjinThe Stapel een Stapel,2\\s zy \'t noemen,dat is,tot een koop-ftad van wol, deze wijk veel bezittingen gekregen hebben, dewelke zyleer,loot, geftelt. Dewelke, hoewcl zy met groote on- onder clkanderen gedeelt hebben, zo dat Tatteshaügi.Qn Eu-gevallen niet gequelt is, echter eens gebrant heeft, eens te do toe-viel,w-elk hy tot zijn Baronny bezat, van wiens nako-vergeefs belegert van Koning Steven , die \'er ook ver- melingen het door Dryly en de Bernaks tot Radulph van CromiPbü,druckt en gevangen is geweeft , en van dc derde Hen- Cr(7»2w//gekomen is, welkers zoon van dc zelfde naem, dieïijk overwonnen , als dc oproerige Baronnen , dewelke onder de zefte Henrijk groot-Threforier van Engelant ge-den Fra-nfchen Lodewijk beroepen hadden om hctRijk weeft is, zonder kinderen geftorven is. En aen Pinfo ge-van Engelandt in te nemen, het zelve tegen hem befcherm- rackte Ereshy , dat niet wijdt van hier is , van wiens zaet dit Ereshy.d*den , heeft geen groote fchadc geleden, \'t Is nochtans on- erfdeel door de Beks tot dc Willoughbys geraekt is, aen welke ^^eerengelooflijk , hoe veel het, als door dc ouderdom verwonnen, ook zeer groote erf-goederen gekomen zijn door de huys- ^allenx af-genomen hcefti en van de vijftigh kerken, dic het vrouwen niet alleen van de Vffords Graven van Suffolk;bv onzer grootvaderen gedenken gehadt heeft,zijn nu nau- maer ook van de Heeren van Welles, dewelke te gelijk met Ve Heerenlijx achtien overigh. Het light, op dat ik dit ook hier aen- zich meê-gebracht hebben dc groote erf-goederen van het \'van Welles^tekene, van den Evenaer lui deelen xii min. van het uy- geflacht van van grooter edelheydt,en van den inval Ve Hêeren terfte weften xxii deelen lii min. der Noormannen afin deze wijk van groot vermogen. On- Gelijk van Stanfort nzcï Lincoln dkheyv-weghde^Ro- der deze Willoughbjs heeft onder \'t gebiedt van de vijfdemeynen recht uyt leyt, zo loopt zy van hier naer \'t noorden, Henrijk uytgeftekcn Robert Willoughby, dewelke, om zijnmet een hoogh en recht padt, nochtans dikwijls afgebro- dapperheydt in den oorlogh, tot Graef van Vendofmc inken, omtrent tien mijlen verre tot het vlexken The Spittle in Vrankrijkgekomen is geweeft : en van deze is van zijnerthe ftreet genoemt en verder. En drie mijlen van Z/Wf/^ Moeder wegen voortgekomen, Peregrinus^É-^/jj^Baronheb ik ook een tweede heyr-wegh Ouldjlreet

genoemt, van loughby van Eresby , een man in grootmoedigheydt cn dap^hier ook met een zichtbare dijk ten weften te ftrekken aen-. perhcyt in den oorlogh zeer vermaert. De Witham,n\\x nacr-gemerkt, dewelke ik meen dac naer Agelocvm de dcr acn dc zee zijnde, ontfangt van \'t noorden een anderpaefte vefting van Lindum geleydt heeft. Maer ik zal mijn onbekent rivierken, aen wiens bronnen het kafteel Boüing- i^ib. Staticloop, daer ik begonnen heb, vervolgen. broh in een nederige wijk light, zijnde van Willem van Ro- low. De Witham, nu voorby Lindum geloopen zijnde, vloeyt mara Graefvan Lincoln van zachte fteen gebout, en AliciaDe Baron- iifniet vèt V2LnWragbye, een lidt van de Baronnye T?\'//^^»/^ van van de tweede Edward ontnomen, om datzy te-fje» Tïus- genoemt, wiens tijcel door de Baronnen Roos tot de Ma- gen zijn dank een man genomen had; cn door dc geboortebutt, nours, dewelke nu Graven van Rutlandt zijn, gekomen is. van de vierde Koning Henrijk verheerlijkt, dic daer van Daer na bezichtight zy de vervallc muuren van het eertijts Henrijk van Bollingbroke bygenaemt was. In welke tijdt het BoUwghro»Bardney. edele kloofter Beapöena, oft Peartaneu,gemeenlijk Bardney, onder dicHeeren-hoevcn,wclke menHeedijkhcdcn noemtjOfivalds alwaer Beda getuyght dat de Koning Ofwald begraven begon getelt te worden. Deze rivier ontfangen hebbcn-Vaendel, light, en een vaendel van gout en purper op zijn graf geftelt de, zoo ftort zich de Witham eyndelijk beneden Boflon, alsis. De fchrijvers van de vorige eeuw hebben zich niet laten wy gezeyt hebben, in de zee. vergenoegen met dezen Chriftlijkften helt Ofwald te prij- Van de mondt van dc Witham welt zich de ftrant op metEen, \'t zy zy aen zijn doorluchtige daden eenige wonder- een groote bocht tegen de Noord-zee, tot aen den Inhamwerken lapten,die ik met voordacht voorby ga. Doch heb- van den Humber, overal met veel inwijxkens gefcheurt zijn-ben onze voor-ouders gelooft, dat zijn handt hier veel eeu- de: doch hec heeft weynige fteden, om dat\'er weynige ha-wen lang Onverdurven geweeft is; en een genoegh oude vens, en veel zand-ban|ccn zijn. Onder de fteden nochtans. Dichter heeft het zelve gefchreven met deze vaerzen:De rechterbant des mans door wurm nocht rot vergaet ^TSlBcht Z4ch doorfirajfe koud\' nocht bange hit ont laet,Maer blijft een z>elvigh, ßeets geduurigh in eenßant:Zoo leeft zelfs in de doodt die rvaerde rechterbant. welke deze ftrandt begrijpt,zyn eenige gedenkwaerdig\'e,eninzonderheyt Wainßeete,

zelfs hier in beroemt dat het Wil- Wainfleete,lem Wainßeet Biflchop van Winton, ftichter van het Mag-dalenifche Gollegie van Oxford, een man dic aen de ge-lcertheydt veel verdiende, voortgebracht heeft. Daer na Inlngulfs Dit kloofter, als Petrus Bleflenfus fchrijft, door dc ver- Alford, \'twelk voor zijn markt te danken hceft Leo Heer Alford. aenhang\' woethcyt der Dechen eertijdts vcrbrant, cn lange jaren vet- ymWelles, die dit recht van de zefte Henrijk eertijdts ver- fd. laten geweeft zijnde, zoo heeft die doorluchtige en Godts- kreegh. En dit geflacht van Welles was zeer out en doorluch- De Baron- dienftige Graefvan Lincoln Gilbert van Gaunt, het zelve tigh, van welke de laetfte de dochter van de vierde Koning nen Welles^ verbouwt,cn heeft aen \'t zelve met veel bezittingen de tien- Edward tot een huys-vrou gehadt heeft ,cn tot Onder-graef den van alle zijn Mayeryen overal door gantfch Engelandt van Welles door de zevende Henrijk gekoren zijnde, is zon- genadighlijk gefchonken. Daer na wort de Witham met het der kinderen geftorven. Doch dc erf-goederen zijn door de rivierken Bane vermeerdert , welke uyt het midden van NtoMwemen de Willoughbys,Dimoks,Delalaunds,Hots, en Oin- Horneca- Lindfey afvloeyt èerft door Hornecaflle, \'t welk eertijdts toe- dere gekomen, daer na Louth, een volkrijk koop-ftedeken, ßle. behoorde aen Adeliza van CtfWw, en ónder\'t gebiedt van aen welk het rivierkenZ^j/s? de naem geeft, dewelke dicht Koning Steven ter aerden geflecht is, namaels de Baronnye voorby Kokerington fpoelt,certijts het hooft van de Baronny van Gerard van Rodes, nu, als ik verftaen heb, aen de Bif- van Scoteney, En daer nz Grimsby, het welk onzc Sabinen, Grimshyl fchop van Garlilc toebehoortigh, daer na door Scrivelby de dewelke droomcn wat zy willen, zeggen dat van een koop- Dim»hke, Maycryc der Dimokken, dewelke \'t zelve erflijk bezitten van man, Grim genoemt, zo geheeten zy, dewelke om dat hy Inq. 23. de Marminm, van I. Ludlow tot haer gekomen zijnde, door Havclok, het Koninglijk kindt der Deenen, ten vondeling £.3. The den dienft van\'t groot Sarjanfchap (ik gebruyk nu dewoor- gelcyt,opgevocdhad,door fprooxkens gelezen wort,ir.et dit , den van onzc Rcchts-gclcerdcn) naemlijk, dat zoo dikwijls zijn voefter-kindt Havelok,dewelke eerft des Konings koo- Champion. eciiigc Koning van Engelant gekroont moet worden, ken gelikt hebbende,cn namaels met het houwelijk van des \' Mtch An- ^^^^ Mayery dan , dewelke het voor een tijdt Konings dochter om zijn heldige kloekheyt

vereert zijnde, no I. H.6. geweeft is , oft iemandt in zijn naem zoo hy zelve impotent ik weet niét wat daden gedaen heeft; dewelke acn die gene \' zijn zal, zal komen wel gewapent ter oorlogh, op een goedt waerdighft zijn, die met ouder wijven beuzelen de nacht hant-paert, in prezentie van den Heere den Koning op de zoeken door te brengen. dagh zijner kröoning, cn zal doen proclajpneren, zo iemandt Naeuwlijx zes mijlen binnenwaerts verfchijnt een oudt zeggen wil, dat de voornoemde Heer Koning geen recht kaftecl, \'t welk heden Caßor, in \'t Saxifch Duanjcarnep, cn Caßor, tot zijn Rijk en Kroon heeft, dat hy vaerdigh cn bcreydt is Thong-caßer» in \'t Britanfch Caer Egarry,in beyde talen van Thong-CA-* des Konings recht te befchermen,als ook het recht van zijn de zaek zijn naem heeft, naemlijk van gefneden leder, gc- fi^r. Rijk cn de digniteyt van zijn Kroon, door zijn lichaem tc- lijk Byrfa, die zeer bekende burgh der Garthaginenfers; gen hem en alle andere. Een weynigh laeger vloeyt de Bane want onze laer-boeken verhalen, dat de Sax Hcngiftus, de Tatteshall. by Tatteshall, een ftedeken in dit moeraffigh lant bequaem- Piden en Schotten overwonnen hebbende, als hy elders lijk genoegh gelegen, bekent door zijn kafteel, meeftcndeel groote bezittingen gekregen hadt, ook hier ter plaetze van van gebakke fteen opgebouwt,en door zijn Barohnen,in de Vortigernus zo veel landts verworven heeft, als hy met een Witham. Men zegt dat Eudo en Pinfo,zeer edele Noorman- Offen-huyt in fmalle riemkcns (wy noemenze Thongs) gc- , nen, als door broederlijke noodtzaeklijkheydt aen elkander fneden, omringen kon, waer in hy dit kaftecl gefticht heeft. Waer



? L I N G O L N E - S H ï R Ë. Waer v^n êên , dic een kort begrijp van de Britanfche ge- Graven van Atoh\'a, en de Peréi^ Voört-gefproten zijn , de- De ÈdroÈ-^ fchichten gefchreven heeft, deze veerzen van Virgilius zoo welke hier gewoont,en van welke wy te voren in Surrey ge- «f» omgekeert heeft: fproken hebben. In dit deel van\'t Graeffchap is eertijdts ^ccepitquefolumfaBidenominelhongumy geweeft de ftadtalwaer deBiffchop van deze c\'j Tmrino quantum poter at circundare tergo. wijk zijn ftoel gehat heeft,dewelke genoemt zijn geweeft de Jtr^^\' Van Grimsby vertrekt zich de ftrandt met een groote BiflchoppenvanZ/W/^r, maerhet zelveisnuzo Verdwe- boght, zo dat zy de inwijk Abus oft de Humber door Thorn- nefi, dat met de naem ook de puyn zelve fchijnt vergaen te /^>^/,aen-neemt: dit is eertijts een Collegie geweeft van Wil- zijn. Ook kan ik niet voorby-gaen dat in deze wijk by lem Crap Graef van Albemale tot den Godts-dienft inge- -Mellwood, bloeyt het dooduchrigh en Ridderlijk geflacht ftelt,en Barton^-Awact een zeer vermaerde overtoght is naer van S. Taulus, qualijk Samfollgmozmi, welk ik altijdt ge- 5. Vantc, het landt vanYark. Hier by wordt heimio-xkcn Ankam, meent heb gefproten geweeft te zijn uyt het oude Gafti- zijndemoddedghenderhalvenookvruchtbaervanael, in lioenfche geflacht der Graven van S.Faul\'m Vrankrijk : de Hurnber ontladen, dicht by welx bronnen is Merket-Ra- maer de Luxenburghfche wapenen , die zy voeren, geven haer wel-verzochte markt alzo genoemt,- want hoo- anders te kennen, naemlijk dat het liyt Vrankrijk gekomen ger liggen Angotby, nu verkeerdelijk Ofgodby, eertijdts toe- is, dat die Caftilioenfche ftam van S.\'paule (\'t welk omtrent behoordgh aen het geflacht van 5. , van welke het voor twee hondert jaren gefchiet is) door houwlijk aen de erflijk gekomen is tot de Airmims^cn Kelfay, wel eer de Han^ Luxenburgifche gevoeght is. fardscygcwy die in dit Graeffchap van grooten name ge- Opdcze.Trent(pdcndcn\\ïtïQ.n Jdell mBan, zoo met weeft zijn , van welke het door houwlijx-recht gekomen haer water-loopen,dat zy het rivier-eylant Axelholmei by de Axelhol^ is tot de Ridderlijke ftam van Afchough. Daer na wort de Saxen Gaxalbolme, welk een deel van \'t landt van Lincoln »^f* Ankam door een brugh gevoeght aen Glanford, een kleene is, om-vatten. Dit ftrekt zich van \'t zuyden ten noorden x koop-ftadt, welke het gemeene volk, van de brugh , Brigh mijlen in de lertgte, en de helft minder in de breedte. Daernoemt, doch de naem byna vergeten zijnde. Hier beneven laeger aen de rivier light, is \'t moerafligh, cn brengt een in de dier-warande ziet men Ketleby, de vernaemde woon- wei-riekende ftruyk (die men

Gallnoemt) voort: in \'t mid- De fprup plaets van het Ridderlijk geflacht der Tirwhits, doch eer- den, daer\'t zich allenx verheft, is het zeer vruchtbaer, en tijdts, als men uyt de naem befluy ten kan, de wooning van geeft overvloedigh vlafch, ook Alabaft, dewelke nochtans, Alabajl-, eenen Ketell, (welke naem in de Saxfche en Deenfche eeuw niet zeer vaft zijnde,meêr tot witten en pleyfteren,als ergens zeer gebruyklijk was j) want Bye betekent in \'t Saxifch een anders toe nut is. De voorneemfte ftadt wierd eertijts Axe/, woonplaets, en Byan woonen, waer van zoo veel plaetfen en nu Axey, genoemt, wacr van met by-voeging van het Saxi- elders in Engelandt, en voorneemlijk\'in dit Graeffchap, fche woort Z/i?//»^, welk zy vooreen rivier-eyJandt gebruykt met eyndigén. hebben,het zelve büytentwijftel zijn naem gekregen heeft. In deze gantfche wijk zijn op gezette tijden (op dat ik Maer het mach naeulijx een ftadt genoemt worden, zo ver-van de viflfchen zwijge) een ongelooflijke menighte van vo- ftroydeiijk wordt het bewoont: nochtans vertoont het eengelen, en dat geen gemeene, welke elders in de hooghfte voor-hof van een kafteel, dat in de Baronnen-krijgh ver-waerde zijn, als Smienten, Quakkels, Patrijzen, Faizan- nielt is, het welk aen de Mowbrais, die toen een groot deelten,&c. maer zodanige die men in \'t Duyts qualijk noemen van dit eylant bezeten hebben, toebehoort heeft. In \'t m ckan,en Zo lekker, dat zy zelf meeft van de Grooten gezocht lxxiii jaer,als een oude Tijdt-fchrijver verhaelt,heeft Ro-worden, als Puittes, Godwits, Knots,d^t is-^Canuts vogelsyzo ik bert van Mowbray, van de getrouheydt des ouden Koningsmeen, want men gelooft dat zy uyt Denemarken hier naer af-wijkende,in \'t eylandt Axelholme by Kinardferry een ka-toe vhegen, Botterells, om haer dwaZe malligheydt zoo ge- fteelken, by oudts vernielt, herbout. Tot den welken denoemt, welke volgh-vogel met het licht van een kaers door menighte van die van Lincoln, te fcheep over-gevoert tijn-des vogelaers gebaerden gevangen worden,- zoo hy een arm de,het kafteel bclegert,den Conftapel met alle zijn zoldatenuyt-ftrekt,zo fpreyden zy een vleugel uyt,fteekt hy een been tot over-geven gedwongen, en het kafteel uytgeroeyt heeft.uyt,zy doen desgelijx,kortelijk,al wat de vogelaers doen, dat Wat hooger light Botterwic, wiens Heer, Edmond Sheffeld,doet ook het vogelken, tot dat \'et met het net over-ftolpt de zefte j^oning Edward tot den eerften Baron Shejfeld vanwort. Maer ik laet die gene deze dingen waer-nemen wel- Botterwic uyt dit geflacht gekoren heeft, dewelke zijn levenker natuur tot vogelen ftrekt j oft die tot gulzigheydt gebo- voor het Vadedandt tegen de oproedgen van Nortfolk

ge-ren, tot overdaet genegen zijn. laten heeft, na dat hy uyt Anna Veer, dochter van den Graef Meer ten weften wort in de Humber ook de dvier Trenty Van Oxford, geteelt had lan den tWeeden Baron, den Vader na een lang volbraghte loop, ontfangen, na dat zy van Bojfe^ van Edmond, dewelke nu als een eerwaerdigh Ridder van dike af dit lande met een zandige ftrandt bepaelt heeft; eer- S. lons bloeyt. Meêr ten noorden is Burton Stather,aen den ftelijk afvallende niet vêr van Stow, alwaer Godiva Graef anderen oever van de Trent; waer van ik tot noch toe niets Leoftics vrouw een kloofter gebouwt heeft, het welk H. gedenkwaerdighs gelezen heb. Huntingdonenfls zeght om zijn lage gelegenheyt onder de Dit landt van Lincoln roemt op zijn Graven van Egga t>e GraWfi heuvelen en onder de voorbergh van Lincoln te liggen, iaf, dewelke in\'t d c c x jaer gebloeyt heeft, enMorkar, van Lin- Daer naby Knat, nu een woonplaets van Baron Willoughby beyde Saxen,welke alleen Ampt-Graven waren, Willem van van Parrham, eertijts van \'t geflacht der Baronnen van Dar- Romara Noorman , dewelke geftorven zijndc, (want nocht cy, dien vele Heerlijkheden en goederen door de dochter de zoon dic voor zijn vader geftorven is, nocht zijns zoons en erfgenaem van Mcinill aen-gcftorvcn zijn. Dit geflacht zoon hcbbcn dezen djtel gebruykt) zoo heeft Koning Ste- dcr Darctis is voort-gekomen van een ouder i naemlijk van ven,Gilbert van Gant in zijn plaets geftelt. Na des zelfs doot %. H.i* eenen genoemt de Noorman van Adrecy oft Darcy deNoSion, heeft de jongeling Simon van Ltzio, de zoon van Graef dewelke in dc hooghfte achting gebloeyt heeft onder de Simon, (ghy leeft de woorden van Robert Montenfis,welke derde Henrijk, wiens nakomelingen het kloofterken der omtrent dic tyt geleeft heeft) als hy geen lant had, door ge- heylige Maeghden by Alvingham in dit Graeffchap begif- fchenk van dc tweede Koning Henrijk, de gemel^ Gants tight hebben. Maer deze waerdigheyt is als uyt-gcftorven, eenige dochter met zijn hcerlijkheydt verkregen. Daer na als de laetfte Noorman in de oude rechte lijn, alleen twee heeft dc Franfche Lodewijk, van dc oproerige Baronnen in zufteren nalict,van welke de eene acn Rogier Pedwardtn, de Engelant beroepen,cen anderen Gilbert uyt \'et gcflacht van andere aen P. van Limbergh getrouwt is geweeft. Gant met het zwaert van \'t Graeflchap van Lincoln gegort; Van daer loopt dc Trent af by Gainesborrow,ecn rccde dcr maer Lodewijk terftont Verdreven zijndc, 2o heeft niemant Deenfche fchepcn,en een vermaert ftedeken door de doodt dezen voor Graef erkent, cn hy heeft zelfden djtel verflne- van dc Deenfche tymn Suenus Tiugskege,

dewelke aldaer, ten. Toen heeft Radulf de zeftC Graef van Cefter, deze na dat hy het landt berooft had, (na \'t getuygenis van Mat- heedijkhcydt van dc derde Koning Henrijk verkregen, dc- thijs van Weftmunfter) van een onzekercn door-fteken, welke weynigh voor zijn doot acn zijn zufter Hawifa, huys- eyndlijk zijn verdienden loon voor zijn fchelm-ftukkcn vrouw van Robert van door ccn bnef hetGraef- ontfangen heeftj lang daer na was het de bezitdng van Wil- fchap van Lincoln gegeven heeft, voor zo veel aen hem be« lem van Graefvan Penbroek, welke het recht van hoorde, dat zy daer van Gravin zijn zoude: zoo luyden de cenjaermarktvande eerfte Edward verkregen heeft, van woorden des briefs. Zy heeft het insgelijx over-gedragen welken Qraef de Baronnen y^nBoursugh door de Schotfehe aen lan van Conftapel van Cefter,en zijn erfgenamen. TharntmColledge.JSartonufon tJmfber. Ofgodbjr. Ketlehj.Tirwkin: Wat Byebetekent. Zekere Vogels.Knots,Bott&els. Knaf^ Darcy de Noiton,en Knath, fines 19.£. 3. Gai-nesborrotv.



? C O R I tr A N E Kf. D E die hy by haer dochter Margriet teelen zoude. En hy heeftEdward ontfangen, de welke, voor zijn moeder geftorvenzijnde, deze eer aen zijn zoon Henrijk nagelaten heeft,IJh. Mo\' welke de laetfte Graef van die ftam geweeft is. Want als zijnzonen vroegh geftorven waren, en hy alleen zijn dochter-ken Alicia over hiel, zoo heeft hyze negen-jarigh aen Tho-de zoon van Edmond, Graefvan Lancafter, verlooft, fAS N O T- ïn dit Qraefßhap zip mtrent ^30 Parochiën, mas: met die voorwaerde, dat zoo hy zonder erfgenamen vanzijn lichaem fturf, oft zoo zy zonder erfgenamen van haerlichaem fturven, zijn kafteelen, heerlijkheden, S^c. verblijdven zouden aen Edmond, Graefvan Lancafter, en zijn erf^genamen in der eeuwighcyt.Doch Alicia heeft by haer manThomas geen kinderen gekregen. Maer als haer man Tho^mas onthooft wierd, zoo heeft zy, die zich door haer on-eerbare zeden geen kleyne fmet aengewreven had, Eubulok Strange, waer mee zy gemeenzaemlijk geleeft had»tot haer man. Zonderdes * Vorften toeftemming, genomen^ ^Bdw.z.de welke hier dóor vergrämt zijnde, is in haer goederen ge-vlogen. Welke alle, na dat Alicia in haer ouderdom zon-der kinderen geftorven was, Henrijk Graef van Lancafter,Edmonds neef van zijn tweede zoon, dit groot erfdeel,door den inhoudt van d\'ovcrdraght, daer ik terftont vsngefproken heb, verkregen hceft, waer meê van toen af ditLancafterfch geflacht verrijkt geweeft is. Nochtans heb-ben de Koningen van Engelandt met dc naem der Gravenvan Lincoln vereert, de vierde Edward, lan de U Pole, en de &quot;Betiet deachtfte Henrijk, Henrijk Brandon, zonen der Hertogen HertogenVan Suffolk, welke beydc zonder kinderen geftorven zijn. ^^f&quot;En dc Koningin Elifabeth heeft Edward, Baron van C//»- ^^^ton, Groot-Admirael van Engelandt, met de zelfde heer-lijkheyt verrijkt, dewelke zijn zeer eerlijke zoon Henrijknoch heden geniet.



? En \'t Graeffchap van Lin-coln grenft ten weften hêtGraeffchap van Notting-ham/t welk veel kleyner is,by deSaxen Snotirengabam-fcypc, byons Hiottinghdm-shire genoemt , zijnde tennoorden door\'t Graeffchapvan York, ten weften vanDerby , en op zommigeplaetfen Van York, ten zuy-den van Leicefter bepaelt.Het zuyder en oofter-deel wort door de rivier Trent, en an-dere invloeyende rivierkens zeer vruchtbaer gemaekt. Hetwefter-deel wordt geheel door\'t bofch van Shirewood, zichwijdt uytftrekkende, begrepen. Dit deel, om dat het zan-digh is, wordt Sand -, het ander, om dat het kleyigh is,The Klay genoemt van de inwooners, de welke haer landt indeze twee deelen verdeelt hebben. De Trent, in \'t Saxifch T jieontra, (wélke zommige wey-nigh vermaerde oude Schrijvers in \'t Latijn Triginta, om denabuurigheyt van \'t Franfche woordt, waer door \'t getal vandertigh beteekent wordt, genoemt hebben) een lange weghaf-geloopen hebbende,terftont na dat zy zich in dit lant be-geven heeft, en eerft Steanford, alwaer ik verftaen heb datveefken-teekenen der outheyt overigh zijn, en veel Room-fche penningen gevonden worden , en daer naer Clifton,welke aen\'t oude geflacht der Ctiftom de naem en woon-plaets gegeven heeft, voorby geloopen is, zo ontfangt zy tenweften het rivierkén Lin, welke, ontfpruytende by Newjled^dat is, de nieuwe plaets, alwaer de tweede Koning Henrijkeertijts een kloofterken gefticht heeft 5 nu zijn \'t de huyzin-gen van\'t oude geflacht der BuronsAewdkc van Radulf vanBuron in de eerfte tijden der Noormannen, in dit en hetbloeyenfte lant van Lancafter zijn gefproten; loopt dicht by _Wollaton, alwaer de Ridder Fr. Willoughby tot een ydele toonvan zijn rijkdommen,met zeer groote koften,voorwaer zeerheerlijke huyzen van geneuglijken uytzicht en wonderlijkekonft gebout heeft.Daer na\'fpoelt zy aen Lenton^tcx.x\\]is eenkloofter,\'t welk Willem PifT^m/i\',baftart van Koning Willemde Com^HeJleur, eertijts voor de H. Drievuldigheyt gefticht -heeft; nu is \'t alleen verniaert door haer wei-bezochte jaer-markten. Alwaer op d\'andere oever byna aen de t\'zamen-loop van de Trent en Lin, aen een fteyle plaets, ligt de voor-neemfte ftadt, waer van dit gantfche Graeffchap de naemNming- heeft, ligttinghamgenoemt, met een verzacht woordt vöorènorren jabam: want zoo hebben \'t de Saxen genoemt nade onder-aerdfche hollen én gangen, welke de outheyt totvertrek-plaetfen en wooningen uyt-geholt heeft, onder diefteyle klippen in\'t zuyder-deel.daer \'t zich naer de Zm if rekt.Waer van AflTuerus dit Saxifch Sno-crenjabam in\'t Latijnvcrtaelt Speluncarumdomm, dat is, der

Hollen huys-, en in hetBritanfch Tui ogo bauc,\\ welk byna het zelfde beteekent. Deftadt is van plaetfen zeer geneuglijk; van d\'eene kant ftrek-kende zich de weyden aen de ruyme rivieren, aen de anderekant verheften zich kleyne heuvelkens;ook is\'t in alle levensnootzaeklijkheden zeer overvloedigh. Van d\'eene kant ver-leent shirewood mildelijk hout om vuur te ftoken, (fchoonvele ftinkende gegrave kolen gebruyken) aen d\'andere kantde Trent viftchen. Waer van zy dit veersken gebruykt tH^tvochte wout voorziet mijn heert,De Trent geeft vifch na m\'i)n begeert.Voorts is deze ftadt zeer fchoon door de wijdtluftigheytvan haer gebouw, driefchoone kerken, en een over-fraeyemarkt met een zeer fterk kafteel. Dat kafteel light aen deweft-zijde van de ftadt op een fteyle fteen-klip, op welkeplaets men gelooft dat eertijts het kafteel was, op \'t welk dcDeenen fteunende,i;1ithereds en iElfreds belegering uyt-ge-ftaen hebben ; tot zy onverrichter zaken de belegenng op-aebroken,en \'t vertrek afgeblazen hebben.Want als de Dee-nen deze ftadt ingenomen hadden, zoo fchikten Burchred,Koning der Merciers, (als Aflerius getuygt) en de Merciersboden aen .ïthered, Koning der Weft-Saxen, en zijn broe-der jElfred ootmoedelijk biddende, dat zy haer wilden hel-pen, op dat zy tegen \'t voornoem(^e heyr mochten vechten^ Ve rivkr&quot;ÏÏrent, ï>e tin. &quot;Bmon. Wollaton, ham. 8(S8. \\ welk zy lichtlijk verkregen hebben : want die broeders,niet trager tot de belofte, als tot de daet, zijn, na dat zy eengroot heyr-leger van alle kanten by-een vergadert hadden,naer Mercia getrokken, en eenmoedelijk dén oorlogh zoe-kende,tot aen Snottengahar/i gé&omcn.^^n als de Heydenen,door de vefting Van \'t kafteel gefterkt zijnde, weygerden tenftrijde te komen, en de Chriftenen niet bereydt waren omde muur te breken,zo zijn die twee broeders,na dat de vredeonder de Merciers eii Heydenen gefloten vW, met haertroepen naer huys gekeert.Doch namaels heeft de oude Ed-ward de ftadt Bridgesford daer tegen over gebout, en de zel-ve ftadt met veften, de welke nu vervallen waren, befloten;waer van wy alléén de overblijffelen aen de weft-kant ge-zien hebben. En weynigh jaren daer na, te weten ten tijdevan Edward de Confejfeur, als in \'t Schat-boek van Engelantftaet, wierden in de zelve c l x x 11 Burgers getelt, en vande twee munteryen wierden dén Koning x l fchellingenbetaelt. Ook wierden de Trent, en de graft, en de weg naerYork bewaert,dat zo iemandt de over-vaert der fchepen be-lette, die moeft voor vier ponden boeten. Doch het kafteel,welk \'er nu gezien wordt, Worten doorzijn ftichter,en door

de grootte des werx verheedijkr. WantWillem de Noorman heeft hec, om de Engelfen te betoo-men,gebout; en ^t was van naturen en door handen-werk zogefterkt (alsWilhelmus Neubrigenfis getuygt) dathet alleendoor hongers-noot,zo \'t bequame befchermers had,te over-winnen was.Namaels heeft de vierde Edward het zelve metgroote koften vermaekt,en met fchoone gebouwen verciert,waer aen de derde Richard ook de handt geleyt heeft. Ookheeft het by verloop van tijden door groote legers \'t gemee-ne lot niet Ixproéft, mits het noyt is overwonnen geweeft.Eens is het tc vergeefs belegert geweeft van Henryk van An-jou, in welke tijt de bezettelingen de by-gelege huyzen ver-brant hebben. Eens is\'t ook onvoorziens ingenomen vanRobert, Graefvan Ferrars, in deBaronnifchc oorlogh, de 1175-.welke dcBurgers van alle haer goederen berooft heeft. DeKaftelleyns verhalen veel van David der Schotten Koning, f^thier gevangen , cnvz.nKog\\ct\\&n Mortimer, GraefvanMarchia, door een onder-aerdtfche gang hier betrapt, dewelke, om dat hy zijn trou tegen zijn vaderlant om Schot-fche penningen verkoft , en veel andere fchelm-ftukken inzijn woeft gemoedt befloten had, namaels op-gehangen is.Voorwaer in \'t eerfte voor-hof des kafteels khmt men langsvele trappen met ontfteken licht in een onder-aertfch hol,en gcwelffelen uyt de fteen zelf uyt-geholt, op welker wan-den gefneden zijn de hiftorien van Chriftus lijden,en ande-re dingen, door de handt van David, de tweede Koning derSchotten, als men zeght, de welke hier gevangen gelegenheeft. En in \'t opperfte deel van \'t kafteel, welk zich fteyltegen de klip op verheft, komt men langs vele trappen ineen ander onder-aerdfch hol , wélk men Mortimers holenoemt, om dat die Rogier van Mortimer zich daer verbor-gen hceft, als hy van zijn quaet over-tuygt, zich alle quaedtbevreefde. Voorts light deZe ftadt op de hooghte van denoord-pool lui graden ; en van *t uyterfte weften tele zyX xï I deelen, x 1 v minuten. Van hier loopt de Trent met een zachte kolk door Holme,van dc Hceren van Holme Pierpount alzoo genoemt, welker Pierpount.geflacht oud en Edel is, en uyt het welk gefproten is RobertVan Peters Pont, oft Pierpount, onder de Baronnen des Rijxtot de vergaderingen des Parlaments van de derde Edwardberoepen , naer Shelford, dc woon-plaets van de door- DeBaronnyluchtige en Ridderlijke ftam der Stahhops, welker Adel in Shel-deze wijk groot, en welker naem hier zeer vermaert is. •Eertijdts was \'t ecn\' Baronnye van Ranulf Hafelin , doorwiens dochters zy gekomen is tot de Sardolfi en Fvering-hams. Van waer zy

voort-vloeyt naer Stoke, een kleyn vlex- jyejia.ken; maer vermaert door geen kleyne neêrlaeg, alwaer lan Stokelde la Pole, Graefvan Lincoln, van de derde Richard tot erf- 14.87.genaem des Rijx beftemt zijnde,als hy zich,door\'t tuflxhen-komen van de zevende Henrijk, van\'t Rijk zagh af-gefne-den, zich hier valfchlijk voor Vorft heeft op-geworpen, entegen den waren Koning zich ftellende,kloeklijk met de zij-nen gebleven is. Niet vêr van hier verheft zich Suthwell, de Smhmü.Collegie-kerk der Proveniers,acn S.Maria geheylight, en is I i i i het i ?); -g van NOTTINGHA M-S H I R R
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? 240 N O T T I N G H A M - S H I R het zelve wel niet heerlijk, maer vaft, oudt, en vermaert. Cukeney in dicGraeffchap tot Sergeantfchap voor den dienftWelk men ft:hrijft dat PauHnus, de eerfte Biftchop van van de Palfred des Konings te Ferraren, wanneer de KoningYork, gebout heeft, als hy de inwooners van dit landt in de tot Mamfeld komen S:oud. Uytdit bofch ontfpnngen veelgedoopt,enge-Chdftenthad.Na welke djt de Aerts- beexkens, de welke naer de Tr^\'»^ loopen , onderde zelvebiflchoppen van York hier haer wijtluftig Palleys,met drie wort de \'Ule de voorneemfte geacht,aen de welke by Idletonby-gelege dier-gaerden vol wildts,gehat hebben. Dat dit de in \'t Dcxvi jaer Ethereds,des Konings der Nordanhumbren,ftadt is, de welke Beda Tio-vut\'Fingacefler noemt, geloof ik geluk meer als geftuyt heeft. Want daer hy te vooren altijdtdies te vafter,om dat het geen hy Verhaelt van Paulinus in de zeer gelukkelijk geftreden had,zo is hy hier door tegenfpoetTrent by Tio-vul-Fingacejler doopende , het byzondere hi- gebleven , overwonnen zijnde van Redwald, Koning dcrftorijken van deze kerk ftantVaftelijk bevcftigt, dat op deze Weft-Engelfcn,dc welke Edwin(uyt zijn vaderlijke erf-goe-plaets gefchiet is.Daer na vloeyt \'t rivierken Snite van \'t 00- deren verdreven zijndc) in zijn plaets over dc Nordanhum-fl:en in dc Trent, \'twelk kleyn zijnde, loopt voorby bren geftelt heeft. Dit rivierken loopt nitzwètvrnMarkham, vermaert door de Heeren de Tibetots oft Tiptvfts, namaels een kleyn ftedeken, \'t welk aen \'t eertijts in outheyt cn dap-GiavenvanWigorn,cnWiverton,wc\\ksm Heriz,ecn\\}X.s cen perheyt vermaerde geflacht der Markhams denaemgege- Marhh^-vermaert man in deze wijk, door de Br ets en Cdtofts, tot de ven heeft, \\ welk meeft vereert is geweeft door Y.Markham,chaworths gekomen is, welke van de Cahors in Vrankrijk de dc welke in dc hooghfte Vierichaer van Engelandt met zoonacm,en van dc Heer van haer geflacht trekken, groote billijkheyt \'t roer|dcr gerechtigheyt gehouden heeft. Nu verdeelt zich de Trent, en befpoelt dc genoeg groote (\'t welk ik wenfchte dat ghy in de Engclfe hiftorien laeft,)ftadt als genoemt van een nieu kafteel, dat zijn eer ten geenigcn tijde verfterven zal. Ses mijlen van welk zeer groenend, door haer bloeyend gebout kafteel, als hier ten weften is Workenfop, bekent door het lieflijke voort- T^^h^Phhet Henrijk van Huntingdon noemt, ^ic mildadige Alex- brengen van zoete wortelen, cn vermaert door de huyzenander,Biflihop van Lincoln,gebout héeft.Dc welke,op dat van den Graefvan Salop, Avelke by onze njden gebout zijnik de woorden van cen oude

Gefchicht-fchrijver gebruyke, van Georgius Talbot, Graef van Salop, met zodanige heer-mits hy zeer heerlijk van herten was, dit cn noch cen ander lijkheyt, als zo grooten Graef waerdigh, en niet tc benijdenkafteel met groote koftcn gebout heeft.En om dat dufdanig is. En het is tot de Tdbots van de Lovetofts, eerfte Heerenbouwen der BiflTchoplijkc eerbaerheyt weynig fcheen te be- hier van onder de Noormannen, door de Furnivals en Ne-tarnen, zo heeft hy, om de nijdt van dit bouwen weg tc nc- n}ils, met cen rijklijk erfdeel gekomen. Onder de welke G.men,en om deze vlek als uyt tc wifl!chen,eVen zo veel kloo- Lovetoft, ten tijde van de eerfte Henrijk, een kloofter hierfters bouwende, de zelfde met geeftlijke broeders vervult, gebouwt heeft, wiens puyn-hoop wy acn de weft-kant vanNiet-te-min is deze ydele verquifting der rijkdommen in deze ftad tuflTchen dcgencuglijke weyden geZien hebbendendezen krijgs-BiflTchop zijn ftraf terftont gevolgt. Want Ko- het weftcr-decl van de kerk is noch ovedg, door twee kerk-ning Steven,dic,om zijn waggelend Rijk te beveftigen,voor toorens zeer vêr zichtbaer. Weynigh hooger hebben wy acnaltrachtc dc fterkfte plaetfen in zijn geweldt te Wngen, dezelfderivierde vermaerde markt van 5////\'£\'gezien,welkheeft dien Prslaet door gevangnis en hongers-noot daer Bulley, oft Bufley, een Edcl-man Van Noormanich geflacht,toe gebracht,dat hy hem dit en het ander kafteel by Sleford, na wy verftaen hebben, met een kafteel gefterkt hccftimaertegen wil cn dank eyndlijk in handen leverde. Ook is hier nu fchijnen naeulijx de vervallen muuren van \'t zelve, zooanders niets gedenkwaerdighs by gevallen, dan dat Koning verniedght de oudtheyt der tijt alle dingen. Maer h:tkloo-lan dc zeer moeylijkc loop van zijn verwcrde leven hier ge- fterken hebben Rogier Bufly^cn Fulco van Lifieurs <yefticht.eyndigt heeft. Vsin hier vloeyt de rivier, zich wederom ver- En dit is byna dc laetfte ftai van het lant van Notanghamzamelende, recht naer \'t noorden, beplant met vele dorp- ten noorden, behalven Scroby, een ftedeken van den Aerts-kens, en heeft niets verhalens-waerdig voor dat zy te Little- biflchop van York, op de grenzen Zelf gelegen.borrough gekomen is, een kleyn ftedeken, en aen welk de Willem, toe-genaemt de Conquefieur, heeft over dit landt Heenn tnnaem met recht voegt,- alwaer, gelijk \'er heden een wel ver- Willem Bever ell, zijn baftart-zoon, niet met dc tijtel vanzochte over-vaert is,zo is \'er eertijds die vermaerde rccde en Graef, maer van Heer van Notdngham geftelt; aen wicnvcrblijf-plaets,acn welke Antoninus eens en andermaels ge- een Zoon gebooren is, die voor

zijn vader geftorven is, endenkt,en na de vcrfchcydcnhcyt der voor-fchriften,en Age- den zelfden insgelijx een zoon van de zelfde naem,den wel- Lwton.loc VM en Segeloc vm genoemt wort. Dit heb ik voor dc- ken de tweede Henrijk uyt zijn erfdeel verftooten hccft,omzen te vergeefs in deze buurt gezocht, maer geloof nu vaft- dat hy Ranulf, Graef van Cefter,vergeven had. Omtrent dielijk het zelve gevonden te hebben, zoo om dat het aen den tijdt heeft Robert van Ferrars, de welke Nottingham inge- Qy^ven ^heyr-wegh ligt, als om dat dc bygclcgc dijkde uytdruklijke nomen heeft,deze tijtel in de gift, welke hy aen de kerk van i}an JDeirhy»ken-tckencn dcr veften betoont,cn zeer veel penningen dcr Tuttesbury gedaen heeft, gebruykt, de jonge Robert, Graef M. BarisRoomfche Keyzcren aen dc ploegers dacghlijx vedecnt,de van Notdngham. Maer namaels heeft hy \'t Graeffchap cn P\'^i-welke, om datze de verkens met wroeten dikwijls ontdek- het kafteel van Notdngham met al dc heerlijkheyt van Fe-ken, Swines penies, dat is, Verkens penningen, van de boeren verell acn zijn broeder lan gefchonken, cn de eerfte Koning ^^^inq\'é,genoemt worden.De welke ook na haer begrijp meenen,dat Richard heeft het bevcftigt. Langen tijdt dacr na heeft de Bith, a.haer voor-ouders dit lant met een fteenen muur tegen dc tweede Richard lan van Mowbray met deze tijtel Vereert,wateren van de Trent, des winters ovcrvloeyende, omringt den welken, jongeling Zonder kinderen geftorven zijnde,hebben. zijn broeder Thomas gevolgt is, dievan de tweede Richard In\'tweftcr-decl van dit lant(men noemt het tot Graef Maerfchalk, en Hertogh van Nortfolk gekoren \'t rivierken Erwssh in de Trent loopt, vertoont zich Ster ley, is; en terftont daer na gebannen zijndc, heeft geteelt Tho-eerdjts Strellegh, \'t welk aen \'t Ridderlijk geflacht der Strel- mas, Graef Maerfchalk, van de vierde Henrijk onthalft, en(gemeenlijk Sturly genocmt)een onder dc outfte en door- lan Mowbray, dc welke,gelijk ook zijn zoon en neef, insgc-luchdgfte van dit Graeffchap, de by-naem en woon-plaets lijx Hertogen van Nortfolk,en Graven van Notdngham ge-verleent heeft. Meêr binncnwaerts heeft shirewood, welk weeft zijn. Maer als haer manlijke ftam uyt-gegaen was,\'enzommige \'t door-fchijnende bofch, zommige \'t door-klare Richard, het kleyne zoontjen van dc vierde Edward, Her-bofch vcrtalen,ccrtijts alles met bladeren bedekt,en hebben togh van York,dcze tijtel van Notdngham met anderen ccnde takken der boomen, verdubbelt zijnde, zulke boflthen weynigh djts gevoert had,zo hebben de derde Richard Wil-gemackt, dat de voet-paden aen

byzondere menfchen naeu lem Mark-graef van Barkley, en de achtfte Henrijk zijnengangbacr waren,maer nu is \'t ydeler;nochtans voed het veel onwettigen zoon Henrijk Fitz,-róy,wéke beyde zonder kin-daflchcn cn herten, en heeft eenige fteden, onder welke deren geftorven zijn,met deze djtel desGraven vanNotdng-Mmsfeld. Mansfeld uyt\'ücckt , zijnde een zeer overvloedige markt, ham vereert. En nu onlangs m d Lxxxxvn heeft Elizabediwiens naem zommige tot cen deel van bewijs getrokken met de zelfde eer Karei Howard, Opper-Admiracl van En-hebben , welke acn \'t gcflacht van Mansfeldin Duytflandt gelandt, de welke van de Mowbrays gefproten is, om zijnhaer oudtheyt beveftigen, en willen dat de eerfte Graef van dapperheyt (als in de Keur-brief ftaet) in dc fchceps-ftrijdtmet onze Arthur dc ronde tafel gehouden heeft, tegen dc Spanjaerts m d lxxxviii; cn in\'t innemen vanen halen\'t hier vanaf En onzc Koningen plegen, door Gales clo lo lxxxxvi, kloeklijk cn getroulijk betoont,luft tot jagen vedokt zijnde, zich na deze plaets te begeven; (de welke hier te fcheep,evcn als dc Graef van Eflèx te lant,en, op dat ghy uyt de oude onderzoeking de woorden zelve het hoogfte gezagh gehadt heeft) met heerlijke bekleedinghebben moogt,Henricus Fauconberge bezat de Mayery van begiftight. In dit landt worden gezien \\6% Bar ochy-ker ken,. D A R- i I i I i i i i Tio-vul- Fi»Q(i-ce-jlaf Ve lip\'rofts. DeChortvorths oftvanCahors. Cahors inQmcjf. 1 K iJttlehoY\'rvfigh. &quot;^Agelocumcft Segelo\'cnm. Shiremod.



? 24 ï DARBY-SHIRE. E weft-kant van Notting-ham wordt befloten van hetlandtfchap van Darby, byde Engel-Saxen Deo/ibi-fcyjne , gemeenlijk Darbyshire, welk ook zelf ten zuy-den befloten wordt van hetland van Leicefter, ten we-ften van Staftord, ten noor-den van York, even gelijkals in een drie-hoekige,dochniet even-zijdige , vorm.Want van het fpits, welk zich ten zuyden qualijk zes duy-zent fchreden uyt rey kt,ftrekt het zich ten weêr-zijden zooruym uyt, dat het aen de noord-kant omtrent dertigh duy-zent fchreden in de breedte begrijpt. Het wordt door hettuflfchen-loopen van de rivier Derventio in twee deelen ge-fchift, welke rivier van de noorder-grenzen af-geftort, metzwarte wateren uyt de aerde naer \'t zuyden vloeyende,in deTrent loopt. Want de voornoemde Trent fnijt de zuyderfpits dwars door. Het ooft en zuyder-deel is gebouwt, nietonvruchtbaer, en met waranden bezet. Het wefter-deelover de Derventio, noemen wy ?eake; dit is gantfch ftee-nigh, door de bergen en klippen onvruchtbaer, nochtansdoor de opkomft van \'doot,yzer,en kolen rijk, en bequaemgenoegh om fchapen te weyden. \'t Eerfte dat, gedenkwaerdigh zijnde, in de zuyder-hoekzich aen ons gezicht vertoont, is het meêr als vernielde ka-fteel Greifeley, \'t welk eerdjdts meteen kloofterken, tereeren van S. loris, gefticht is, byde Heeren Greißey, diehaer ftam van Willem, de zoon-van Nigellus , van Greißleygenoemt, trekkende, zelfs van d\'inval der Noormannen inEngelandt af, tot op deze tijdt toe in groote waerdigheydtgebloeyt hebben, en zijn door het houlijk met de dochteren erfgenaem van het oude geflacht van de Gaßeneys eer-tijdts niet weynigh verrijkt. Aen de rivier welke ditlandt van Stafford, tot dat zy in de Trent loopt, af-fcheyt,ontmoet ons niets, als eenigeboeren-vlexkens»en dekoop-ftadt , alwaer het geflacht der Kokainenlmggcbloeyt heeft; de 2iobury, alwaer het Edel en out geflacht derJFit Zr Herberts lang gewoont hebben, uyt het welk AntoniusTitz-Herbert, die aen de wetenfchap van ons burger-rechtveel verdient heeft, gefproten is. Niet vêr van hier is Shir-ley, een oude bezitting van het vermaerde geflacht derShirleys, die van eenen Eulcherus haer ftam trekken, aendewelke, behalven de oudtheydt van haer geflacht, veelHeerlijkheden en erf-gronden toe-gevallen zijn uyt de hou-lijken met dc erfgenamen der , Baffetsw^nBralesford,Stantons ,Lovets En hier zijn rondom vele plaetfengelegen, welke aen doorluchdge geflachten de naem enwoon-plaets verleent hebben,te Longford,Bradburne,Kniveton, van waer die Knivetons van Mercaßon zijn , eniradley,WTitz uyt S.Lous Kniveton gefproten is,in wiens vlij-tige naerftighcyt ik veel

gehouden ben; Keidelßon, alwaerde Kurfons, als ook by Croxton, Radborn, daer de Ridder lanchandosMetx der plaets,zeer groote gronden van een heer-lijk huys geleyt heeft; van wien het doorzijn dochter totde Polen, de welke hier heden woonen,door erflijk vervolghgekomen is.Maer deze dingen laet ik aen dien over,die aen-genomen heeft dit Graeffchap volkomelijk te befchrijven^En aen de Trent,dat zy de Dove eerft ontfangen heeft, Zïct men Repandunum, zoo noemen\'t hare Hiftori-fchrij- vers, de Saxen pbepanSun, cn wy heeten \'t heden Repon,het welk van een groote ftadt tot cen kleyn dorpken ver-mindert is: want eertijdts was het zeer vcrriiacrt, zoo doorhet graf van iEthelbald, die goede Koning der Merciers, dcwelke door het bedrogh der zijnen om-gekomen is, en vande andere Koningen der Merciers; als ook door het avon-tuur van Buthred, de laetfte Koning der Merciers, de wel-ke, na dathy door fmeken en gefchenken het Rijk twin-tigh jaren ingehad had, hier door de Deenen van zijn Rijkontbloot,oft liever van heerlijke ellende van heerfchen be-rooft is; en leert op hoe flibberigh een plaets die ftaen, wel-ke met geldt gefchraeght worden. Daer na, niet vêr van deTrent, vervalt nu het Koninglijk kafteel Melborn, waer inlan, Hertogh van Bourbon, in de flagh van Agincourtge- Mdhm.vangen, negentien jarén onder de bewaringvan de jongeNiklaes Montgomery is gehouden geweeft. Naeulijx vijfmijlen van hier ten noorden neemt dc rivier Derventio zij-nen loop, dc welke, als ik gezcyt heb, op de uyterfte gren-zen van dit landt ten noorden uyt de bergen van Pea.k ont-fjpruytende,ziéh, nu tuflchen fteen-klippen door hortende,nu de groene weyden befproeyendc, over de dertigh mijlenals regelrecht naer \'t zuyden ftrekt.Nochtans heeft zy in dielange loop niet te befchouwen,behalvenÄ//f/a^tf;\'/i\',voor-waer voortreflijkc, wijdtluftige, cn befchouwens-waerc^ge Chattes*huyzen, de welke de Ridder Willem Candish oft Cavendish,uyt het edele en oude geflacht van Genon in Suflfolk gefpro-ten, begonnen, en zijn doorluchtigftehuys-vrou Elizabeth,nuGravin van Salop, noch onlangs met groote onkoftenvolbracht heeft. üreißeycafile. Het ge-facht derCreißeys. Het ge-facht derShirleys, Jlepto»» Nu daer zich de Dervent ten ooften keert, en voorbyLittle Ceßer, dat is, kleyneftadt, geloopen heeft, alwacr derRomeynen oude penningen dikwijls uyt-gehaelt worden,ziet men Darby, byde Saxen Nojitrbwo/it^bij, en na deDeenfche tael, als die oude Athelwerd verhaelt, Deoraby,dehooft-ftadt van het gantfche landt, welke haer naemvan de rivier Derventi, op welke zy gelegen is, genomenhebbende, acn het gantfche landt gemeen

gemaekt heeft.Het is een fchoone ftadt, niet kleyn noch onbevolkt, enaen de ooft-kant vloeyt de Derventi, zeer fchoon om tczien, in cen woefte en verheve kolk onder door een fteenenbrugh, waer op de Godts-vrucht onzer voor-ouderen eenfchoone kapel, verzuymt, gefticht hceft. Door het Wefter-deel vloeyt het klare beexken, welk zy Mertenbroke noe-men. Hec telt vijf kerken, van welke de grootfte, aen alleheyligen toe-gewijt, een klok-huys heeft, welk in hooghteen uytnemende konftigheyt Zeer voortreflijk is. Waer in deGravin van Salop, terftont genoemt, de liefde haerer erf-genamen mis-trouwende, zich voorzichtelijk een graf, endicht daer by een gaft-huys, om xii armen tc voeden,naemlijk acht mannen en vier vrouwen, Godtvruchtigh-lijk geflieht heeft. Deze plaets is eertijts zeer vermaert ge-weeft, om dat het een fchuyl-plaets was voor dc rooven-dc Deenen, tot dat die verwinfter Ethelfled,Vrou der Mer-ciers, hetzelve, na datzy de Deenen door een fchielij-ke over-val om-gebracht had, ingenomen heeft. Ten tijdevan Edward de Confejfeur^edihex., als \'er in \'t Schat-boekftaet, 145 burgers gehat, de welke nochtans zoo vermin-dert waren, dat \'er, onder \'t gebiedt van de eerfte Willem,alleen hondert overigh geweeft zijn. En deze gaven op deH. dagh van S.Marten aen den Koning twaelf * Traven «van haer jaer-gcwas.Doch nu is het meeft vermaert door dc ofCorne alsRechts-vergaderingen voor het gantfche land, en door het \'t fihijpt,befte bier, welke het brouwt jCn wy Ale noemen, getrokkenvan het Deenfe woordt Oele, niet van Alicia, daer Ruellius ^^^^het van af-trekt. De Britannen hebben \'t met een oudtwoort Kmw genoemt, waer voor byDiofcorides qualijk byde En-*Curmi gelezen wordt, als hy zeght dat de Britannen cn Hi- gelfen Ale, beren (mooghlijk Hibernen oft Ieren) voor wijn C»r/iïj/,een het drank van gerft gemaekt, gebruyken. Want dit is onze ger-ftewijn, welke die af-valligc lulianus Auguftus aerrighlijkin een Quik-dicht noemt Uv^oyyivn , , è Bjicf^tov. Dit is een oude en byzondere drank der Engelfen en Bri-tannen, en de zelve zeer gefönt, hoewel Henr. AbrincenfisNoorman, Dichter van dc derde Koning Henrijk, de zelvefpottehjk met deze woorden begekt heeft: \'k Weet niet by rvatgedrocht, en helfch mnfthapen dieyMen lijken zal hetgeen men noemt gemeenlijk bier.Zoo dik is\'/ als men V drinkt, zoo klaer is \'t als menpiß ^Wisjaed het dan den buyk met veel en vuyle giß.Maer de allergelpertfte der Franfen heeft niet getwijfFelt, Turnebusof de menfchen dezen drank gebruykende,zoo zy de dron- d eft^kenfchap mijden,zouden langer leven, als die wijn drinken, *K k k k en i iiji
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? cn dat het daer van is, dat zonimigé by ons, bier drinkende,tot dc hondertjaren geraekt zijn. Het welk Afclepiadcs byPliitarchus nochtans aendeftrafheyt des hemels wijt, wel-ke de warmte in de lichamen behoudt, als hy getuygt dat dcBritannen cxx jarengelecfthebben. Voorts beftaet dc gantft;he rijkdom van deze ftadt bynauyt het voorkoopen,tc weten,uyt het inkoopen van koorn,en aen dc bcrgh-liedcn te verkoopenj want ai dc inwoonerszijn als voorkoopers. Niet vêr van hier drijft de Derventi haer wateren , daèrRadulf van Montjoye^ondtn \'t gebiedt van de eerfte Edward,zijn landeryen gehadt heeft, en door Elwajim, Van waetWouther Blunt was, den welken de vierde Edward tot déwaerdigheyt van Baron van Montjoye verheven heeft, wiensnakomelingen, door het ^leraet der letteren, de doorluch-tigheyt van haer geflacht ge-evenaert hebben, cn onder dezelve, voorneemlijk Karei, nu Graefvan Devon, Baron vanMontjoy, Koninglijke Stadthouder van lerlandt, en Riddervan S. loris, in deught engeleertheyt zo uyt-gefteken heeft,dat hem niemandt te boven gegaen, cn weynigh gelijk ge-weeft zijn. Hier by vloeyt de Derventi met de Trent t\'za-men, welke terftont de Erewash ontfangt toteenfcheyd-pacl in dit deel van het Graeffchap van Notdngham. Hierby light Rifeley, toebehoortigh aen de Willoughheys, uyt dewelke de Ridder Hugo Willoughhy (als ik verftaen heb) was,de welke, terwijl hy de Ys-zee by Wardhom in Scandien na-fpoordc, door \'t gewelt van de koude, met de zijnen omge-komen is. Dicht hier by is ook Sandiacre, oft, als zommigewillen, Sain^ Diacre, de woon-plaets van \'t edel geftacht derDe Greys van Sandiacre, welker erfdeel door het recht van zijn vnn San- huys-vtou geraekt is aen Edward Hilary,wiens zoon de naemder Greyen aen-genomen hceft; enna weynige jaren is dceene van zijn twee erfgenamen getrout aen de Ridder lanLeake, d\'andere aen lan Welsh. Aen de ooft-zijde volgen elkander naer het noorden inorde het kafteel Codenor , eertijdts Ceutenoure , d\'at aenDe Baron- ^Jg Baronnen Gr^jyx toe-behoort heefc, welke Heeren, GreyCoi ^^^ Codener genoemt geweeft- zijn, welker erf-goedt indevoorige eeuw aen de Zoucheys geraekt is, door het houlijk ,welk laii de U Zouch, de tweede zoon van Heer Willemde la Zouch van Haringworth, aen-gegaen heeft met Eliza-beth, erfgenaem van Henrijk Grey, de laetfte Heer van Co-denor. De heerlijke Mayery van Winfeld, alwaer Radulf,Heer van Cromtvell, na die eeuw zeer heerlijke huyzingen,onder \'t gebiedt van de zefte tlenrijk, gebout heeft. DaerAlfreton, na ziet men Alffreton, het welk men gelooft van KoningAlfred gebout en

benoemt te zijn, het welk ook zijn Hee-ren gehadt heeft, hier af van Alffreton by-genoemt, welkertweede Robert, de zoon van Ranulf, het kloofterken vanSchoon-hooft, gemeenlijk Beauchief, in dc uyterfte hoek vandit Graeffchap gebout heeft; maer na weynigh jaren demanlijke ftam vergaen zijnde,zo is haer erf door twee doch-teren geraekt aen \'t geflacht van de Cadurcen,o£z chaworths,Dewape- en in\'t landt van Lancafter. Deze voerden in haer mnder Ba- ^^pen twcc gulde chevernen, als zy \'t noemen, in een blaeuSir\'\' Welke zelfde wapenen de Mufards, Baronnen van Stavelj.\' Stavely, m dit landt met veranderde verwen gevoert heb-ben , dc welke uyt-gegaen zijn, onder \'t gebiedt van dc eer-fte Edward, in N. Mufard, en diens oudtfte zufter aen T.van Erefchevill getrout is, wiens nakomelingen hier nochbloeycn. Wat hooger, op dc zelfdeooft-grenzcn van ditnardmc. Gracffchap, light op een harde aerde Hardrvic, welk eendoorluchtigh geflacht in dit landt benoemt heeft; uyt hetwelk Elizabcth, Gravin van Salop, nu aldaer twee treflijkegebouwen byna aen-cen-gevoeght begonnen heeft, de wel-ke, op cen hooghte liggende, zich van verre zeer genoegh-De Baron üjk acn \'t gezicht van de befchouwers vertoonen. Dit ver-Cavenduh ^u de tijtel van Baron aen haer tweede zoon WillemCavendish, den welken Koning lacob onlangs met de eervan Baron Cavendish van Hardrvic vereert heeft. Meêr binnenwaerts ziet men chefterfield in Scardale, datis, in \'t dal met klippen hejloten; want de Engelfen hebben dcklippen Skarresgenoemt. Dezes oudtheyt beveftigen zelfsde nieuwe naem, cn dc puyn der muuren j maer de voongenaem light door de tijdt veroudert en uyt-geblufcht: en hetwort alleen by de Schrijvers vermaert door dc flagh tuflfchende derde Henrijk, cn de Baronnen, in welke Robert vanFerrars, de laetfte Graefvan Darby uyt dat geflacht, gevan-gen zijnde, door de macht des Parlaments aen zjn heer-lijkheyt is geftraft geweeft, en van de zelve berooft daer nageleeft heeft, en zijn nakomelingen hebben alleen met denaem der Baronnen gebloéyti By dit chefterfield light tenweften Walton, het welk van de Bretons door Loudham tot de Wdton.Eoliamhs, in deze wijk vän grooter naem, erflijk gekomenis; ten ooften Sutton, alwacr de Leaken in Ridderlijke waer- Smm.digheyt lang gebloeyt hebben. De Baren-Ken vmMomjojf^. diacre. Codenorcaßle. oft Can-dish. Cheßer-ßeld. En niet vêr van hier is het óude kafteel Belfover,een wcy-riigh verheven liggende, het welk aen dc Haftings, Heerenvan Abergêvenne, toe-behoort heeft, uyt recht van ruylingmet de derde Koning Henrijk, de welke als hy niet wildedat

het Graeffchap van Chefter, aen wien het toe behoorthad, onder de fpin-rokken zoud verdeelt worden,zoo hcefthy dc zufteren van lan Schot, laetfte Graef, hier en daer an-dere bezittingen gegeven. Het oofter-deel over de Deriventi,wt\\k gantfch door heu-velen en bergen uyt-fteckt, waer van het certijdts by deSaxen Pcac-lono, heden Peake, mooghlijk genoemt wordt, fhe Tealelwant dat beteekent by ons uytfteken, wort van de zeer fnel-le en klare rivier Dove (waer van op zijn plaets) van Staffordaf-gefcheyden. En hoewel het zelve op zommige plaetfenfcherpe en gladde klippen heeft, zoo zijn \'er nochtans meerbegraefde heuvelen en dalen, w elke groote beeften cn ontal-lijkc kudden van fchapen vrylijk voeden en weyden. Wanthet heeft nu geen gevaer van de wolven, de welke hier eer- Woheni.tijts zeer fchaedlijk waren; om welke te verjagen cn te van-gen, zommige deze landen bezeten hebben by Wormhill, endaer van Wolvehunt genoemt zijn, als uyt de handt-veften inq, 2»des Rijx ópenbacrlijk blijkt. Ook is \'t zoo vruchtbaer van -E*loot, dat deAlchymiften, dewelkcdeZweef-fterren, alsbehipt van mifdaedt, tot de metalen verdoemen, met een *belacchelijke dwaling geleert hebben, dat Saturnus, dienzy over het loot ftellen, aen ons goedt-hertigh is, maer aendc Franfen nijdigh, om dat hy hun \'t zelve geweygert heeft.Maer ik meen dat Plinius van dit landt gefproken heeft,als hy zeyde : In Britannien wordt uyt d\'opperftc huytder aerde het loot zoo overvloedighlijk getrokken, dat \'ervan zelf een wet ontftacn is,dat men\'er niet meer op zekeremaet uythale. Want op deze bergen worden de vruchtbareloot-fteenen, alsze de Metael-werkers noemen, daeghlijxmet groote menighte uyt-gegraven, de welke zy op de heu-velen , tegen het weften acnliggendc, by Cr e ach en Wor keßWorth (welk hierom de naem van de loot-werken gekregenheeft) op in acht-genomen tijden , als de wefte-windt eerftbegonnen heeft te blazen, den welken zy door \'t gebruykgemerkt hebben de hardnekkighfte van alle winden te zijn,door een groote hoop van ontfteken hout.uyt-koken , cndoor uyt-gegrave goten, waer langs het af-vloeyt, tot klon-ten, die zy Soms noemen, t\'zamen-fmelten. Ook wordt indeze eyge aderen niet alleen loot, maer ook Stihium (in dewinkels Antimonium genoemt) gevonden; welke de Griek- Jlmmt-fche vrouwen in \'t verwen van haer wenk-bracuwen ge- nium,bruykt hebben, waer van de Dichter Ion het zelve s^^csts- noemt. Ook worden hier meulen-fteenen uyt-ge- Meulen-houwen, insgelijx flijp-fteenen om het yzer-werk te wet- cn zomtijdts wordt in die bergh-graven een zuyvcr SHjp-ßee- ten vocht en

vloedt gevonden, (want de fteenen uyt dc Mijnen,welke de peerlen en edele gefteenten gelijk zijn, wordenby dc Metael-werkers Fluores vloeden genoemt) dc welke Vloeden ofthet Chriftal in alles zeer gelijk is.Bchalven dat Workefworth,gemoedt ons niets anders gcdcnkwaerdighs, als Haddon aende rivier Wie, welke lange jaren een woon-plaets was derVernons, die zoo oudt als doorluchtigh in deze wijk ge-weeft zijni zoo dat de Ridder Georgius Vernon, dc welke by Vernott.onzen tijde geleeft heeft, om zijn heerhjkhcyt, zijn huysaltijdt voor de goeden open, en om zijn loflijkc herberg-zaemheyt dc naem van Vorft in Peak by \'t gemeene volk ge-hadt heeft. Doch door zijn dochteren en erfgenamen is ditrijke erfdeel aen lan Mannours, uyt het geflacht der Gravenvan Ruthlandt, en Thomas Stanley, uyt de ftam dcr Gra-ven van Derby, over gekomen. Hier by hght Bakewell aenhet zelfde rivierken, \'t welk zich tuflfchen deze heuvelennaer de Derventi een wegh opent. Dit is by de Saxen Bao-öc-canwcll genoemt geweeft; cn Marianus getuyght, dat dcoude Edward aldaer een Burg gefticht heeft. ïk weet nietof dit zijn naem van de Baden ondeent heeft, welke de ou-de Engelfen Bade en Baden in haer tael, met de Duytfen genoemt



? t - S H ï R B R E. D HT genoemc hebben,-waer van Baden in Duytslandt, en Buda inHongaryen. Voorwaer by dc bron-ader Me, niet vêr vanhier, ontftaen negen bronnen van warm water, en beteke-Bmmè nen heden hec Buxtonwell, dewelke, wijl de ervarentheydcgeleert heeft, datze zeer gezont zijn voor de maegh, zenu-wen, en het gantft:he lichaem; zoo heeft de eerwaerdighfteGeorgius , Graef van Salop , het zelve nu onlangs met ge-bouwen verheerlijkt, en zijn dezelve nu op nieus, door deI t\'zamen-komft van zeer edele mannen,begonnen vermaert te worden. In welke tijt die ongelukkighfte Heldin Maria,Koningin van Sc\\\\ot\\an.di,Buxton, de veerzen van C^efar vanJPeitna veranderende, met dit tweeling-rijm goede nachtgezeyt heeft : Buxton, vermaerde naem, door warmer warren well,Miffchien niet meer van my bezocht, \'k zegh u vaer wel.Maer dit is buyten ons beloop. Dat nochtans deze Ba-den van outs zeer bekent zijn geweeft, betoont het veer, oftde Roomfche wegh met fteenen beftraet, en Badgate ge-noemt , van hier zich reven mijlen vêr ftrekkende naerBurgh. Waer neven een out kafteel aen een heuvel ligt,eer-tijdts de Bever els toebehoortigh , The caftle in the Peake ge-4^. Ed. 3. noemt,in \'t Latijn de Alto Pecco geheeten, het welk de derdeKoning Edward, met de Mayery en Heerlijkheydt, aen zijnzoon lan, Hertogh van Lancafter, als hy \'t Graeffchap vanRichmond in handen des Konings herftdde, gefchonkenheeft. Hier by opent zich een hol oft onder-aertfche gang,Dhels arfe (ik voor-befpreek de eerbaerheydt) Duyvels-aers genoemt,m Peake, die groot en wijdt is, en veel vertrekken heeft, alwaerGervafius Tilburienfis , \'t zy door onwetenheydt der waer-heydt , \'t zy door luft tot liegen, verhaelt, dat \'er een herdereen zeer breedt landtfchap gezien heeft met beeken door-jfpoek, en veel woefte water-plaften. Uyt dufdanige beuze-len wordt dit hol nochtans geacht onder de wonderen vanEngelandt: ook ontbreken\'er dufdanige verdichtfeien nietEldenhole. van dat andere hol in deze buurt, Eldenhole genoemt, waerin niets te verwonderen is,als dat het groot, fteyl,en diep zy.Maer dat hier geblaes van winden zoude zijn, hebben zom-mige te vergeefs gefchreven; en geen van beyden voegendeze veerskens van Nechamus van de wonderen van Enge-landt : Daer is een machtigh hélden winden enderwurpen,\\Xyt wiens twee-dubb\' le mont een groot ger uys komt ßurpen,Een op-geleght verdek moet dalen naer de gront,Bn wint lijt zijn gedael niet dieper als de mont. Maer \'t gene in dit verheven en fcherp landeken ^edenk-waerdighis, heeft iemandt in dit vier-veers wilien begrij-pen: Drie wond\'ren zijn

in Pcac, de Well, het Gat, het Hot, En zo veelnuttigheên, hot, gras-, enfchape^wol. En zo veelfraeyigheên, \'t kaßeel, Chatfworth, en &quot;t Bad^ Alwaer noch meergefnoet, maer minder tvaerdgefchat. Uyt de ftam der Peverells worden die Heeren van Darbygenoemt, welke wy nu te voren gezeyt hebben dat Heerenvan Nottingham geweeft zijn. Namaels heeft de eerfte Ko-ning Richard aen zijn broeder lan de Graeffchappen enkafteelen van Nottingham , Lancafter, Darby, &c. met deHeerlijkheden tot de zelfde behoorende, ook met de Heer-lijkheyt van gegeven en beveftight. Daer zijn Gra-ven geweeft uyt het geflacht der Eerrars, (zoo veel ik uyt deRegifters der kloofteren van Tutbury, Merivall, en Burtonheb konnen verftaen;) Willem van Ferrars, geboren uyt dedochter en erfgenaem van Peverell,dcn welken Koning lanmet zijn eygen handt (als in een Oude brief ftaet) tot Graefvan Darby omgort heeft; en van dezen Willem is gefprotenRobert, dewelke in de burgerlijke oorlogh zoo uyt dezeheerlijkheden vervallen is, dat geen van zijn nakomelin-gen , hoewel zy in de hooghfte eer geleeft hebben , noyt inhaer volkome heerlijkheydt zijn herfteit geweeft. Dederde Koning Henrijk heeft de meefte goederen van dezenRobert op zijn jongfte zoon Edmond over-gedragen? en dederde Koning Edward (ik fchrijf het uyt zijn eyge handt-fchrift) heeft door raedt van \'t Parlament geftek Henrijkvan Lancafter, den zoon van Henrijk, Graef van Lancafter,tot Graefvan Darby,voor hem en zijn erfgenamen,en heefthem noch gefchonken 1000 Marken jaerlijx tot het levenvan zijn vader, de Graef van Lancafter. Van toen af is detijtel aen de ftam van Lancafter gebleven,tot dat de zevendeHenrijk den zelfden aen Thomas Stanley op-gedragenheeft, dewelke Margriet, des Konings moeder, nu te vorengetrouwt had;en uyt dit geflacht geniet nu Willem,de zefteGraef van Darby, een zeer heerlijk man, deze eer. Dit zy van de Graeffchappen van Nottingham en Dar-by,van welke die gene een deel bewoont hebben, welke tentijde van Beda Mercii Aquilonares, dat is, T^oorder Merciers,genoemt wierden, om dat zy over de Trent naer \'t noordengewoont,en een land,als hy zeght,van zeven duyzent huys-gezinnen bewoont hebben. \'Beeren enGraven vanDarby. Simon Dwnelmenfis, HtVcden, Matth. \'Parii.zo^i Oude brie&quot;ven vanlm I. NoorderMerciers. Dit Graeffchap beßuyt jo6 Parochiën, PE Lïlï



? 244 DE CO N A V I E N. E Landen ér C o r i t a n e n nu ordentlijk dmr-\'^andck hebbende, de mlke naefl aen déyoefl-kant It^en, ^00 moeten -spynude Cornabien, ofi Cornavien doorben i-^pelkernaems oorjprong andere mogen ontfowsipen j ik kan de krach f des ypoorts yan een m he^ander trekken-^ maer mjlgeen yan allen tot de natuur der plaets en aerdt des yolx dienen,^ stilik^e Helper met yorxkens uyt-\'^erpen, als in de%p aenteekeningen in-yoegen. Ik ^aldan, ge^lijk ons yoor-nemen is y de Landtfchappen ^ yoelke ^ie Cornavien , nae PtolomMfsbefchrijying, fchijnen in gehadt te hebben, by^ionderlijk door-loopen; naemlijk Warwik-shire , Worcefter-shire, Stafford-shire, Shrop-shire, en CeJlcr-shire. In ypelksgeenigh ken-teeken der Cornavien naem heden oyerigh is, fchoon de^e naem tot op de ondergang yan\'t RoomfcheRijk fchijnt geduurt te hebben. Want de benden en troepen der Cornavien hebben onder de nayolgende Kej^^Sieren gedient s als te ^ien is in &quot;t boek der Aenteekeningen, W A R W I K - S H I R E. i ; i!; ? ; E wijk van Warwijk, bydeEngel-Saxen , als by ons,Warrvik-shire genoemt, enten ooften van Northamton,Leicefter,en de krijgs-wegh,waer van ik gefproken heb;ten zuyden van Oxford enGlocefter j ten weften mee-ftendeel van Worcefter, enten noorden van Staftord be-paelt , wordt onderfcheydenin twee deelen; naemlijk inWeldon, en \'mWoodland, dat is, in Veld- en Rofch-landt. Welkede rivier x^-von dwars door \'t midden des landts, van hetzuyd-ooften naer het noord-weften af-vloeyende, eenigh-zins van een fcheydt. Feldon light aen dees zijde van de Avone ten zuyden ineen veldige vlakte, en vertoont aen die gene,die het van eertheuvel, Edg-hill genoemt, aenfchouwen, door haer vruch-ten en groene gras een uytzicht vol geneughlijkheyts. Endaer deze heuvel by Warmington af-laet, hebben wyeenrondt en genoegh groot bolwerk gezien; het welk,gelijk wyvan anderen meenen, door de eertijdts aengroeyende vyan-den tot geen lange tijds gebruyk is gemaekt geweeft. En ditlandt wordt na de roode aerde Rodway, Rodley, en een grootdeel van \'t zelve dal Xhe valle ofRedhorfe genoemt, na devorm van een paert,op een roode heuvel by fillerton van deboeren uyt-gehouwen. In dit deel zijn gedenk-waerdighShipfion, en Kinton-, het eene nu eertijts een markt van fcha-pen , het andere van Koeyen, waer van zy ook haer namengekregen hebben; Comptoninthe hole, alzoo genoemt omdat het onder de heuvelen in een dal light: nochtans heefthet zijn geneughlijkheden, en een doorluchtigh geftachtheeft van \'t zelve zijn naem aengenomen; uyt het welk

Ko-ninginElizabethin\'t m d lxxii jaer Henrijk Compton totde waerdigheyt van Baron verheven heeft. Wormleighton,een edele Schaeps-weyde; maer daerom edeler, om dat Ko-ning Iakob,Ian Spencer,w2.0,1 van wy nu gefproken hebben,tot Baron Spencer v^xxWormleighton gekoren heeft. Shughu- ry, alwaer Sterre-fteenen gevonden worden , de welke deHeeren van die plaets, van Shughury genoemt, in haer ge-ftacht-wapenen geftelt hebben. Southam, een wel-bekendecn verzochte markt; insgelijx Leamington, van het rivierkenLeame, welke door dit deel loopt, alzo genoemt, alwaer eenzoute bron op-welt, Vehindon, nu Long Ichingdon, en Har-bury. En voorwaer deze twee laetfte zijn nergens anders omgedenkwaerdigh,als dat Fremond,Koning Oftas zoon,eer-tijts tuftchen de zelve uyt cen hinderlaegh fciiandlijk om-gebracht is; een man van grooten naem en zonderlingeGogcvruchtigheyt tot Godt, aen den welken niets andersbenijt wiert,als dat hy in een ongelukkige tijt,met gelukkigevoorfpoet de ftoutheyt der vyanden verdaen had. Welk zijnongeluk hem nochtans tot meerder eere gedijt heeft. Want Feldotii^ 1:! M 7he &quot;Mile ofRedhorß. SBpfion inhet Graef-fchap vanfPorceß.Kynton.Comptcn. ? j» • ; Wormleig-tcn. Shughury. Sterre-ßeenen. Learning^ton. by \'t Palleys van zijn vader Ofta begraven zijnde, (nu Ojf^Church genoemt) is noch by de nakomelingen overigh, alsdie onder de heyligen getelt, veel Godlijke eeren by \'t ge-meen volk verdient heeft; en zijn leven is by een out Schrij-ver met een genoegh fraey Gedicht befchreven, waer uythet geen fchelm-ftuk zy deze weynige veerzen van dendoot-ftager, dewelke, door begeerte van heerfchen aen-geritft, hem gedoot heeft, te verhalen: Terrvijl de noordfcheflaef nocht hoop, nocht kans beffiet» Om, wijl dat Fremond leeft, te raken aen \'tgebiet. Zoo leght hy op hem toe, die noyt op zulx en dachte j De boozeflaef treed toe, en knot op \'t onverwachte Zijns meefters romp van \'t hooft, die neder lagh in rufl. En nergens voor bevreefi, mits nergens van bervuft. Dit is de Beren-krans^ dit zijn de Falme-kroonen, Die Fremonds eer ten dank by * Wydford zo beloonen, * By zom- Die,Tp^l hy boozenflraft,en fchtiym van v goet het fnoot, wigen Rad- Wort van de fnootfte fchelm onnoofelijkgedoot. Dit is \'t gene wy in Feldon, oft in het veldige deel aen temerken haddcn,het welk (dat wy ook niet behoorden voor-by te gaen) die oude wegh Fofle dwars door-fnijd, wiens dijk Foffeway.nu in de af-wegige weyden gezien wordt by cheflerton, eenwooning van \'t over-oudt geflacht der Feit os; uyt het welkgeweeft is die Willem Peito, van de orde der Erancifcanen,

^eito*.den welken de vierde Paulus, Paus van Romen, (zoo grootwas de toon in die hemelfche gemoederen,) te vergeefs infpijt van den Cardinael Polus tot Cardinael en Gezant vanEngelandt gemaekt heeft, wanneer hy Polus naer Romenontboden had,als behipt van verdorve Godts-dienft. Maerde Koningin Maria, hoewel zeer genegen tot de Roomfchekerk, heeft zich daer alzoo tuflfchen, ja tegen geftelt, datPeito verboden wierd in Engelant te komen, en de gantfcheGezantige waerdigheyt aen Polus gelaten. Ik weet niec ofhet hier noodigh zy te verhalen, dat onder \'t gebiedt van devierde Edward, eenige met gefchreve boeken geklaegt heb- Boffu^ enben, dat de gierigheyt der fchapen, in deze wijk, haer kud- T. k tegenden, als benden, by-een-vergadert hebbende, veel dorpen ^^belegert, met het verdrijven der boeren ingenomen,en metzoo groote neêdaegh uyt-geroeyt heeft; dat onder de zei-ve een geleert man in die eeuw met den Dichter uyt-ge-roepen heeft: Hoe zoud een vy and zelf, veel wreeder eener ftadtBejegenen, zo hy die overrompelt had ?Voorts vertoont zich aen de rivier alszy, nochkleyn zijnde, in dit Graeffchap komt, eerftlijk Rugby, eenwei-verzochte markt van vleefch-houwers;daer na KoningsÜSl^wenham aen d\'andere kant van de rivier.alwaer drie bron- Ncmn-nen , met alluyn, zoo \'t fchijnt, door-mengt, uyt-barften, ham.welker water , van verw en ftnaek als melk, gezeyt wordt defteen te genezen: \'t is zeker dat het overvloediglijk pis ver-wekt, en de wonden terftont heelt en geneeft, en met zoutgedronken verfacht, met zuyker verftopt. Daer na Baggin- Baggimon.ton, het welk zijn kafteel gehadt, en aen de Bagots, een zeer edel r.



? RW ï K R E. w H MïT edel geflacht, eèrtijdts toebehoort heeft. Van waer niet vervan daer is Stoneley, alwaer de tweede Koning Henrijk eetïkloofterken gebout heeft ; en daer tegen over is eertijts eenkafteel geweeft aen de Avon, Stoneley-holme genoemt, opBolme-hullgéaovx, het welk uyt-geroeyt is,als de Deenfcheoorlogs-vlam Engelant onder Canutus door-liep. Daer na befpoelt de Avon de voorneemfte ftadt Van hétgantfche Graeffchap, de welke wy Warwike noemen,de Sa-xen Wajijiynj-wyc, Ninnius, en de Britannen Caer Guar»vic, en Caer Leon. Alle welke namen , wijl zy van het Bri-tanfche woprt Guarth, welk een bezetting betekent, oft vande legioehen , welke geftelt wierden in de plaetfen om diete befchermen, fchijnen voortgekomen te zijn ; zoo heb-ben zy my eenigzins over-reet, (hoewel ik in de oorfpronk-lijkheden liever een Scepticus, als een Criticus zijn wil ) datdit de zelfde ftadt is, welke PRiEsiDiVM byde Romeynenin Britannien genoemt wierd, alwaer, gelijk \'er in de Aen-tekeningen der Provinciën ftaet, de Overfte der Dalmati-fche Ruyteren, ónder het beleyt van den Hertogh van Bri-tannien, gelegen heeft. Deze bende is uyt Dalmatien ver-gadert, en op dat ik dit in\'t voorby gaen aentekene, diévoorzichtigheyt hadden de Romeynen,dat zy in de Provin-ciën vreemde zoldaten in bezetting leyden, de welke, omde verfcheydenheyt der zeden en talen, met de inwoonersniet konden t\'zamcn-rotten. Want (gelijk als hy fchrijft) dèvolkeren, die de toomen der flaverny ongewoon zijn, ont-fpringen anders Echtelijk van \'t op-gcleghte jok. Hier vanhebben in Britannien ten oorlogh gedient uyt Afriken deMooren, uyt Spanjen de Afturen en Vettonen, uyt Duyts-lant de Batavieren, Marvien, Tungren, Turnacenfers , uytVrankrijk de Ligüners, Morinen, en van elders de Dalma-tiers, Thracicrs, Alaners, &c. als wy op haer plaetfen zeg-gen zullen. Maer tot de zaek. Niemandt meene dat de Bri-^-tannen dat Guarth van de Eranfen getogen hebben,wijl hetoorfpronklijk Hebreeufch zy, zoo wy Lazius gelooven, enin het zelve vele volkeren over-een-ftemmen. Maer dat ditéen bezetting geweeft is, getuyght de geloofwaerdigheydtvan onze jaer-boeken, de welke verhalen dat de Roomfchelegioenen hier gelegen hebben, en de gelegenheydt zelve,byna in \'t midden van dit landtfchap, geeft het te kennen;want met een even-gelijke ruymte wort het aen d\'eene zij-de van de ooft-kant van Nortfolk, aen d\'ander zijde van deweft-kant van Cambridge af-gefcheyden hoedanige gele-genheyt Pr^efidium, een ftadt van Corflca, Zelfs in\'t middenvan \'t eylandt gelegen, behouden heeft. En \'t is geen won-der dat de Romeynen hier een

bezetting en fchildt-wachtvan zoldaten gehat hebben, wijl het aén de rivier Avone opeen genoegh fteyle klip over-hangt, en alle toe-gangen uytde fteen zelf uytgegraven zijn. \'t Schijnt ook dat het metveften en graften voorflen geweeft is, en het vertoont aende weft-2:ijde een kafteel Van naturen cn van werk zeerfterk, eertijdts de woon-plaets van de Graven van Warwik;en de ftadt zelve is met fchoone gebouwen Verçiert; en iszeer veel verplicht aen Ethelfled, Vrouw der Merciers, deWelke de zelve, verzwakt zijnde, in \'t d c c c c x ï jaer ver-bouwt heeft. Onder d\'inval der Noormannen was zy ookin een genoegh bloeyende ftaet, en heeft veel burgers ge-hat, van de welke twaelf gehouden waren ( zo ftaet\'er in hetboek van de eerfte Koning Willem ) den Koningen in En-gelandt te verzeilen. Die, vermaent zijnde, niet ging, ver-beurde hondert fchellingen aen den Koning : en zo de Ko-ning ter zee tegen de vyanden ging, zo zonden zy oft vierSotefvenen,ok vier ponden Steerlinx. In deze Burg heeft deKoning,onder zijn gebiet cxiii burgers,en de Baronnen desKonings hebben c xii. Rogier, de tweede Graefvan War-wik uyt Noormans bloet, heeft in den boezem zelf der ftadteen fchoone kerk tereerenfvan Maria gebouwt, welke deBeauchamps , die hem nagevolgt zijn, met haer graven ver-eert hebben,en inzonderheyt Richard, de laetfte GraefvanWarwik uyt de Beauchamps, en Overfte van Normandyen ,de welke te Rouane in\'tciD cccc xxxix jaer geftorven , enmet een heerliike lijk-ftacy over-gebracht, hier begraven is. Nevens Warwik ten noorden ziet men dé heuvelklow, op welke Pieter van Gaveflon, den welken de twee-de Koning Henrijk van een nederige ftaet rot Graef vanCornwal verheven had, van de Grooten des Rijx Onthooftis geweeft. W^ant door de gunft des Vorften, en het toelatenvan \'t avontuur h.:d hy zich zo groot een vryheyt aengeno-men, dat, als hy des Konings hart ingenomen had, hy al debeften verachte, èn op aller goederen géweltdeed, en alseen lichtvaerdigh en quaetwilligh man de gemoederen desVorften en der Edelen verdeelde. Stcneley. Re0.JHon^ deSmelej, \'•^oïwike. Trafic\'dium. Xjjtheem-fche zolda-ten in deTrovin-wn, Fiorm îih.4* cap. nk. BlÂloW\'hiU. By anderenCaverfden, Hier by light aen de rivier Avone, Guy-cliffe, by anderen Guy-clife,Gib-cliffe,n\\x een woon-plaets zijnde van Thomas van Beau-foe, uyt de oude Noormanfche ftam af-komftigh; en welkook zelfs de zetel der geneughlijkheyt is. Aldaer is een dicht i. Rofusbofchken, klare en heldere bronnen, bemofchte hollen, al- van war-tijdt groene weyden, een beex zacht en ruyflchend geloopdoor de fteenen, infgelijx eenzaemheyt, en

de aengenaem-fte ruft voor dc Zang-Goddinnen. Hier zeght men dat dieberoemde heldt Guy van Warwik, na zoo veel te boven ge-kome arbeyden, een kapelleken gebout, een Heremijts le-Ven geleyt heeft, en eyndlijk begraven is. Nochtans mee-hen wijzer lieden dat die plaets van Guy Van Beauchampveellater de naem gekregen heeft; en\'tis zeker, dat Ri-chard van Beauchamp, Graefvan Warwik, hier een kapelvoor S. Margriet gebout, en het Reuzen-beek van die Gui-do op-gericht heeft. Van hier loopt de voller door charlecot, dewoo- Charkeos.hingvanhetEdeleen Ridderlijke huys der Lucys, wélkeaen de Charlecots nu eertijts erflijk tot de zelve als verhuyftis, de welke, om de armen en vreemdelingen te ontfangen,by Thellisford, door een Godtvruchtigh opzet, een Gods-huys gebout hebben; want Thelley was een rivierken alzoogenoemt, het welk door Compton Murdak, eertijdts aen deMurdaks, nu aen het Ridderlijk geflacht der Vernays toe-behoortigh, en dit Thellisford naer de Avon loopt, welketerftont Strat/ord befpoelt, een fraey ftedekeri,welk aen zijnbeyde Voefter-heeren alle eer fchuldigis, aen lan van Straf- Stratf^rdford, Aerts-biflTchop van Cantelbergh, die de kerk geboutheeft, en Hugo Clopton, Schout van Londen, de welke overde een fteenen brug, op veertien boogen fteunende,niet zonder groote koften geleyt heeft. Dit was de jongftebroeder uyt dat oude geflacht,het welk van Clopton, een by-gelege Mayery, deze toe-naem ontleent heeft, uyt welkeWouther van Coksfeld, Marefchal Ridder genoemt by Clop&quot;ton, een zekere wooning voor zich en de zijne geftelt hadvDezer erfgoet is by onzen tijde tot twee gezufters mede-erf-genamen geraekt, de eene van de zelve is getrout aen dendoorluchtigen Ridder Georgius C^r^\'a^, Opper-kamerlingvan de doorluchdghfte Koningin Anna, de welken Koninglakob met de tijtel van Baron Carerv van Clopton vereert Baronheeft ; én dit verhaél ik daerom, om dat hy een zeer grootlief-hebber der eerwaerdige oudtheydt is. En de Avon zichnu naer Worcefter begevende, befchouwt aen zijn oeversniets anders als Bit ford, een koop-ftedeken, en eénige boe-re vlexkens. Laet ons nu het Bofch-Iandt door-zien,het welk over detivïeï Avonzichten noorden veel wijder uytftrekt, zijndemeeftendeel met boflbhen bezet,nochtans niet zonder wey-den,akkeren, en verfcheyde yzer-aderen. En gelijk dit zel-Ve heden Vfoodlandt, dat is, Bofch-landt,genoemt^ otdt, zoo woodland,wierd zy eertijdts ook met een ouder naem Karden gehee-ten, doch openbaerlijk, als ik meen , van de zelfde beteke-ning : want Arden fchijnt by de oude Britannen en Franfen Arden*een bofch betekent te

hebben, wijl wy zien dat het grootftebofch van Vrankrijk Arden, en een ftadt in Vlaenderen ne-Ven een ander bofch Ardenhurgh, en dat vermaerde bofchvan Engelandt meteen verkort woort Z)^;? genoemt wordt,op dat ik die Diana verzwijge, welke in de oude opfchriften T>ianavan Vrankrijk A r d w e n a en A r d oi N A , dat is, zoo -^^dmna.ik iet zien kan, Bofchachtige, geheeten wordt, en de zelfdegeweeft is, welke men in de op-fchriften van Italien Me-MORENsis noemt. Hier van heeft Turkillus van Ar^den, welke hier gebloeyt heeft, met groote eer onder deeerfte Henrijk zich de naem aen-genomen, en zijn zeerdoorluchtige ftam is wijdt door Engelandt in de navolgen-de jaren verfpreyt. Aen de weft-zijde van dit landt fnelt zichde rivier Arrotv, om zich met de Avon te vermengen, doorhet kafteel Studly, eertijdts aen I. de zoon van Corhutio toe-behoortigh. Öfnu deze rivier van de fnelheyt zoo genoemcgeweeft zy , als de Tigris van Mefopotamien, (want Arrovt>betekent by ons, als Tigris by de Perflanen,een pijl) oft in \'ttegendeel van haer langzame loop , \'t welk ^r^by de oudeEranfen en Britannen betekent heeft,mögen andere bezien.Hier by ligt Coughton,de voorneemfte woon-plaets van her M m m m Rid- .1 ?? !
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? DE C O R N A V ï È N. llrokmoY- Ridderlijk geflacht der Throkmomm, welk, zeer tal-rijk, iieef Henrijk,zonder kinderen zi jnde,heeft het aen den der-doorluchtigh, en vruchtbaer in heerlijke verflanden, in de- den Koning Henrijk verkoft, de welke het met zijn zuflerze wijk boven al gebloeyt heeft, na dat het met de erfge- ^ffileonoor aen Simon van ^iö^^/y^r/jGraef van Leicefter,tennaem van Speney gctïoutw^^- Nietvêr vanhier light ott^ houlijk gegeven heeft. En korts daer na, tuffchen haer ver-fiey, het welk ook eertijdts vermaert was door zijn Heeren > vreemding en verfcheydenheyt van gemoet geraekt zijnde,naemlijk de Butlers, Baronnen van Wem, van de welke het zo heeft het, na dat Graef Simon in de Baronnen oorlog naerflijk tot de Ferrars, van Ou/Iey genoemt,gekomen is. Wel- veel fchadelijke beroerten gedoot was, een belegering vanker erfdeel kortehngs tuflchen Ï.Heer van Greifioke, en Ra- zes maenden uyt-geftaen, en zich eyndlijk aen den derdenduif Nevill gedeelt is. Wat laeger aen de Arrow light Beau- Henrijk over-gegeven, de welke dit kafteel erflijk aen \'t ge-champs-court, van den Baron van Beauchamp van Powik alzo flacht van Lancafter gegeven heeft. In welke tijdt hier eengenoemt; van den welken het door de eenige dochter van gebodt uyt-gegaen is, welk onze Rechts-geleerden, hetEdward Willoughbey,At zoon van Robert Willoughbey,B^iïon gebodt van Kenelworth noemen, w^er door geboden was,van Broke, gekomen is tot Fulco Grevill, een man in Rid- dat al, die tegen den Koning de wapenen gevoert hadden,derlijke waerdigheyt,en begaeftheyt der naturen zeer door- zouden betalen \'t gene haer landen in vijf jaren te huur de- i^CLluchngh , wiens eenige zoon zich alzoo in de ware deught den, &c. Een heelzame ftrengheyt zonder bloedt tegen dieen oprechte edelheyt ge-eygent heeft, dat hy door de edel- oproerigen, de welke, op \'t gemeen verbittert, toen geeni-heydt zijns gemoedts zijn geflacht vêr overtreft; voor wiens ge hoop, als door tweedracht, hadden. Doch onlangs wasgrootfte verdienfte te my-waerts, fchoon mijn gemoedt het door mildadigheyt vanKoningin Eh zabeth een woon-geen waerdige dank vertoonen nocht bewijzen kan; zoo plaets van Robert Budley, Graefvan Leicefter, de welke,zal ikze nochtans, fprekende en zwijgende, erkennen, en om hec zelve te verbouwen en ver9ieren, groote koftenroemen. gedaen heeft;Zo dat\'et,\'t zy men de heerlijkheyt der gebou- Hier by vloeyt in de Arrow de Alne, oft Alenm, de wel- wen, \'t zy men

de wijdtluftigheyt der waranden aenziet,ke,tufrchen de boffchen door-loopende,het koop-ftedeken zich ontwaerdigen zoude eenige kafteelen van Engelant teHenley befpoelt; wiens by-gevoeghde kafteel bezeten heeft wijken,het geflacht van Montefort, welke groot-namige Edelen het Van hier, op dat ik de orde, welke ik zelve gehoudenzelve, om zijn geneughlijke gelegenheyt in t midden der heb in \'t reyzen, vervolge, heb ik Selyhill gezien; maer inboflTchen, met een Franfche naem Bell-defert genoemt heb- het zelve is, behalven de kerk, niets beziens-waerdigh ;ben; maer \'t zelve is nu, in zijn puyn begraven zi/nde, ver- daer na Bremicham, vol inwooners en geluyt van Ambeel-dwenen. Deze hadden haer af komft niet van \'t Almarifche den; want zy zijn meeft Yzer-fmeden. Het laeger deel vangeflacht der Monteforts, maer van den Noorman Turftan het zelve is door-vochtight van \'t water, het hooger verheftvan Baflanbergh-, doch haer erf-goedt is eyndlijk door de zich met fchoone gebouwen j wiens kleynfte lof niet is, datdochters gekomen aen de Baronnen van Sudley, en de Fre- het edele en ftrijdtbare geflacht der Bremichams in Ierlandviüs. Voorts hebben wy aen de t\'zamen-loop van de Arrow, van hier haer oorfprong en naem heeft. Van daer op de uyt-Mlcefler, en deze Alne, gezien Aulcejler, by Matchseus Pariftenfis terfte grenzen des lands ten noorden, roemt Sutton Colfield,Aüencefter, en beter; het welk de inwooners voor zeer ver- in een bofch-achtige en onaengename plaets, lan Voijy, Bif-maert en out beroemen,en willen daerom dat het Ouldcejler fchop van Exon, zijn Voefter-heer, de welke het ftedeken,genoemt zy. Hier (gelijk men in de oude Inquifitie leeft) nu lang vervallen geweeft zijnde,onder \'t gebiedt van de der-was de Franke Burg van de eerfte Heer Henrijk, en de zelf- de tlenrijk, met vryheden, gebouwen, en een School we-de Koning heeft dien Burg gegeven aen Robert Corbet derom heeft opgewekt.Vanhier,neder-dalende ten zuyden,voor zijn dienft; en als de zelve Robert geftorven is, zo is zy ben ik gekomen tot Coleshull, eertijdts de Clintons toe-be-door af-daling gekomen op Heer Willem van Botereux, en hoorende,en dicht hier by tot het kafteel MaxJlok,\\ welk deHeer Peter, de zoon van Herbert; en als Willem van Bote- Linfeys,Y{ezitn van Wolverley, de odingsels, uyt Vlaenderenreux geftorven is, zo is die heltt der ftadt af-gedaelt in han- gefproten, en de clintons, welke in dit landt zeer doorluch-den van Heer Reginald van Botereux door af-daling,

gelijk tigh geweeft zijn, als in een geduurige ry van erflijke navol-als aen zijn erfgenaem, dieze nu bezit; en als Peter, de zoon ging tot Heeren erkent heeft. van Herbert, over-leêd, zoo is die helft afgedaelt in de hant Wat laeger in\'t midden van dit bofch-achdghlandt lightvan Herbert,de zoon van Peter. Welke Robert de zelve ge- Coventrey, van het Convent, als wy gelooven,alzo genoemt,geven heeft aen Robert van chaundoys. Doch nu is \'t van dewijl wy zoodanigh een Convent een Covent oft Co ven iaeen groote ftadt tot een kleyne koop-ftadt van vele dingen onze tael noemen, en dit zelve dikwils in onze Gefchich-verkleent; maer is zeer vermaert in koorn-markten. Wat ten,en de befluyten der Pauzen Cö^-t/é\'^/rw genoemt werde;hooger tuffchen de boflTchen, welke nu verdunnen, zijn als hier in , oft de Biffchop van Conventry is zijns zelfs nietWroxhall, alwaer Hugo van Hatton een kloofterken oft Ab- machtigh, oft fchijnt al te zeer de wetenfchap van zich ver-dy gefticht heeft; Badejley, eertijdts de Clintons, nu den Fer- dreven te hebben. Nochtans zijn \'er, welke willen, dat hetrars toe-behoortigh; en Balshall, eertijts een Fraceptorii der van dat door-loopende rivierken,heden Shirburn genoemt,Templiers, welke haer Rogier van Mowbray gefchonken en in een oude brief van de Abdy\'vint men Cuentford, zijnheeft; wiens mildadigheyt tegen de orde der Templiers zo naem genomen heeft. Van waer ook de naem gekomen zy,groot was, dat zy met gemeene rade befloten gehad hebben, in de voorige eeuw is het door wol- en hoeden-maken zeerdat hy zelve alle de broederen, die iet tegen de inftellingen verrijkt, en was de eenighfte koop-ftadt van deze landen,der orde zouden zondigen, en voor hem haer fchult beken- en, mits meêr als middellandfch, zeer bevolkt: als een ftadtnen, zoud mogen vergeven en quijt-fchelden. En de leru- zijnde zeer bequaem van gelegenheyt, ruym, net, met vaftefalemfche Ridderen van de orde van S. lan , aen de welke veften Voorzien; en met fchoone huyzen bebout, tuffchenVide Stat. de goederen der Templiers in Engelant vergunt zijn, (want de welke nvee ongemeene nabuurige, en als eikanderen be-de Templ. ^^^ze voor-ouders achteden het toen ter tijdt voor zonde het nijdende kerken zich verheffen, de eene aen de H. Drie-God-geheylighde te ontv/yen ,) hebben tot dankbaerheyt eenigheyt, d\'andere aen S. Michiel gewijt. Nochtans heeftaen lan Mowbray van Axeholme, den navolger van dien Ro- het niets van oprechte oudtheyt,en het

aller-oudtfte fchijntbert, vergunt, dat hy en zijn navolgers in alle hare kloofte- het kloofter oft de Abdy geweeft te zijn, wiens vervalleren naeft den Koning zouden ge-eert worden. muuren wy beneven die kerken gezien hebben, welke Ab- Mecr ten zuyd-ooften, daer de t\'zamen-loopende beex- dy de Koning Canut yoor de Nonnen gebout heeft, de wel-kens tuflchen de waranden door in \'t meyr geftort worden, ke weynigh daer na verdreven zijnde, zoo heeft Leofrik.het welk, terftont in oevers befloten, zijn loop neemt langs Graef der Merciers, in \'t c I a x l jaer de zelve vergroot, enjCenel\' een kolk, light Kenelworth, eertijdts Kenelworda, gemeen- als van nieus gebout, met zoo groot een befchouwing vanivonh ge- iijj^^t^och qualijk, Killingworth, en \'t zelve benoemt een zeer gout en zilver (ik gebruyk de woorden van Malmesb.) dacgroot, fchoon, en fterk kafteel, van de waranden omheynt, zelfs de wanden der kerk te eng fchenen, om de fchatten tehet welk nocht Kenulf, nocht Kenelm, nocht Keneghs, als begrijpen; en voorts zijn, tot verwondering van de oogenzommige droomen; maer Galfrid Clinton, des eerften Hen- der aenfchouwers, van een balk vijftigh marken zilvers ge-rijx Kamerling, en zijn zoon (als met voort-gebrachte bne- fchraept.En hy heeft de zelve met zo groot een erfgoet ver-ven getoont kan worden) gebout hebben, na dat hy aldaer rijkt, dat Robert van Linfey^ Biflohop van Lichfield en Ce-cerft de kerk der Regulieren gefticht had. Maer dezes na- fter, hier zijn zetel, als tot een gulde zandt-grondt, over-ge-bracht ton. Oupy. champs-C9Hn, JJenlej, Bremi-cham. L^er inScacc. Honwim14. Wroxhall. Badejley.Balshall. Megifi.Tempi.OrdinisS.Joan. Hier. TnecnltjK.Killing-worth.



? u w k - s R R H7 bracht heeft : bm (want zoo fchrijft die Malmesb.) uyt de zwardt vck. En de laetfte Tan heeft Margriet > Heitoginzelve fchatten der kerk te nemen , waer van hy des Konings van Nortfolk, de dochter van Thomas van Brothertm, ee- \'handt vervullen, de Pauflijke bezigheden bedriegen, en de trouwt, én by de zelve geteelt zijn dochter Elizabeth, wel-gierigheydt der Romeynen bevattên mocht. Maér deze ze- k*e de waerdigheydt van Maerfchalk van Engelandt, en detel is na weynigh jaren wederom na Lichfield verhuyft. Zoo tijtel van Hertogh van Nortfolk aen \'t geflacht der yï/«»«;-nochtans,dateenendezelfdeBiflbhópvanLichfïeld,envan gebraéht heeft. Ook is ^nW/^ niet vêr van hier, Brink^ Coventry genoemt Wierd. De eerfte Heer van deize ftadt alwaer eeii oudt kafteel der Mowbrays was, aen het welk caftle.(zoo veel wy weten) is die Leofrik géwéeft, dewelke wat vele omgelege hoeven behoort hebben; maer zijn de muu-vergramt op de burgers zijnde, de zelve met zeer Zware rèn van dit door de oudtheydt der tijdt gantfchlijk vergaen, ,fchattingen verdrukt heeft,welke hy met geen andere voor- als ook van \'t kloofter Combe \\ hét welk de Camvils en Mow- De Ahdywaerde heeft willen flenken, zijn huys-vroüw Godiva oot- ^r^j\'j met goederen befchonken hebben, en uvt welx af-moedelijk voor de zelve biddende, als dat zy h\'aekt hét be- fchen de fchoone huyzen der Harringtons in deze plaetsvolkfte deel van de ftadt zoud om-rijden, het welk \'zy , met ontftaen zijn. Dien ten ooften trekt, gemoet terftont dehaer zeer lange hayren bedekt, van niemant,zöo nieh\'t ge- Cefler-over der Greenw/s, waer van ik te vooren in hetmeen gelooven mach, gezien, gedaen, en haer Covéhtriers voorby gaen gehandelt heb, waer neven de heyr-wegh dervan veel fchattingen in der eeuwigheydt verloft heeft. Vari Romeynen WatLingfreet, ih \'t noorden dit Graeffchap vanLeofrik is zy door Lucy, dochter van zijn zoon Algerüs, iii Leicefter af-fcheydende , loopt door High-cro([e , waer\\ bezit der Cefterfche Graven gekomen; want de zelve wai Van wy nu gefproken hebben, by Nonn-Baton , wélk eer-getrout aen Ranulfde eerfte van dien naem,en derde Graef tijdts Eaton genoemt wierd; maer als Amicia, de huys-van Cefter uyt die ftam,dewelke aen Coventry de zelfde vry- vrouw van Robert BoJJh, Graef Van Léicefter, als Hen-heden,als Lincoln gehadt,vergunt heeft,en heeft één groot rijk Knighton fchrijft, het Nonnen-klobfter gebout had,deel van de ftadt aen de Munniken gefchónken;en het ove- waer in zy zelfs een Non geworden is, zoo begon het vanrige en chilmorey welk een heerlijke hoeveis dicht onder de de Nonn\'en

Non-Eaton genoemt te worden. En het was inftadt gelegen,heeft hy voor zich en de zijne behouden. De de vorige eeuwen zeer vermaert door de heyligheydt derwelke geftorven zijnde zonder eenigh manlijk oir na te la- Nonnen, dewelke aldaer, gedüurigh in gebeden, een voot-ten, zoo wierd dit erfdeel onder de zufters verdeelt, en Co- beek van wel-Ieven gegeven hebben. . njentry is tot Rogier van Mont-hault, door middel van de Dicht hier by heeft eertijdts het kafteel Ajleley gebloeyt, Afleley.Graven van Arondel,gekomen. Wiens zoons zoon Robert de voorneemfte woon-plaets van het geflacht van Ajleley, De Baronal zijn re^cht over-gelateh hfeeft, by gebrek van manlijke erf- wiens er%enaem eyndlijk rot een tweede vrouw gegeven Aftelej,genamenvanzijnlichaem, aen de Koningin Ifabel, des Kb- is aén Reginald Grey, Heer van Ruthtn, uyc wieii denings (naemlijk des derden Edwards) moeder, om te bezit- Matk-gravên Grey van Dorfet voortgekomen zijn, van wel-cen zo lang als zy leefde, en dat het na haer doot zoude ver- ke zommige hier in hét heerlijkfte Collegie begraven zijn.blijven aen lan van Eltham, des Konings broeder, cn aen de Een weynigh hooger aén de WatUngjlreet, zoo noemenerfgenamen van zijn lijf geteelt, en by gebrek van dien zou wy met het gemeene volk de heyr-wegh der Romeynen,al-hec verblijven aen Edward,_ Koning van Engelandt, &c. waerde rivier met een fteenen brugh t\'zamen-ge-want zoo ftaet \'er in \'t eynde van \'t tweede jaer vari dé der- voeght wort, heeft de aller-oudtfte ftadt M and vessed vM,de Edward: en deze lan Van Eltham, namaels Graef van by Antoninus gedacht, plaets gehadt, welke noch van haer jnandmPCornwal gekoten zijnde, zoo is dezé plaets aen \'t Graef- ha\'em niet geheel beirooft is; want nu wort zy Mancejler ge- fedum,fchap van Cornwal gevoeght. Van toen heeft het inzondei>» noemt, en in Ninnius naem-rè,ex Caer Mancegued. Welke ^n^heyt gebloeyt, en dè Koningen hebben \'t zelve verfcheyde naem,wijl zy aen een fteen-kuyl light,waer uyt bou-fteenenvryheden gegeven, inzonderheyt de derde Edward, dewel- gegraven worden, men mach vermoeden, dat haer van déke toe-gelaten heeft een Schout,en twee Bailjouwen te kie- uyt-gegrave en uyt gehouwe fteenen gegeven is. Want uyczen, en de zefte Henrijk, dewelke, eenige by-gelege ftedc- dè aentekeningen der Britanfche tael leeren wy dat Afain dekens aen \'c zelve voegende, vergunc heeft, dat het op zich betekening van een fteen, en Fojfward van uyt-graven in dezelf een lichaem van een Graeftchap (ik fpreek, uyt de brief landt-fcael heeft; welke t\'zamen-gevoeght zijnde, die oudezelve) niet

der daet en naem Z;ijn zoude, en onderfcheyden naem MandweJJédum uytdruklijk genoegh fchijnen te ver-van het Graeffchap van Warwik. In welke tijdt hy voor dé tóonen. Hoe groot nu, en hoedanigh zy eertijdts geweefttwee Bailjouwen twee Onder-graveri ingeftelt heeft, en de zy, heden is het maer een kleyn vlexken,welk naeulijx vecr-burgers hebben de ftadt begonnen met zeer fterke vefteri tien huyskens telt, en niets oudts, als een oudt bolwerk ver7te om-wallen: in dewelke zeer fchoone poorten zijn/en aen toont, welk zy Oldbury, dat is, de oude Burgh,noemen. Wantdie, welke Goffordgenoemt is y zietmen een giroote fmuyl van d\'eene kant heeft de bevolkte koop-ftadt al- van een groulijk wildt zwijn,het welk ghy mèenen zoud dat waer de hüyskens der Broederkens in een Kapel verandert, •die Guido van Warwik, oft de bofch-Diaha onder\'t jagen welke nochtans de kerk van Mancefler, als haer moeder er-gedoot heeft,als het die put oft poel uyt-gewroet had,wélke kent, van dé andeire kant heeft ikmn-Eaton door haer na-heden Swanfewell Poole, maer eertijdts 5ra7m^yj^^//genoemt buurigheyt het zelve uyt-geput. Dicht by Aterpne lighcgeweeft is, gelijk de geloofwaerdigheyt van de oude brieveii Merivall,dat is, het vrolijke dal^zlw^èi Robert van Eerrars,bewijft. ter eeren van Godt en de heylige Maeght, een kloofter op- Wat de langte van deze ftadt belangt, zy wordt be|)aek gericht heeft, in het welke hy zeifin een oflTen-huyt begra-met xxv deelen, lii minuten, de breedte met lii graden , ven hght. Hier voorby ten noorden light Pollefworth,d\\wd.etcn xxv minuten. En zoo veel van Coventry, het welk rioch- de lerfche maeghtModwena voor de heylige maeghden een -poiief.tans niet van my is (op datik gaern bekeiine door wien ik kloofter , door waen van heyligheydt zeer vermaert, op- worth,gevordert héb) maer van Henrijk Eerrars van Badejley.ten rightte, het welk de zeer edele man R. Marmion verbouwt I^eeft,déwelke eertijts zijn kafteel in de buurt by had. Omtrent de Saxfche eeuw heeft ook gebloeyt, Welk nübyna vergaen bald,Koning der MerGiers,in een inlandfche oorlogh in het Sec\\>m^tonl£) cc xLix jaer, van Beared doorfteken,geftorven is: en Be-ared, korts daerna van Ofta omgebracht j heeft het Rijk ^AuPi^j. Brand. Caledon,De Baron\'nen Scha-ven. Vewape- mnderSc-SjTfCve», geweeft zijn ,• en Brand, eertijdts eéü wooning der Ver dons; door die zelfde fchelmeryj waer dooi: hy \'t ingenomen had, ten ooften is Caloughdon, gemeenlijk Caledon, gelegen, verloren. een oude woon-plaets van de Baronnen Segrave., van welké Nu ftaen ons de Graven van Warwik op te tellen; wanChet tot de Baronnen

Berkley, door de tweede dochter van op dat ik Guarus, Morindus, Giiido, Trom-flager van En-Th. Mowbray, Hertogh van Nortfolk, gekomen is; Deze gelandt, en anderen van die flagh, welke ons de vruchtba-Segraven, na dat Steven lufticier van Engelant geweeft is, re verftanden mét een worp gebaert hebben; nalate; Hen-zijn zeer vermaert geweeft door de eer der Baronnen, en rijk, de zoon van Rogier van Beaumont, de broeder van Ro-hebben het erfdeel der Chaucumbs verkregen , welkers wa- bert, Graef vm -Mellent, is de eerfte Graef geweeft uyCpenen zy ook van toen af gebruykt hebben, naemlijk een het geflacht der Noormannen, dewelke Margriet, de doch-zilvere klimmende Leeuw, met een goude kföon op eeri tér vari Aérrioiic van Hefdin,Graef van Pert, een machtigh N ri n ö man# ïop. : Il zeer loflijk man, zoo in doorluchtigheyt van geflacht, als inkennis der oudtheyt, en zeer vriendlijk, dewelke my, hieren elders dwalende,altijdt beleefdelijk de wegh gewezen,enals een licht aen zijn lièhc ontfteken heeft. Beneven Coventry ten noorden liggen Äußey, eertijdtséen kafteel der Haflings, dewelke Heeren tan Abergevénne ; iis



? CORN A D E man, tot zijn huys-vrouw genomen had. Uyt dit geflachtliebben deze eer gevoert Rogier, de zoon van Hcnrijk;\\ViUlem, dc zoon van Rogier, welke in \'tdertighfte jaer van detweede Koning Henrijk geftorven is; Walleran zijn broe-der; Henrijk, de zoon van Walleran ; diens zoon Thomas,dewelke in \'t i6 jaer van de derde Koning Henrijk zonderkinderen geftorven is, nalatende zijn zufter Margeria, wel-ke, Gravin van Warwik pijnde, onvruchtbaer geftorven is,wiens twee mannen no^chtans,eerftiijk lan Maerft:halk,daerna lan van VUcets, doör haer \'er vrouwen recht, en gunftdes Vorften, tot de eer der Graven van Warwic zijn verhe-ven aeweeft. M aer deze zonder kinderen van die Margeriageftorven zijnde, zoo is Wallerand, dc oom van Margeria,inhaer plaets geftelt, de Zelve inlgelijx zonder oor geftorven ,zoo is zijn zufter Alicia in dit erfdeel getreden. Daerna haerzoon^i\\\\em,Maledo£iMs,Maldmt,m Manduit genoemt vanHanßap, dewelke zonder kinderen uyt dit leven verhuyft is.Doch Ifabella, Willem Mdduits zufter, cn aen Willem vanBeauchamp, Baron van -Elmeßey, getrout, heeft de tijtel vanWarwik acn het gcflacht van Beauchamp gebracht. Dewel-ke (zoo ik my niet bedricgh) om dat zy van de dochter vanVrfus v2x\\Abm voortgefproten fijn,een beyr tot haer wapengebruykt. en aen haer nakomelingen nagelaten hebben.Uyt deze ftam hebben zes Graven gebloeyt, cn een HertogWillem, de zoon van Ifabel, lan Guido, Thomas, dejongeThomas, Richard, cn Henrijk, dien dc zefte Koning Hen-ïijk,op een nieuwe wijs, vergunt heeft, dat hy de voorneem-fte en eerfte Graef van Engelandt zoud zijn, en deze tijtelgebruykcn , Henrijk Voor-graefvan gantfch Engelandt, cnGraefvan Warwikihy heeft hem Vorft oft Koningsken van\'t eylandt Wicht genoemt , en namaels tot Hertogh vanWarwik verkoren; cn door uytgedruktewoorden van eenverzegeling toe-geftacn, dathy een zit-plaets zoud hebbenin de Parlamenten, en elders naeft den Hertogh van Nort-folk, cn voor den Hertogh van B uckingham. Dezen is ge- M. TarLbooten een eenige dochter Anna, welke in de Inquiflticn» H-Gravin van Warwik genoemt wort, en in haer tecre jarengeftorven is; en heeft tot navolger gehadt Richard ^IcTjill^(dewelke de zufter van die Hertogh van Warwik getrouwthad) een man van een onverwinlijk gemoedt, maer wankelvan trouw , en cenighzins ccn kaets-bal van \'c Avontuur.Dewelke geen Koning hooger als de Koningen geweeft is,als

die den zeften Henrijk, Zijn weldadighftcn Vorft, vanhet Rijk berooft, den vierden Edward op de ftoel geftelt.na-macls wederom verftoten, den zeftcn Henrijk tot het hoog-fte gezagh wederom geroepen, cn Engelandt indenfcha-dclijkften brant van burgerlijken oorlog ingewikkelt heeft ^dewelke hy cyndlijk zelf met zijn bloedt uytblufte. Nahem is Edward, dc zoon van zijn tweede dochter, en vanGeorgius,Hertogh van Clarencicn, gevolght, den welken,noch een kint cn onnoofel, de zevende Henrijk, tot zijn ender zijnen verzekering, onthooft heeft. Daerna hceft dezetijtel onder dc voet gelegen, midts zy aen de achtfte Hen-rijk tot een grouwcl was, om dc beroerten, welke die Ri-chard Nevill, dcr Koningen gccflTcl, verwekt hadtot dat dezefte Edward de zelve aen lan Budley, van de Beauchampsgefprotcn,op-gedragen hceft, dewelke (als de voornoemdeRichard) pogende de Scepter \'t onderftc boven te keeren ,onder de Koningin Maria zijn cergicrigheyt met zijn hooftgeboet heeft. Doch zijn zonen, en eerftiijk lan , als de va-der nu Hertogh van Northumberlandt was, heeft na deacngenome gewoonte deze tijtel een tijdt lang gebruykt:en daerna heeft Ambroflus, met dapperheydt in den oor-logh en begaeftheydt der natuur zeer verflert zijnde, doorgunft van de Koningin Elizabeth, die waerdigheydt zijnsvaders by ons geheugen verkregen,met grooten lof gevoert,en is zonder kinderen geftorven. TkcimEdïv. 3.\'Rotuto 234- In dit Graeffihap zijn 158 Tarochy-kerken, WO RCE STER. SHIRE. Et tweede landtfchap der Corna-vien wordt met een veranderdenaem nu in \'t Latijn Comitatus Wi-gormenjis, by dc Engel-Saxen, vande voorneemfte ftadt, Wipe-cea)\'-t:cp-}-cypc,en gemeenlijk l^^^rÉ-^e-r-shire genoemt , wiens inwoonersmet de nabuuren , ten tijde van Be-da,aleer Engelant in Graeffchappenverdeelt wierd, Wiccii genoemt wierden. Welke naem zoohun niet van de gebochtc rivier, aen de welke zy woonen,gegeven zy,(want dc bochten en inhammen dcr rivicren,alswy alreê gezeyt hebben, hebben de Saxen Wtjk genoemt) zozal zy fchijnen van de zout-putten af-gekomen te zijn, wel®ke de oude Engelfen in haer tael Wtches genoemt hebben.Want hier zijn zeer edele zout-putten, en vele zoute bron-nen dikwijlsgevonden,dcwelke nochtans toe-geftopt zijn som dat \'er gebóden is (als men in de oude Schyden leeft) opeen plaets alleen zout tc kooken, om de boflchen te bezor-gen. Ook is \'t geen wonder dat de plaetfen na de zout-put-ten

genoemt worden,wijl in alle landen ons door-gaens veelplaetfen gemoeten; en de Duytfen , onzc voor-ouders, alsTacitus getuyght, hebben Godts-dienftelijk gelooft, datdeze plaetfen den hemel naeft komen, cn dat de gebedender menfchen nergens eêr van dc Goden verhoort wor-den. , Dit landt, ten ooften van Warwik, ten zuyden van Glo-cefter , ten weften van Hereford en Salop, en ten noordenvan Stafford bepaelt, heeft, om met een woort te zeggen,hemel en aerde zoo gunftigh , dat het in gezontheydt cn\' vruchtbaerheyt zijn gebuuren niet en wijkt. En inzonder-heyt vruchtbaer in pecren, dewelke, fchoon zy den lekkcr-tanden niet aengenaem, maer wat af-fchuwigh zijn , zoowordt nochtans uyt haer wijnigh zap, dc verfierde wijn,Tynj y ^y^^y genoemt, gemaekt,dewelke zy meeft gcbruyken,hoe-lesrdranki ^^^ ^Y»^^^ diergelijke andere, kout en windigh is. En van Wkcii. ZoHt\' water is \'t voorwaer niet min gelukkigh, want Overal zijnzeer aengename rivieren, dewelke meeft zeer lekkere vifchverfchaften. Want, op dat ik de minft vermaerde nalate,door het midden van \'t landt ftrekt de edelfte rivier Severnezijn vruchtbare kolk van \'t noorden naer \'t zuyden, en hetwcfter-deel befproeyt Ac A\'vone, dewelke uyt Warwik af-daelt om in de Severn te loopen. \' De Severn fpoelt zelf in zijn inkomft eerft tuflTchen Kid- bidder-derminßer, en Beaudley door. Dit is van zijn fchoone gele- minder,genheydt met recht zoo genoemt, want het light zeer ge- Beaudley,neughlijk aen de weft-kant van de rivier op een nedcrhel-lende heuvel, noch onlangs door de zichtbare lengte derboomen in het by-gelcgc bofch van Wyre, welke nu bynaverdweenen zijn; waer van onze oude Dichter Leiandusaldus zingt: V Vnmaek van als Schoon-plaetswaer niet als hloeffemwöonty Heefthooft met groene hlaèn van Wyres hofch bekroont.Doch nu is \'t een fiedeken alleen vermaert door zijn ge-neughlijkheydt en fraeyighcyt,cn door dc Koninglijke huy-zingen Tikenhall,wdkt de zevende Henrijk tot een vertrek-plaets van Vorft Arthur gebout heeft. En dat Kidderminßer,het welk ook Kidelminßer genoemt is, hier tegen over tenooften; maer wat verder van de ftrant, is voorwaer een zuy-vercftadt, en inzonderheydt een wei-verzochte markt vanalle veylige dingen , en door het door-lopende rivierkenStoure gedeelt, nu meeft verfiert door een fchoone kerk, in \'dewelke zommige uyt het vermaerde geflacht der O^jyxbegraven liggen, cn door dc fierlijke huyzen van

hetdoorluchtigh en Ridderlijk geflacht der Blounts, uyt die vangefproten : doch eertijdts was dczc plaets zeer be-kent door zijn Heeren de Biffets, de allerdoorluchtighftcmannen van die eeuw, welker rijk erfdeel cyndlijk door dcZufters verdeelt, ten deel aen de Baronnen van Abergeven^ne gekomen is, ten deel aen het huys der Leprozen in hetlandt van Wilton,het welk een van die zufters,met leproos- heydc



? E R - S H WOR R E. E heyt befniet, voorde Leprozen gebout,en met haer erf-goet voet van een berghsken een zeer zoetwater vloeyt. Op de-verrijkt heeft. Namaels heeft het tot zijn Baron gehat lan zes oever worden eènige weynige putten gezien, matighvan dewelke van de tweede Richard,by den wel- diep, en van zeer zout water. Als het water in ketels ge- ken hy Senefchal van \'t Hofpitie was, door een Koninglijke kookt wort, zoo wordt het verdikt tot zeer wit Zout, en menSaro» brief tot Baron BeauchAmp van Kidderminjier gekoren is; en zeght in \'t gantfche landt, dat van de geboorte des Heeren,Èeamhamp terftont van de oproerige Baronnen met het gemeene volk> tot de geboorte van S. ïan de Dooper, hier zeer zout watervan lOd- dewelke al, die den Koning liefft waren,met vertreding van onrfpringt; \'t welk in\'t andere deel des jaers zeer zoet voort-dermnjter, Konings aenzienlijkheyt tot rekening van het qualijk-be- komt, en tot zout onnut is,- en \'t welk ik wonderlijker acht, diende gemeene beft geroepen hebben, tot \'s Konings fpijt als tot gebruyk van \'t zout het water voortkomt, ten deel ^ * De piaeumet andere zeer doorluchtige mannen veroordeelt, en ont- Van \'t gelegene, zoo over-groey t het naeulijx, en als de tijdt ^ &quot;verdcr^Jhooft is geweeft. der zoutheyt aenkomt, zo wort het door geenige nabuurig- Van daer de Severn,m}i krommer, Hertelhary, een kafteel heyt van \'t rivier-water gebroken, ook wordt in geenige na-der Biftchoppen van Worcefter, niet vêr van hier gelegen^ buungheyt der zee gevonden. Ia zelfs in de Koninglijke ta-begroetende,begeeft zich naer Holt, V2.n een dicht bofch al- felen, welke Domefday genoemt worden, leeft men: In Wïchzo genoemt, een kafteel eertijdts van de Abtots, namaels der zijn acht zout-putten des Konings en des Graven, dewelkeBeauchamps,Aewóke van Willem Beamhamp, by-genaemt de in de zelfde week als zy kookten en ofterden,op de Vrydaghèlinde Baron, gefproten, tot een zeer heerlijk geflacht aen- 16 kookfels gaven, &c. gegroeyt zijn, wiens erf-goedt eyndlijk door de vrouwen tot De Severn is geen vier mijlen van hier geloopen , of zyGyje m Penifton geraekt is. Van hier vloeyt de Severn af, zo Vloeyt voorby de by haer gelege hooft-ftadt van dit landt-veel rivier-lampreyen voedende, dat de natuur voor dezel- fchap Worcefter met een langzamer loop, even als verwon- Worcejlmve een vijver daer ter plaetfen fchijnt gemaekt te hebben, dert zijnde; en Voorwaer zy is verwonderens-waerdigh, \'t zygelijk

als de Romeynen,aIs haer gulzigheyt aengroeyde.be- dat men haer oudtheyt, \'t zy dat men haer aerdgheydt aen-dacht hebben. WynoemenzeZ^/^/^r^j^j, van der Latijnen ziet. Want der zelfde hebben Antoninus onder de naemLampetra, als van de fteenen te Hkken, dewelke gelijk dê van brannonivm,en Ptolomarus (by den welken deaelen glat en zwart-achngh zijn, nochtans aen het onderfte zorgeloosheyt der Boekverkopers op zijn plaets uyt-barft)deel een weynigh hemcKch-blaeu, aen beyde zijden van de onder de naem van Branooenivm gedacht, met Brmögêftrot ontfangen zy door zeven even-gelijke gaten het aen- welken naem het noch hcócti Caer Wrangon byde Britan- «^»&quot;»ogenome water, wijl zy gantfch geen kuuwen hebben. In de nen genoemt wort, in Ninnius naem-reex Caer Guorangon,Lente worden zy, als zoetft, meeft voor goedt gehouden; en Caer Guorcon , by de Saxen namaels Weo^ape-ceapjeji,want in de Zomer verhart haer binnenfte zenuw , dewelke Wcjeopna-ceaftrep, Wipe-ceaftreji, ofhet van het dichthaer in plaets van een vin is. En de Italianen makenze lek- wout Wire zy, weet ik niet, by de Latijnen wort zy Wigorniakerer met een byzondere faus, want zy doodenze met Kre- genoemt, welke naem onder de eerfte, zoo my niet qualijklifche wijn; fluyten haer mondt met een Muskaet-noot, en heught,de treflijkfte Dichter van die tijdt,lofeph van Exon,vullen haer gaten met even zoo veel Garoftel-nagelen, en (dewelke onder de naem van Cornelius Nepos omgevoertmet keeren gerolt, kookenze met gemale hafe-nooten, wort) in deze zijn veerzen aen Boudewijn, Aerts-biflchopkruym van broodt, oly, Kretifche wijn, en kruyden by ge- Van Cantelbergh, gebruykt heeft: Ku gr bey t de eer in tal, derd\' eylandt haekt na dy,Aen wien Worcefter denkt. Kent leert u Bijfchoppy,De Roomfche Pauzen-top heeft dy in haer gedacht,tJVlits tot S. Pieters-fchuyt zy dy tot (luur^man wacht,k Is waerfchijnlijk dat deze ftadt van de Romeynen ge- 1 iifi ïn f I; Dmmch. Zoute bronnen. mengde pruymen eenige oogen-bUkken in een geduurigefmoor-pot. Maer wat heb ik ook met de kooken en Api^dus te doen. Beneden Holt o^cnt dc Severn haer weft-oever aen déaenkomftige rivier Salwarp, welke, uyt het noorder-deel van \'t land ontfpruytende,door Bromesgrave, geen ongeluk- bout is, dewijl zy , om de O ver-Severnfche Britannen te be-Crffton. kige koop-ftadt, af-vloeyt, niet vêr van Grafton, de woon- dwingen,neven de ooft- ftrant van de Severn, even als aen deplaets

van het doorluchugh geftacht der Talbots, dewelke zuyd-kant van den Rhijn, eenige fteden met een tuflxrhen-de zevende Koning Henrijk aen Gflbert7&quot;///^<?/, de jongfte ruymte ftelden. Zy is gelegen op een matelijk fteyle plaetszoon van Ian,de tweede Graefvan Salop,gefchonken heeft: aen de rivier , dewelke met een getoorende brugh t\'zamen-den welken hy ook om zijn dapperheydt in den oorlogh en gevoeght wort, eertijts, gelijk \'er in een oudt Parkementkenuytnemende voorzichtigheyt, tot het gezelfchap van de or- ftaet, hovaerdigh op de veften der Romeynen, nu ook metde van S. loris aen-genomen, en overCalis in Vrankrijk een genoegh vafte muur voorzien. Maer zy is ge-eert omgeftelt heeft; Van hier valt de Salwarp af m-oxDroitwich haer inwooners, dewelke tal-rijk, beleeft, en rijk in wollen(zommige noemen \'t Durtwich, van de zout-putten en zijn Zijn, om het getal van haer kerken, en meeft om de Bif»vochtige gelegenheyt, gelijk Hyetus in Beoden van zijn flij^ fchoplijke ftoel, dewelke Sexvulf, Biflohop der Merciers,kerige gelegenheydt alzoo genoemt is) alwaer drie bronnen in \'t d c l x x x jaer alhier geftelt heeft, hebbende aen dezijn, zeer vruchtbaer in \'t voortbrengen van zout, gedeelt zuyd-zijde der ftadt een Cathedrale kerk gefticht, dewelkedoor een verfche door-loopende rivier, dezelve ontfprin- dikwijls vernieut, en van de Biftchoppen en Munniken al-gen door een byzondere gaef der natuur, waer uyt het zuy^ lenx tot in \'t weften, byna aen den oever van de Severn, ge-Verfte en witfte zout zes maenden lang jaerlijx , van de bracht is. Dit is voorwaer een fchoon en heerlijk gebou,Maert tot in September, in omgeftelde ovens uyt-gekookt vermaert door de graven van Koning lan, Arthur, Vorftwordt, tot welk werk zoo groot een hoop houts verbezight van Walles,en eenige van de Beauchamps-, ook is het CollegiePekenham \' wort,dat Tekenham Pt?r^/,eertijts een zeer dicht bofch,en de door de geleerde mannen, Proveniers genoemt, niet minTorref. omgelcge boflchen,zo de menfchen zwegen,het zelve door vermaert, als eertijts het kloofter der Munniken, oft der Pa-haer ydelheyt meer en méér daeghlijx uyt-fpreken. En in^- pen was. Want hier in waren terftont na de gront-legging,Richard de ik wilde fchrijven dat Richard de la Wich, Biflchop van even als in de andere kloofteren van Engelandt, geftelt ge- Getrmdela mch. Cicefter, dewelke van hier gefproten is, dezelve bronnen troude Priefters, dewelke lang met groote achting van hey- :Priefiers.door zi;n

gebeden verwekt heeft, ik vrees dat ik by zommi- ligheydt de kerken geheerfcht hebben; tot dat Dunftan,gen te onbillijk tegen Godts Voorzienigheyt, en te genegen Aerts-biflTchop van Cantelbergh, in een vergadering be-tot ouder wijven verdichtfelen zoude fchijnen. Zoo vêr is floot, dat de Geeftlijken in Engelandt voortaen ongehouwtnochtans de Godtvruchrige licht-geloovigheyt onzer voor- haer leven moeften door-brengen. Want toen heeft Of-ouderen gekomen , dat zy het zelve niet alleen vaftelijk ge- wald, Biflohop van deze ftadt, die dé zaken der Munnikenlooft en befchreven hebben; maer ook aen den zelfden boven alle anderen oyt yverighft gevordert, de PrieftersBiflohop op die naem eenigh zich Godlijke eerbiedingen verdreven, en de Munniken weder ingevoert. Het welktoe-geeygentna dat de vierde Urbanus hem om zijn we- Koning Eadgar met deze woorden getuyght: De kloofte- ^egijl^\'tenfchap der Pauslijke rechten, en oprechtigheydt des le- ren zoo der Munniken als der Maeghden waren vernielt, Ecckf. m-vens, onder \'t getal der Heyligen geftelt heeft. Maer voor en door gantfch Engelant byna veracht,dewelke ik tot Gods uinnode geboorte van dezen Richard heeft Gervafius Tilburien- lof,tot hulp van mijn ziel,befloten heb te herbouwen,en hetiis van deze bronnen aldus gefchreven, fchoon niet gantfch getal van Godts knechten en maeghden te vermenighvul-waerlijk: In \'t Bifdom van Worcefter is een vlek dicht on- digen, en heb nu zeven-en-veerrigh kloofteren met Mun-der de ftadt gelegen, Wich genaemt, alwaer onder aen de niken en Nonnen gefticht; en zo my Chriftus zoo lang het leven



? 250 DE C O R N A V I E N. leven vergunt zal hebben tot acn het vijfoghricgetaldcr tegen over byna op de zelfde ruymte van de andere kantvergeving, zoo heb ik voorgenomen met de offering van der rivier afverheffen zich de veel klcyner heu- Breden- fnijn mildadighéydt, Gode toegewijt, voort te gaen. Waer velen, nochtans als navolgers vèn de andere, onder dcwclkévan ik nu tegenwoordigh het kloofter, welk de eerwaerdige uytfteekt het kafteel Elmejley, eertijdts aen de Xirfen oft Ur- ElmejltkBiftchop Ofwald in zijn Biflchoplijke zit plaets Wi|-.e- van ^to toebehoortigh, door wiens dochter en erf- ccaj\'cep, ter eeren van Godts heylige moeder Maria ver- genaemEmclin het tot dc Beattchamps erflijk gekomen is.groot,en met het verdrijven van der klerken onnutte klach- Aen dc voet der zelve light het dorp Bredon,v2iX\\ wiens kloo- Bndm^ten,&c. voor de Munniken Godts Geeftlijke dienaers,door fter de Koning Offa der Merciers aldus fpreekt: ïkOffa,mijn toeftemming en gunft onderftut, gebout heeft; ik be- Koning der Merciers, zal vijf-cn-tfeventigh morgen landts Uk Wh \'veftigh aen die geeftlijke Munniken , en verfterke en verze- tot tol geven aen het klooftcr, welk Breodun genoemt wort,^e\'e met raedt cn toeftemming van mijn Vorften en Ede- in het lant der Wicciers, cn acn de kerk v^n S. Pieter, Prinsien,&c. lang genoegh daer na, als door de invallen der der Apoftelen , welke daer ter plaets gelegen is, welke Ean-Deenén en dè inlandtfche oorlogen , de kerklijke ftaet zoo wulf, mijn groot-vader, op-geright heeft tot lof èn eer vanvervallen was, dat van die groote hoop der Geeftlijken, die den ceuwigh-levenden Godt. Ofwald hier ingeftelt had,naei|Iijx twaelf overigh waren; zo By deze heuvelen van Bredon ten zuyden ziet men tweeWul/lafu heeft Wulftan , die als Biflchop over deze kerk geftelt was, Witshborns (waer van een oudt en doorluchtigh geflacht in WMhhcrnlomtrent het ci dlxxxx jaer, een man,als die tijden mede- deze wijk by-genaemt is) in een deélkcn van dit landt van Deelkgnsbrachten,min geleert, maer van zo oprechte cenvoudigheyt \'t overige lichaem als af-gefchcyden, everi als ook de andere Graef&quot;zonder bedrogh, en van zo ftraffe ftrengheyt des levens, dat omgelege deelkens verfpreyt worden. Maér welk dc öor-hy van de quaden gevreeft, van de goeden bemint, cn na zaek geweeft zy, zal ik niet zeggen, of \'t zy niogelijk dat dié overige2ijn doodt van de Kerk onder\'t getal der heyligen geftelt gene, die certijts Overften geweeft zijn, haer erf-goederen lichaemis, dezelve verlicht, cn tot het getal van vijftigh vermeer- aen het landt, daer zy over geftelt

waren, gevoeght heb- gefchejfdtn^dert, en een nieuwe kerk gebouwt. Maer deze Munniken ben. Dc rivier Avon wat hooger naer de Severn loopende^heeft, na dat zy in aller dingen ovcrvloet, meêr als vijf hon- valt hier af, cn befproeyt in dit landt Eovesham ^ het welk dedert jarcn,als het hooghftc gezagh gehat hebben,dc achtfte Munniken fchrijvcn van Eoves, Offen-hcrder van Egwin,Henrijk verdreven, en Voor dezelve een Deeken en Prove- Biflchop van Worcefter, zoo genoemt te zijn, daer \'t cerftniers geftelt, cn een School om de jeught te onderwijzen. Eath-home,QXx Heat-field gtnotmi was. Een genoegh fchoo-Neven deze kerk blijft de bloote naem, cn het voor-hof van ne ftadt, liggende aen ccn heuvel van de rivier op-rijzende,een kaftecl, het welk (gelijk men in Wilhelmus Malmesbu- in wiens voor-ftadt eertijdts het kaftéel Behgeworth was,rienfis in het boek van de Pauzen leeft) Urfus, Van dc cerfte acn \'t hooft van dc brugh, het welk de Abt, Willem van Au-Willem tot Onder-graef van Worcefter geftelt, byna in de devil^ tegen Willem van Beauchamp ingehadt, ten grondekeelen der Munniken zelfs gefticht heeft, zoo dat dc graft uyt-geroeyt, en tot een kerk-hofheeft laten wyen. Dezeeen deel Van \'t kerk-hof wegh-nam. Maer dit kafteelken is ftadt is zeer bekent door het klooftcr, het welk die Edwindoor dc ftraf heyt des tijdts, en een fchielijke brant voor ve- met hulp van Koning Kenred , de zoon van Wolpher, Ko-Marianm. le jaren vervallen. Ook heeft de brandt niet eenmael deze ning der Merciers,omtrent het dcc jaer gebout heeft; zy ftadt befchadight; in \'t cid xli jaer is zy aengeftcken van is insgelijx bekent door het by-gelege dal, na dezelve The The naleefHardi-Canutus, welke, den burgeren zeer vyandigh, om vale of Emham, dewélke door haer vruchtbaerheyt verdient Evesham,Huskarles, dat zy zijn Hmkarles (zoo hebben zy die gene genoemt, die heeft, de fpijs-kelder van deze landen genoemt te worden; den Deenfchen tol inhaelden) gedoodt hadden , niet alleen zoo mild is dit landt in alle zeer goede vrucihten voott téhet vuur in dc ftadt geworpen , maer ook alle burgeren ge- brengen. Maer eertijdts zeer vermaert door dc ncder-lacghdoot heeft, behalven die zich op het rivier-cylant Bevcjilcj dcr Baronnen,en onzen Catilina Simon i^.nMontfort,Qiz.é. Simon vangeborgen hadden. Niet-te-min heeft het, als men leeft in van Leicefter. Want die quaet-aertige en gantfch troulooze Montfort,het boek van de eerfte Willem, ten tijde van Edward de man heeft ons dat geleért, \'t gene de ander wacdijk gezeytConfeffeur, vele burgers gehat, en zich Voor x v hijden be- heeft: dat

de weldaden zoo vêr aengenaem zijn, als zy ver-fchermt, als de munt verandert wierd, zoo gaf yder munter golden konnen worden. Want als de derde Koning Hen-twinti^h fdiellingen te Londen, om de ftempels der munt rijk alle weldaden dien hy kon met handen vol op hem uyt^te krijgen. In \'t cid c xlii jaer heeft de fchielijke brant,wel- geftort,en hem zijn zufter ten huys-vrouw gegeven had,zoo.kc het kafteel vernielde, ook het Opperfte der kerk befcha- heeft hy geen andere vrucht, als een zeer bittere haet, daerdight: insgelijx onder \'t gebiet van Steven is zy door de in- voor verkregen. Want hy heeft ccn zeer zwaren oorloghlantfche oorlogen eens en andermael verbrant,doch zwaer- verwekt,een groot deel van Engelant verwoeft,onder fchijnlijxt,als Koning Steven,welke deze ftad aen Walleran,Graef van \'t gemeene beft te herftéllen, de vryheyt te Verzekeren,van Mellcnt,tot zijn fchade gegeven had,dezelvc in-nam, in en hceft alles gedaen wat hy kon, om den Koning orde te xz^lwclke djt hy het kafteel niet kon overwinnen. Nochtans is ftellen, dc ftaet van \'t gemeene beft te veranderen, cn vanZy uyt de vonken altijt fchooner opgcrezen,en heeft in bur- een Een-hcerfching een Veel-heerfching té maken. Maergerlijkheyt zeer treflijk gebloeyt, al welke van twee Bailjou- eyndlijk, na dat hy een tijdt lang in voorfpoedt geweeft was,wen, uyt vier-en-twintigh burgeren gekoren, twee Ouder- is hy in deze plaets, door de dapperheyt van Vorft Edward,lingcn oft Aldermans, en twéé Kamerlingen bedient wórdt, met veel anderen in een rechtvacrdige flagh gebleven; ter*met een gemeene Raedt, welke uyt acht-en-vcertigh bur- ftont, als of de modder-kuyl van alle rampen uyt-geput was,geren beftaet. Wat acngaet de wijs der Landt-meeters; zy heeft de vrede, dewelke hy verbannen had, overal gefche-light van de weft-lijn xxi tijden,Lii minuten; en de Noord- nen. Aen en neven de zelfde rivier light Charletbn,eeiüjdis CharUton»^pool wort verheven lii graden, xii minuten. toebehoortigh aen het oudt en doorluchtigh gcflacht van Van Worcefter loopt de rivier, zich naer \'t zuyden ftrék- Hanfacre, doch nu aen de Dtnleys, oft Dingleys, dewelke, uytkende, voorby Porvicke, eertijdts een woon-plaets van lan de oude ftam der Binleys in Lancafter gefproten, tot dit erf^Beauchamp, den welken de zefte KoningHenrijk tot de deel geraekt zijn. Wat laeger was, in dc cerfte Engelfe Ge*waerdigheydt van Baron verheven heeft,en kortlijk hebben meente, ook een andere plaets van Geeftlijken bewoont,de vrouwen het erfdeel aen de Willoughbeys van Broke, de toen Elcooanbypij, nu Flatbury,cn hier naby

Vershor, by de Elathi^iBeads,ew Lygons gebracht. Van daer valt zy tuflchen de bree- Saxen Penipèopan, Van de Pecren genoemt, het welk,gelijk Pershoude en riekende wcyden door, voorby Hanley, eertijts een ka- men by dien beften Gefchicht-fchrijver Wilhelmus Mal^fteel van de Graven van Glocefter,en Vpton,zm zeer beken- mesburienfls leeft,gefticht cn volmaekt is,ten tijde van Ko^dc koop-ftadt, alwaer zeer dikwijls Roomfche penningen ning Eadgar, van Egelward, Elertogh van Dorfct, geenzinsuyt-gehaelt worden. Niet vêr van hier ontfangt de Severn gierigh van gemoedt,maer gantfchlijk tot mildadigheyt ge- .de Mdferne htls, voorwaer leer groote cn hooge heuvelen, negen. Maer met wat een fchade is het zelve vervallen ïoft liever bergen,dewelke zich over de zeven duyzent fchre- eensdeels heeft het de eerzucht der rijken ingenomen,eens-den meeft al traps-wijs verheifen, en dit landt van Hereford deels de vergetenheydt begraven, en een groot deel hebbenaf-fcheyden; langs welker toppen Gilbert de C/^r-?, Graef de Konirigcn Edward en Willem aen Weftmunfter ge-van Glocefter, eertijdts een graft geleyt heeft , om zijn goe- bracht. Van daer de Avon Zachtlijk vloeyende door Strens^deren van die vande kerk van Worcefter af tc palen , welke ham, een wooning van dc Ridderlijke cn oude ftam dertiöeh heden niet zonder verwondering gezien wordt. Hier KuffeU* ftort eyndlijk haer wateren in de Severn, Hiér li i I ii ; I i H\'li h i\' I i ii I j;i; u li\\i » i H f Int XVjaer vanKoningSteven, Hanley.Pepton, Ä !



? W O R C E S T Hier neven aen dit zuyder-deel ligt de Hondred Ofaald-Jlam, van Ofwald,Biflchop van Worcefter,die \'t van KoningEadgar voor zich verkregen heeft,alzo genoemt, wiens vry-heyt , als Willem de Conciuefieur Engelandt zuyverde, metdeze woorden in de gemeene handelingen geftelt is : Dekerk van S, Maria van Wircefier heeft een Hondred, welkeOfraldjlarv genoemt wordt, waer in 300 hijden liggen, vanwelke de BiflTchop van die kerk, na de inftelling der oudetijden, heeft alle inkomften der Sochen, en alle gewoontedaer toe behoorende, tot des Heeren huys-houding, en totdes Konings en zijn dienft: zoo dat geenige Onder-graefdaer eenige klacht hebben kan, nocht in eenige wille-keur,nocht in eenige andere zaek. Dit betuyght het gantfcheGraeffchap. Daer is een plaets, doch van onzekere ftelling, omtrentdit landt, welke Aujuj^ynef-ace, dat is, Augu(lijns Eyke,gQrnoemt wórdt, aen de welke Auguftinus, de Apoftel der En-gelfen,en de Britanfche BiflTchoppen t\'zaem-gekomen zijn,en van \'t vieren der Paefchen, het verkondigen van Godtswoordt aen de Engelfen, en \'t bedienen van den Doop nade Roomfche wijs, een tijdt lang met redenen getwift heb-bende , zijn eyndlijk met twee-fpaltige gemoederen ge-^fcheyden. Dit landt heeft na de tijden der Noormannen tot zijneerfte Onder-graef gehadt Urfus oft Urfo van * Abtot, aenwien en zijn erfgenamen de eerfte Koning Willem de erf-gronden met deze waerdigheyt gefchonken heeft. En nahem is gevolgt zijn zoon Rogier, dewelke (als WilhelmusMalmesburienfls verhaelt) zijner vaderlijke bezittingenmachtigh, door een zware ontwaerdiging van de eerfte Ko-ning Henrijk verdreven is, om dat hy eenen van des Ko-nings dienaers door een haeftige gramfchap had laten doo-den. Maer deze waerdigheydt der Onder-graven is doorEmelin, de zufter van dezen Rogier, tot de ftam der Beau-champs erflijk over-gebracht. Want zy is getrouwt geweeftaen Wouther van Beauchamp, den welken Koning Steven,Milo van Glocefter af-gezet hebbende, tot Conftapel vanEngelandt gemaekt heeft. Weynigh jaren daer na heeft Ko-ning Steven, Walleran, Graefvan Mellent, de broeder vanRobert Bojfu, Graef van Leicefter, tot de eerfte GraefvanWorcefter geftelt, en heeft hem de ftadt van Worcefter ge- Aagufiinesoke. De Gravenvan Wme-fter. * By ands\'m d\'Ab-m. Roherm deMonte. E R - S H I R E. geven, de welke, namaels Munnik geworden zijnde, te Vra-tellen in Normandyen geftorven is in \'t jaer m c lxvi. Dienszoon Robert, welke de dochter van Reginald, Graef vanCornwal getrouwt had, zich oproerigh tegen de tweedeHenrijk

geftelt heeft; en Roberts zoon Petrus is in hecc ID c c 111 jaer weêrfpannigh tot de Franfen geweken, enhebben alleen de tijtel van Graefvan Mellent, en niet vanWorcefter, gebruykt, na dat ik tot noch toe gelezen heb.Want de tweede Koning Henrijk, Stevens navolger, heefcniec lichtlijk toe-gelaten, dat iemandt onder hem de heer-lijkheden, van zijn vyandt verkregen,genieten zoude. Wanthy heefc af-geftelc (als \'er ftaec in de laer-boeken van\'c kloo-fter van Waverley ) alle in-gebeelde en valfche Graven, aende welke Koning Steven,, alles wat geconfiskeert was, minvoorzichtlijk uyt-gedeelt had. En tot op de tweede Ko-ning Richards tijden beeft niemandt, dat ik weet, de tijtelvan \'t Graeffchap Worcefter gevoert: want hy heeftze aenThomas Fercy op-gedragen, den welken, als hem de vierdeHenrijk door een inlandfche oorlogh gedoot had, zo heefcRichard van Beauchamp, van de Abtots gefproten, deze eecvan de vijfde Koning Henrijk namaels verkregen. Na hem,zonder manlijke erfgenaem geftorven, heeft de zefte Hen-rijk, lan Tiptoft, Onder-Koning van lerlandt, tot GraefvanWorcefter gekoren. Maer, als hy terftont de zijden van devierdeEdward volgende,door een verkeerde gedienftigheyt,na de wil van de vierde Vorft Edward, in \'t ftraften zich alseen Beul gebruyken liet, zoo is hy zelf onder de zefte Hen-rijk, nu herfteit zijnde, onthooft, de Beulery onderworpengeweeft. Nochtans heeft Koning Edward, als hy op nieuhet Rijk verkregen had, zijn zoon Edward geheelijk her-fteit. Maer de zelve zonder kinderen geftorven^ en zijnerfdeel onder de zufters van dien lan Tiptoft, Graefvan Orlg.i.H^Worcefter, gedeelt zijnde, welke tot mannen gehadt heb- 7. R* i^*ben, de Baron van Roos, de Baron Dudley, en Edmond /»-goldefihorpi zoo was Karei van Somerfet, de natuurlijkezoon van Henrijk, Hertogh van Somerfet» van de achtfteHenrijk met deze tijtel vereert, den welken in de rechtery na-gevolgc zijn Henrijk, Willem, en Edward, die nubloeyt, en onder andere lofwaerdigheden van deught eaedelheyc de oefteningen der goede konften genegentlijk bc-gunftighc. Dit landt telt i^t Parochiën. .tiJr O O O «t STAF?



? zyz STAFFORD-SHIRE. Dtidley Sax omtrent het jaer dcc den van de eerfte Willem, als in zijn Scharbock ftaet, vanWillem Attfculfs zoon bezeten, en is namaels die van Some%ytoegevallen, doch eyndlijk heeft het de Ridder RichardSutton met zijn huys-vrouw, de erfgenaem der Somerüs, ge-kregen , wiens nakomelingen daer van nu Baronnen vangenoemt, tot een zeer heerlijk geflacht voortge-fproten zijn. Hier naer gemoeten oris in deze wijk deze ons voorftel te komen, komt die nu dikwijls genoemde en ft^^^^*plaetzen, die gedenkwaerdigh zijn; chellington-, zeer fchoo- te noemene heyr-wegh der Romeynen in dit Graeffchap,ne huyzingen in een Mayerye van hec oude en vermaerde en het zelve eenighzins met een rechte lijn doorfnijdende,geflacht der GifFards, welke Pieter Corbuchin onder \'t ge- ftrekt zich ten weften naer Shrop-Shire, dewelke ik metbiedt van de tweede Henrijk aenPieterCiftard gegeven een wel nieuws-gierigh oogh befchouwt heb, om Exo-heeft, aen den welken Richard Stronghor^ Verwinner e e t y m , welk Antoninus naeft aen M a n v e s c e-van lerlandt,ook Tachmelin en andere plaetzen in lerlandt d v m ftelt, te vinden; en ik heb \'t nu ter goeder uurengefchonken heeft. Vulfrtmes-hamton van de zeer godt- gevonden, en beken vryelijk dat ik te vooren van de gant-vruchtige vrouw Vulfrune, dewelke de ftadt te vooren Ham- iche wegh ben af-gedwaelt geweeft. Want aen die ruym^ton genoemt, met een kloofter verrijkt heeft, waer van zy te, welke Antoninus ftelt tuflTchen Manvessedvmvoor Vulfrtmes- hampton qualijk Wolver-hamptongtnocmi en Etocetvm, ben ik gevallen op het lijk van eenwordt, welk meeft vermaert is door het bygevoeghde Col- oudt ftedeken nevens den wegh,nauwlijx duyzent fchredenden en de Proveniers van Windfoor. Fheotem Lichfeld, zeer bekent door de Biflfchoplijke ftoel. Dehall, dat is, zoo men \'t vcrtaelt, der volkeren oft Heydenen naem der plaets is heden Wall in de gemeene tael, van de tt^alLhuys,heden Tetnall,m \'t d cccc xi jaer van den ouden Ed- over-blijffelen dcr veften, welke aldaer noch overigh zijn,ward door het Deenfche bloet geverwt. heden en omtrent twee morgen landts befluyten, die Zy Cajlle- Weddsborrow van Ethelfled vrou der Merciers eertijts geve- croofl noemen, even als ofmen zeyd het veldt des kafteels.ftight,cn Walshall geen ongelukkige koopftadt. Neven wel- Waer aen, na \'t zeggen der inwooners, gelijk zy van haerke de imciTame haer wateren leyc,dewclke,niet vêr van hier voorouders verftaen hebben , een oudt ftedeken acn d\'an-ontfproten , eenige mijlen lang, door de ooft-zijde van dit dere zijd van dc wegh gelegen heeft, en voor de tijden

vanlandjdcTrÉ-jï^^ zoekende,loopt dicht Willem de Conquefieur vernielt is ; de zelve inwooners woonplaets der Bajféts, dewelke onder \'t gebiedt van de eer- vertoonen een plaets, alwaer zy uyt dc groote gronden ra-fte Henrijk van eenen Turftin af-komftigh, tot een talrijk nien een kerk geweeft te zijn, cn brengen tot zekerfte ge-en vermaert geflacht voortgetcelt zijn. Want hier van zijn tu/gen der oudtheydt vele penningen der Roomfche Key-de Bajfets van Welleden, van Wkaomb, van Sabkootched^ zercn voort. Maer \'t geen meeft bewijft, is dc hcyrwegh,le, cn andere, als van een ftam, voortgekomen. En van de- welke hier met een fchoone zichtbare en byna verknochteze van Vraiton was Radulf de laetfte, welke zeer vermaer- dijk leydt, tot dat zy door dc rivier Penk doorbroken, cnde Baron de zufter van lan van Montfort Hertogh van Bri- door een fteenen brugh by Pennocrvcivm, na de Fennocrwtannien getrouwt had, en zonder kinderen onder\'t gebiedt rivier alzoo genoemt, t\'zaem-gevoeght wordt, met datvan de tweede Richard geftorven is, H: zeive begrijp tuflTchen beyden als Antoninus ftelt. Het welk Van daer befpoelt de Tame, loopende onder de brugh by ook noch zijn naem niet afgeleyt hceft , want voor P e n-Falkefley \'(over welke de oude wegh der Romeynen gele- nocrvcivm wordt het Penck-ridg genoemt. Doch Penkridg,ramwrnh. gen is geweeft) Farnrnrth, by de Engelfe-Saxen Tama- nu flechts een vlexken door pacrdc-markten vermaert, ^^\' weojiD, Marianus noemtze Tamavvordina, zoo op de landt- welke Hugo Blondt, Heer van deze plaets, van de tweedegrenzen gelegen, dat het cene deel, welk eertijdts aen de Koning Edward verkregen heeft. Voorts heeft deze wec^hMararions behoort heeft aen Warwijk,\'het ander, welk het niets gcdcnkwaerdighs in dit Graeffchap, als by Weftonerfgoet der Haflings was, aen dit landt geacht wordt. Het een klaer en taemlijk breetmeyr, maer loopt met cen rechtheeft zijn naem gekregen van de voorby-vloeyende Tame, pat na Oken-yate in Shrop-Shire. Laet ons nu tot het mid-en het Saxifch woordt Weop-nb, welk een hoeve bediet, delfte deel, welk de Trent doorloopt, komen; in het welkeen ook een rivier-eylandt oft een plaets met wateren om- tc befchrijven ik voorneem den loop en boghten des riviersloopen betekent, even als Keyfers-weert en Bommeler-weert van haer bron af te volgen. in Duytflandt des Keyfers-eyUndt en Bommels-eylandt. Als De Trent, welke als door haer recht zich de derde plaets ^het Koningrijk der Merciers noch bloeyde, zoo was dit onder de rivieren van Engelandt toe-eygent, ontfpruytineen Koninglijke ftadt, en gelijk in \'c boek van Worcefter \'t hooger

deel van dit Graeffchap, daer \'t zich ten weften ftrekt. Et derde Landtfchap dèr ftaèt, een zeer vermaerde plaets. Namaels door de Deen*Cornavien, nu Stajford-shi- fche oorlogh vervallen zijnde, zoo heeft het Ethelfled van, in\'t Saxifch Srarpjiö- Mercia wederom geheel opgebouwt, en Edith de dochterfcy\'fic, en des zelfs inwoo- van Koning Edgar, welke, ëen afkeer van trouwen heb-ners by Beda, om dat zy het bende, door waen van zuyverheydt onder de Heyligen ge-midden van Engelandt be- telt is, heeft hier voor de geeftelijke maeghden een kloo-woont hebben, middelland- fterken gebouwt, welk de yï/^r^^iö^j Noormannen, aenfcheEngelfen genoemt,wort welke de eerfte Willem deze ftadt vergunt heeft, tot Pol^ten ooften van Warwijk en lesmrth over-gebracht hebben , als zy hier een Collegie-Derby , ten zuyden van kerk oprichteden, in welke zommige graven van de zelveWorcefter, ten weften van gezien worden ,• en een fchoon kafteel opbouwden, hetSalop omringt,en ftrekt ftch welk van haer door de Erewills tot het geflacht der Ferrarsals een fpil van \'t zuyden naer \'t noorden, in \'t midden bre- gekomen is, welke van de jongfte broeder der Ferrars vander en aen de eynden zich verengende. Het noprder-deel afgekomen zijn. Die als men fchrijft, is bergigh en min geneughlijk, het middelfte, van de Trenc zijn erflijk eeren-Ridders van de Koningen van Engelandtdoorloopen , is lieflijker, met boflohen bekleedt, met wey geweeft. Want zoo dikwijls als \'er een nieuwe Koning van The Kin^den en akkeren verftertrgelijk ook het zuyder-deel,het welk Engelandt gehuldt wierdt, zoo was de erfgenaem van dit Campion.vele fteen-koolen en yzer-aderen heeft j of het tot haer nut geflacht gehouden in volle wapenen in \'s Konings Hof te ^^^^oft fchade zy mogen de inwooners weten en zelve zeggen, treden, en met voordachte woorden tot een twee-ftrijdtIn dit zuyder-deel vertoont zich eerftlijk het kafteel te beroepen, al die zich tegen\'s Konings gerechtigheydttdley naeft aen Worcefter, van Dude oft Dode de Engel- durfde ftellen. En \'t is zeker en gewis,dat Alexander Frevilh gebouwt en genoemt; ten tij- onder de derde Edward , door dufdanigen dienft, als zy £.3,\' \'t noemen, met ope brieven dit kafteel ingehadt heeft;Van deze eer zijn nochtans de Frevills op de Krooningvan de tweede Richard vervallen; en is de zelve door houw-lijk aen \'t geflacht der Dimocs in het landt van Lincoln ge-raekt. By de voornoemde brugh van Falkejley, om weder tot Watlmg \'t KafleeiDndley, Chelling-ten. \'i \'i . 1 I ??? 1 Wolver-Hampton Tetnall. Weddsbor-row. F)e rivier,Tame. DraitonBafet. Bajfet. k



? S T A B F O R ft\'rèkt, uyt tWce nabuurige broilnen. Eenige onervare enqualijk gevierde menfchen hebben gedroomt, dat zy vanhet Franfche woordt Trente genoemt, waer van zy ookVerziert hebben, dat \'er dertigh rivieren in de zelve in-vloe-yen, en dat \'er zoo veelerleye viflbhen in de zelve fwem-nien, welker naemen de bywooners met een Engelfch rijmüyt roepen: en zy twijfelen niet der zelve toe te fchrijven,\'t gene de Hungaren haren Tibufcus toe-eygenen, datnaemlijk twee deelen water, en het darde \'deel viflbhenzijn. Van haer bronnen daelt zy met vele om-wegen eerft-lijk naer \'t zuyden,niet vêr vznNewCaJieelonder Lyme, tenopzicht van een ouder \'t welk hier neven by Chejlerton on-der Lyme eertijdts gebloeyt heeft, aldus bygenaemt; alwaerwy de meer als half vervalle veften van een oudt kafteel ge-zien hebben , het welk eerft, door gefchenk van Koningïan, aen Ranulf Graef Van Cefter toebehoort heeft, ennamaels, door gunft van de derde Henrijk , aen \'t geflachtvan Lancafter. Van daer loopt zy door Trent-ham, eer-tijdts Tricing-ham, een kloofterken van de heylige en Ko-ninglijke maeght Werburgh, naer de koopftadt Stone, hetwelk in de Saxfche eeuw gebooren, zijn naem van de ftee-nen verkregen heeft, welke onze voor-ouders na haer heer-lijke gewoonte t\'zaemgevoert hadden, om de plaets te be-tekenen , alwaer de Heydenfte Koning Wolfer der Mer-ciers zijn zoonen Vulfard en Rufin, om dat zy Chriftenengeworden waren, zeer fchelmachtigh gedoodt heeft. Opwelke plaets ais de nakomelingen tot haer \'er gedachteniseen kerxken gewijdt hadden , zoo is \'er terftont een ftadtgegroeyt, en is de zelve na die fteenen Stone genoemt, alsde Hiftory van Petersburgh verhaelt. Na Stone loopt deTrent zachtli jk door Sandon, welk eertijdts de woonplaetsgeweeft is van de doorluchtige Ridderen Staffords, en on-langs door erving van den doorluchtigen Samfon Èrdeswik,dewelke een zeer groot lief-hebber van de eerwaerdige out-heydt, en met deze naem niet min gedenkwaerdigh is, alsdat hy van Hugo van Vernon Baron van Schip-brok, zijnnaem ten opzicht der woonplaets veranderende, eerft inHolgrave en daerna in Br des-wik, door de rechte manlijkelijn afgekomen is. Hier by kromt de Trent haer loop ten ooften, en heeftaen de zuydt-zijde het bofch Canok, gemeenlijk Kankwood.,zijnde wijdt en breedt uytgefpreyt, en ontfangt eyndlijkaen haer flinker kant de rivier Sovp, dewelke onfpruytby\'Healey, een kafteel van de Baronnen van Adelegh of Awdleygebouwt, aen wien Herv^eus van Stafford de plaets gefchon-ken heeft, gelijk als

Theobald van Ver don Aldelegh zelf,ênvan de welke het geflacht der Stanleys Graven van Derbygefproten zijn; maer het erf en de naem is tot de Touchersgedaelt, in welker ftam en naem deze waerdigheydt nochblinkt. Ook konnen wy hier niet verzwijgen de huyzingenCerards Bromley genoemt, zoo om haer heerlijkheydt, alsdat het de voornaemfte woonplaets zy van Thomas Gerard,den welken Koning lakob in \'t eerfte jaer zijns Rijx tot Ba-ron Gerard van Gerards Bromley gekoïcn heeft. Deze Sow als een even4ijn vande Tf^;?/vloeyt met eeneven-gelijke wijdte door Chebfey, welk eertijdts de Haftingstot haer Heeren gehadt heeft, en niet vêr van Bkkleshallde woonplaets van den Biflbhop van Lichfeld, en Bllenhall,welk eertijdts de wooning was van het doorluchtigh huysder Noèls , dewelke hier by Raunton een kloofter geftichthebben; en van welke het zelve erflijk gekomen is tot deHarcottrts, dewelke uyt de oude Noormanfche adel lang ingroote waerdigheydt gebloeyt hebben. Uyt de manlijke oirder Noëls zijn nochtans de doorluchtige Ridders AndriesNo \'él van Dalby, en No \'el van Wellesborow in het Graeffchapvan Leicefter, en anderen nóch overigh. Van daer befpoeltde Sow Stafford, e.zïti]ó.ts Stat ford ^ en tevoren Betheney, al-waer Bertelin weleer onder fchijn van groote heyligheydteen Eremijten leven heeft geleydt, en de oude Edward heeftaen de noordt-kant van de rivier in \'t r» C c c C x i v jaereen kafteel gebouwt. Als de eerfte Willem de zuyveringvan Engelandt inftelde (als in zijn boek gelezen wordt)zoo heeft de Koning in deÉe ftadt alleen X v 111 burgersin zijn gebiedt gehadt , en x x verblijf-plaetfen van deeere des Graven, en hy gaf van alle gewoonten negenponden fteerlinx. En in\'t zelfde boek: de Koning heeftgeboden dat het kafteel gemaekt zoud worden, dat nu ver-nielt lagh. En toen, gelijk ook nu, was het de hooft- ftadt fteel onderLpne* Stone, Bijloria ?Petrpbur\' \'genfs. üÈrdeswik.De namennade woon-flaetzen•verandert. Kankpcod^ De Baron-nen vanAudley. Noel,Harconrt. Capgra-vius. Mmanm. D-S H I R E. van het gantfche landt, welke nochtans meeft vereert isdoor het bygelege kafteel van Stafford, het welk de Baron-nen van St^ord zich tot een woonplaets gebouwt hebben.Waer by het rivierken Penkmctdic Sow t\'zaem gemenghcwordt, welke de oude ftadt Pennocrucio, waer van wy ge-fproken hebben, benoemt heeft. En dicht by de t\'zamen-vloedt van de Sow en Trent light Tiks-hall, de woon- ^ .plaets van het geflacht der Aftons, welk door haer oudt-heydt en maeghfchap in deze wijk inzonderheydt

vermaertzijn. De Trent, deZe wateren ontfangen hebbende, fnijdthet landt nu ten ooften midden door, het kafteel chartley,twee mijlen van haer linker ftrandt gelegen, befchouwende,het welk van Ranulf Graef vaft Cefter, die \'t gebouwt hadt,tot de Ferrars, door zijn zufter Agnees, dewelke Willem *vanGraef van Derby getrouwt hadt, afgekomenis ,• uyt wiens ftam de Heeren Ferrars van chartley ge-bloeydt hebben, en Anna des laetften dochter heeft deze De Baron-eer, als haer houwlijx-goedt, munWoutttd\'Bu-, nen Ferreri m^ATgebroght, van denwelken Robert d\'Biireux, Graef van Chart\'van Eflex, en de Heer Ferrers van chartley gefprotenzijn. Aen de rechter oever by de zelfde wijdte light zeergeneughlijk tuflchen de boflbhen Beaudefert, eertijdts de Beaptdefèrhhuyzingen der Biflchoppen van Lichfeld, daerna der Ba- DsBaron-^ronnen Pagets. Want Willem Paget^ dewelke om zijn \'fenl\'agei^groote voorzichtigheyt t\'huys, cn buyten zeer gezien was,heeft by de achtfte Henrijk , en de zefte Edward grootegunft, en heerlijke goederen verworven, en is van de zefteEdward tot Baron Paget Van Beaudefert verkoorenen zijnheef Thomas de vierde Baron bloeyt noch , dewelke doorzijn deught en oeflèning in de goede konften tot een fleraecis van zijn geflacht, zoo dat men hem met deze naem doorcierlijke woorden ten hooghften behoort te vereeren. Ml Van daer ziet men Lichfeld , naeuwlijx vier duyzent LkhfieU.fchreden van deze rechter oever der af-gefcheyden ,Beda noemt het Licidfeld, het welk Rolfus van Warwijkhet veldt der Lijken vertaelt, en verhaelt dat daer vele Chri-ftciien onder Diodetianus gemartert zijn. De ftadt is ne-derigh Van gelegenheyt, groot en fchoon genoegh , in tweedeelen door een klaer doch ondiep waterken gedeelt, dewelke nochtans door twee dijken , onder dewelke haer ver-laten zijn, t^zaemgevoeght worden. Het zuyder dft her-waertfte deel is wel het grootfte, en, in verfcheyde ftratenbepaelt,vertoont een School, en hec heerlijke Gafthuys vanS. lan, gefticht om de armen te verlichten. Het ginswaer-fte is kleener, doch verfiert door een zeer fchoone kerk, dewelke door een zeer fraeye omgang van veften gelijk eenkafteel, en met zeer treflijke huyzingen van Proveniers ,en eeti Biflbhops Palleys omheynt, zich met drie fteenennaelden zeer fchoon om aen-zien in de hooghte verheft,en veel eeuwen lang der Biflchoppen woon-plaets geweeftis. Want in het 660 jaer heeft Ofvius Koning der Nord-anhumbren > na dat hy de Heydenfche Merciers over- ~wonnen had , om de ware Chriftelijke Godts-dienft voortte planten, in dezé

plaets een kerk gebouwt, enDuina toteerfte Biflchop geftelt; wiens navolgers de gunft van déVorften verkregen hebben, dat zy niet alleen de voor-neemfte geweeft zijn onder aUe de Biflbhoppen der Mer-ciers , en zeer ruyme bezittingen tot haer gebruyk verkre-gen hebben , met vereering van het zeer groote bofch vanKankwood oh Kanok, en zeer rijke hoeven: maer zy heeftook Eadulf tot een Aerts-biflbhop gehadt, dien Paus A- het jaerdriaenden mantel gefchonken * en alle Biflbhoppen der 779-Merciers en Ooft-Engelfen onderworpen hadt, bewoo-gen door gulde redenen van Offa Koning der Merciers,tot fpijt van leambert oft Lambert Aerts-biflbhop vanKantelbergh, dewelke den grooten Karei zijn arbeydt, zoohy Engelandt inviel, op-gedragen heeft. Maer deze Aerts-biflbhoplijke waerdigheydt is mét Offa en Eadulf ver-dwenen. Doch onder de Biflbhoppen is Ceada de ver-rhaertfte geweeft, óm zijn heyligheydt onder dcHeyli^gen getelt, dewelke, gelijk Beda zeght, als de overdaedcder Biflbhoppen gemoederen noch niec ingenomen had,niet vêr van de kérk zich een verblijf-plaets gemaekt heeft,waer in hy heymelijk met zommige, dat is, met zevenoft acht broederen, zoo dikwijls als hy van den arbeydt en .den dienft des Woordts geflaekt was, plaght te biddenen te leezen. In die eéuw was Lichfeld een kleene ftadt, ver fis.A. P P F P
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? DE C O R N A V I E R vêr van de bevolktheydt d-er Steden. Het landt rondtom nabuurigheyt van de lerfche zee. Uyt deze bergen vloéyèn % bofchachtigh, endicht by vloeyt een beexken. De kerk m dit landt zeer veel rivieren, doch de voornaemfte zijn was kleèn van gelegenheydt, de matigheydt en onthouding de Dove, Hanfe, churnet, Teyn , Blith , mdc Trent, \'der ouden vertoonende. Als in een Vergadering in \'t c i 3 dieze al ontfangt en naer de zee fteept. De Dove, wiens De riviér \'^-xxv jaer verboden wierdt, dat de Biffchoplijke ftoe- oevers uyt loutere kalk zijn op-^ebouwt, welke men hier, len in geen kleene fteden moghten fchuylen, zoo heeft gebrantzijnde,omdelandentemeften , gebruykt, door- \'Pieter BiffchopTan Licefeld zijn zetel naer Cefter over- loopt fnellijk dè meefte Ooft-zijde van dit landt, enfcheydc oevoert. Maer Robert Limfey zijn navolger heefc de het van Derby door zijn leemige kolk, zonder eenige ftijk- \'Zelfde tot Conventry gebraght; doch weynigh daer na banken, loopende langs die aerde , welke «yt die kalk heeft Rogier Ciinton dezelve wederom naer Lichfelt ge- (die zy Limefione noemen) ontfpruyt, waer uyt zy diê -bracht, en een zeer fchoone kerk in \'t ci D c x l v 111 vruchtbaerheydt zuyght, dat zelfs in \'t midden van de win- ..-jaer ter eeren van S. Maria en S. Ceada begonnen,en het ka- eer de weyden aen beyde oevers zeer vrolijk groenen,en zoo fteel, het welk te gronde vernielt zijnde verdwenen is, her- zy uyt haer oevers wijkt, en in de maent van April de wey- bouwt; doch de ftadt is by onzer vaderen gedenken van de den over-zwemt, zoo maekt zy dezelve als een tweede Nijl VI Edward met de naem van Belliven Burgeren eerft Zoo vruchtbaer, dat de by-woohers gemeenlijk met blijd- \'ingelijft. Zy ziet de hooghte van de Noord-pool opgraden x L11 minuten, en telt van \'t uyterfte weften x x -igraden xx minuten. Dat Lichfeldfche meyr, terftont binnen oevers geflo-\'ten, en wederom verfpreydt, doch zich op nieuw in dekolk verzamelende, wort haeftlijk in de TVé\';^^ geftort, de- lii \'Alha^. Bmtohf fon Trefst. ï\'004. fchap zeggen: Tn Apr\'ill Doves flofodIs worth a Kings good.Dezèrivierzweltindetijdt van twaelf uuren alzoo, datzy fchapen en beeften wegh-rukt en met zich neemt, metgrooce fchrik der by-wooners; maer in de zelfde cijdc flenkcwelke zijn loop ten ooften volhardt, rot dat zy de rivier T^- zy, en betrekt zich weder in haer oevers; daer de Trent eenstne ten zuyden gemoet, waer meê de Trent verzelt zijnde, opwellende , en over haer boorden loopende, volle vier ofc\'buyght haer loop af

door Albaft-rijke plaetfen naer \'t noor^- vijf dagen de landen t\'onderhoudt. Maer komen wy tot deden, om de Di\'f^\'te eerder te ontfangen, en fpoelt byna invloeyende rivieren. DeeerfteisdeH^w^, dewelke van derondtom Burton, een ftadc door Albaft-wcrken, het kafteel aerde ingezwolgen aen de derde mijl uyt-barft. Van daerdci Terrers, het oude kloofter van Ulfrik Graef der ontfangt zy tot haer gezellin de rivier , welke haer *\'mlke\'0ek Merciers gebouwt, en door \'t vertrek van ^ Modwena een wateren drijft door De-la-Cres, een kloofter van de derde De-la-crei»Mowema. lerfche vrouw, eertijdts zeer vermaert. Van welk kloo- Ranulf van dien naem Graef van Cefter gebouwt, door fter het boek van Abingdon aldus fpreekt: een dienaer Leike van zijn markt vermaert, en Aulton eertijts een kafteel Aulton»van Koning Ethelred genoemt Ulfrin Spot heeft de Ab- van de Baronnen van Verdon, van dewelke het door de Tur-dy van Burton gebouwt, en aen dezelve al zijn vader- nivalls tot de Tdbots Graven van Shrop-shire gekomen is.lijk erf-goedt, op 700 ponden gewaerdeert, gegeven; en Het rivierken Tein fpoelt een weynigh lager in de DoveA^\' Tein,op dat deze gifte voor goede zoude gehouden worden, zoo welke niet vêr van cheddle^do, oude woon-plaets det BaJfetSyheeft hy Koning Ethelred gegeven 300 Mancen goudts die van de Baffets van Draiton haer ftam trekken, ont-Voor zijn beveftiging, en yder Biflchop vijf Mancen, en fproten, kruypt met zoo krom een vloet,dat ikze binnen dedaer-en-boven aen Alfrik,Aerts-biiTchop van Kantelbergh, duyzent fchreden viermael over-gevaren ben. Hier nabyde ftadt Dumbleton. Op dat wy ook hier Uyt zelfs ver- zijn op het kerk-hof van chekley dry fteenen als naelden op- Chekley»•ftaen dat \'er toen gulde eeuwen geweeft zijn, en \'t gout ook gericht, van welke de twee met beeldekens befneden zijn,in heylige dingen gegolden heetr. In dit kloofter is Mod- doch de middelfte is de hooghfte. De inwooners verhalenwenna, welker heyligheydt in deze wijk zeer vermaert is, dat daer een flagh gefchiedtzy tuffchen twee heyr-legers,begraven; en op haer graf zijn deze vaerzen tot een graf- van welke het een gewapenc, \'en het ander ongewapentfchrift gefchreven geweeft: was: en dat in dezelve drie BiflTchoppen gebleven zijn, toe Den op-komjl van Modmngeeft lerlandt y Schotlant*t ent i welker gedachtnis deze fteenen hier zijn geftelt geweeft. Het graf geeft Engelandt, den hemel geeft haer Godt. Wat hiftorifche waerheydt hier onder gewikkelt zy, zie ikHet leven, welk haer \'t eer/Ie landt gaf,

\'t tweede fchent, noch niet. Maer \'t darde geeft haer\'/ landt der landen tot haer lot. Dè Dove, n u met een brugh van loutere fteen over-dèkt. Lanfortin neemt ze wegh, die Tir\'Conell verfchaft,Gelukkigh Burton fluyt haer beenen in het graft.Hier neven tuffchen de rivieren Dove, Trent, en Blith, fpoelt dicht aen Mtcejler, in \'t Saxifch Utrok-cej^ep, lig- Vtcefier^gende aen een zacht opgaende heuvel, en rijker in bloe-yende weyden en beeft-werk, als treflijk in gebouw, het mh. (welke Blithfeld de fchoone huyzingen van hec oude en welkikte vergeefs door de naem, mijngiflSng verlokken- doorluchtigh geflacht der Bagotts befproeyt en benoemt) de, E t o c e x v m , eêr ik \'c gezien had, meende ce zijn. Bet hfch verfpreyc zich het groote bofch 2^edwood, met waranden Maer nu heeft de tijdt zekerer geleert. Daer na als de Dove Needwood. vervult; en waer in de omwoonende adel den genoeghlijken nu naerder aen de Trent komt, zoo bezoekt zy het eertijdts arbeyt van jagen naerftighlijk en geduurighlijk oefFent. En zeer groote Tutbury, het welk ook Stutesbury ge- Tuteshtt^* deze dingen zijn in \'t middelfte deel van dit landt. noemt wordt, van een Albaften-heuvel het onderworpe Het noorder-deel zwelt zachtlijk met kleene bergen, landt als dreygende , gebouwt van Henrijk van Ferrers, dewelke hier ontfproten, even als de Apenninus door Ita- Noorrnannifch Edelman, met een kloofterken, aen den hen, door \'t midden van Engelandt haer rugh met geduu- welken de eerfte Willem zeer heerlijke erf-gronden in die rige coppen meêr en meêr verheffen tot aen Schotlandt landt gefchonken had, uyt alle welke Robert van Ferrers, toe, de naem dikwijls veranderende, ftrekken; want hier Graef van Derby eyndelijk vervallen is, na dat hy weder-* woïdcnz^ Moorelandt,d^etn2,Peake,n2im2it\\sBlakJlon Edge^ om van den derden Henrijk af-gevallen was. Want hy> dznKraven Stanmore, tn eyndlijk in hoornen ge- als hy na vele beroerten by hem in den Baronnen-ooi:- Momlant. «iee^c cheviot genoemt. Dit Moorelandt, zoo genoemt om logh verwekt , weder van den Koning in genade geno^ dat het tot bergen en heuvelen zich verheft, en onvrucht- men was, en met Voor-bedachte woorden belooft hadt irt baer zy, hoedanige plaetfen wy in onze tael Moores noe- zijn plicht te zullen blijven 5 Zoo heeft die onruftige men, is voorwaer een zoo fcherp, vuyl en kout landt, dac menfch, nochtans, om zijn avontuur, wèlk hy niet buy- het de fneeuw lang befchermt,en hier van een boeren dorp- gen kon, te breken, de wapenen tegen den Koning aen^ ken

genoemt Wotton, onder de heuvel Wever gelegen, dit gedaen; en eyndhjk gevangen zijnde, heeft, op dat ik uyc vaersken van de buuren omgedragen wort, als oft Godt die de gemeene handelingen fpreke, na de form van zijn obli-^ plaets noyt bezoeken zoud: gatie, hier door de meefte fchade in zijn goederen en waer- Wotton under Wever, . digheden geleden. In dit landt is elders een meyr (zoo ons Where God came never. Nechamus niet bedrieght) waer in geen wildt dier op eeni- De inwooneren nemen hier waer, dat de weften-windt, gerley wijs zal ingaen; maer wijl de plaets onzeker, en dè uyt het weften blazende, altijdt regen-achtigh is, en dat zaek onzekerer zy, zoo zal ik alleen des zeiven Nechamus de oofte- en zuyde-windt, welke op andere plaetfen re- vaerzen hier by voegen, waer voor tot een op-fehrift geftelc gen-piflbrs zijn, hier moy-weder maken, \'t zy de windt worde:^ich van\'t weften naer\'c zuyden keerc; en dit wijten zy de Van A



? m\' SS S T A F F O RVan het meyr in Stafford. JDit meyr is door gebrul een voorbood van V geval, Welk zelfs na langen tijdt toe-komjlighJchieden zal. Ceentvildt vertrouwt haer vliên, al fchoon \'t de hondendringen, Jafchoon \'t de doot dreyght^t zal niet in dit water fpringen. Ook fchrijft Gervafius Tilbuxienfis van een ander meyrin dit landt, in zijn Keyzerlijke ledigheden aen Otho devierde, aldus : in het Bifdom van Conventry , en in hetGraeffchap van Stafford, aen de voet van den bergh , diende in-boorlingen Mahull genoemt hebben, is een waterwijdtveifpreyc als een meyr , in de Landery van de ftadtdie zy Magdalea noemen. In dit meyr is zeer klaer water,cn daer aen palen oneyndigc boflchen , welk water zoogrooten kracht heeft om de lichamen te ververflchen , datzoo dikwijls als de jagers de herten en andere wilde dierenvervolght hebben tot dat de paerden vermoeyt zijn, zoo zy ƒ» hef hoek^van het lofdcr Godiij-ke wijsheyt. GervafiusTiiburiêfi-fis. D - S H I R E; in de uyterfte hitte van de brandende zon dit water geproeftzullen hebben, en haer paerden geleyt om te drinken , zoavermaken zy dc verloore krachten van loopen alzoo, datmen meenen zoude,dat zy niet geloopen hebben. Voorts is de tijtel van Stafford van Robert van Staf- Gratmford, den welken Willem de Noorman met groote bezit- . tingen verrijkt heeft, tot op onze tijden in zijn ftam verbic-ven. Een oud en doorluchugh geflacht, zoo \'er eenigh is:maer welk de wankelende beurten van \'t Avontuur dikwijlsbeproeft heefti want eerft waren zy Baronnen van Stafford^daer na Graven , namaels Hertogen van Bukkingham enGraven van Stafford; doch nu zijn zy door haer noodtlottot de voorige tijtel der Baronnen wederom vervallen, cndc wijdtluftige erfgoederen , welke zy door zeer heerlij-ke houwlijken verkregen hadden, zijn als vervlogen, enis haer een vrolijker zorgeloos beydc gevolght, welke methet Avontuur in der machtigen huyzen niet t\'zamen woo-nen kan. In dit Graeffchap zijn 150 Tarochyenm S H R O I». Q^q q q





? 257 H R O R H P - S E. am Galfred van Commé,dc welke zijn geflacht totRichard,Graef van Cornwal, en Koning der Alcmannen betrokkenheeft, wiens ftam tot op deze tijden met de naem van Ba-ronnen, maer niet met dc waerdigheyt van Parlaments-Ba-ronnen, gebloeyt heeft. En Bedford wordt van den Koningbezeten, als men in de Inquifitie leeft, om vijf mannen tevinden voor \'t heyr van Walles, en door den dienft van eenBaronnye. En die gene, op dat ik dit in \'t voorby-gacn acn-teckene , welke een heele Baronnye bezaten, wierdcn eer-tijdts voor Baronnen geacht; en, als zommige geleerden inorts Burger-recht behaeght, Baron en Baronnye (als Graefen Graeffchap, Hertogh en Hertoghdom, Koning en Ko-ning-rijk) zijn een-aertigen geweeft. De Temdtis nu Shrop-shire verlatende, zoo wellen byna aen haer oevers ten noorden eenige kleynê heuvelen op ,Cleehill genoemt, zeer geprezen door \'t voort-brengen vande befte garft, ook niet zonder yzer-adcren, aen welker af-fchrapfelen, in \'twijxken C/^j^^rj», Hugo van Mortimeereen kafteel gebout hceft, ^t welk de tweede Henrijk terftontzo verdelgt heeft, mits het een vocdftcrkcn van oproer was,dat \'er heden naeulijx de teekenen van overigh zijn: en Kin-let, alwaer de Blunts gebloeyt hebben. Voorwaer de naemder Blunts, van het geelc hayr herkomftigh, is in deze wijkzeer vermaert, cn haer gcflacht edel cn oudt geweeft, enwelker takken wijdt verfpreyt zijn. Daer na hebben wyBrugmorfe, gemeenlijk Bridgnorth, aen dc rechter oever vande Severn gezicn, alzoo genoemt van de Burg, cn het by-gelcgc bofch Morfe, daer het te vooren flechtlijk Burg gé-noemt wierd, befchermt door muuren, een graft, ccn grootkafteel, en door dc Severn, de welke hier zeer diep tuf-fchcn de klippen door-vloeyt, en gelegen op een rots, waeruyt de wegcn,naer \'t oppcr-deel der ftadt vliedende, gehou-wen zijn. Eerft heeft het Ethelflcda, Vrou der Merciers, ge-bout, en Robert van Belifmo, Graef van Shrop-shire, heefthet met ccn muur om-geven,cn is,op de aert dcr plaets fteu-nende, van de eerfte Henrijk af-gevallen, gelijk namaels Ro-gier van Mortimer van dc tweede Henrijk j maer beyde metongelukkiger uytkomft, beyde tot over-gaéfgedwongen, enbeyde tot fchrik gebracht. In dezes belegering (als men inde laer-boeken leeft) ztjud de tweede Henrijk met een pijldoor-fchoten geweeft zijn, had Hubert van S. Clare, CcnEdcl-man, en den Koning zeer gunftigh, niet daer tuflchengekomen, en dc pijl cn dc doodt voor den Koning ontfan-gen. Te voren had Radulf van Tichford zich hier zo kloek-lijk gedragen, dat de cerfte Henrijk hem het kleyne

Brug,hier in de buurt gelegen, gegeven heeft,door den dienft vandrooge houten tc vinden tot dc kamer Van \'t kaftecl vanBrug, op des Konings aenkomft. Weynigh hier van af isWtlleley, eerrijdts de wöon-plaets van Warnar van Willeley,van wiens nakomehngen het door dc Harleys,Qn Beshals tothet doorluchtigh geflacht van Lacon gekomen is, het welkdoor houlijken eerdjdts met de erfgenaem van Paffelerv, ennu onlangs met de bezitnhgen van I. Blunt, Ridder van Kin-let, zeer verrijkt is. Daer zijn insgelijx noch andere fteden en kafteelen indeze wijk doorgaens, n2.cm\\i]kNewcaJlle, Hoptoncajlel, Ship-ton.tn aen de rivier Corve,Corvesham, \'t welk Wouther vanClifford gehadt heeft door dc gift vande tweede KoningHenrijk; Brancroft, en Holgot, gemeenlijk H\'owgate, \'t welkeertijdts aen de Manduts, daer na acn Robert BUrneü, Bif-fchop van Bathon, behoort hceft, en daer na aen de Lovels.Wat hooger zijn Wenlocke, nu door dé kalk,onder de tweedeRichard door een koper-mijn bekent. Maer in de Saxfcheeeuw veel bekender door de zeer oude wooning der Non-nen , alwaer de zeer heyligc maeght Milburga geleeft heeft,en begraven light : welke Graef Rogier van Montgomeryherbout,cn met Munniken vervult heeft. ABon Burnell, eenkafteel dcr Burnels, en namaels dcr Lovels, onder de eerfteEdward vereert met een vergadering van \'t Parlament* Ditgeflacht dcr Burnels is certijts zeer vermaert en oud geweeft,cn meeft van dien voornoemden Biflchop verrijkt. Dochhet is onder \'t gebied van de tweede Edward vergaen, als deerfgenaem Machteld trouwde aen lan Lovell, en ten twee-den acn lan Haudlow, wiens zoon Nicol zich de naem van^«r»<f^aengenomen heeft,van wien de Ratcliffs,Qi2sm vanSufl^ex, en andere haer geflacht trekken. Naeulijx duyzentfchreden van hier light Langley, laegh gelegen m een bofli-ge warande, een wooning van het geflacht van het CtrrnwAte. Itr^. 40.£.3. Baron en Fiafomye ten-aeni- èen.£> tkehiU. ÎBluht in \'t^oormmsgeel hayr. Brid^or-ß- Zé. Inq. TViIky, oftWille ley. Lacon» Lik Inq. CtùLAfalmef. j4Bcn Bur-ma. BaronnenBmnell, J^An^y, welk zich onder de doorluchtighfte en oudtftc ia deze wijkrekent. Hier naby is Condover, een Mayery, eertijdts vande Lovels, doch onlangs vanThomas Orven, lufticier dergemeene wille-keuren, en zeer groot liefhebber der ge-leerthcyt ; maer de zelve is nu zachtlijk in Chriftus geftor-Vcn,cn heeft een zoon na-gelaten, den Ridder Rogier,doorzijn veelvoudige geleerthcyt, zoo groot een vader zeer welwaèrdigh. Doch het wordt van den Koning bezeten ( alsmen in de handt-veften leeft) op den hals, om te

vindentwee voet-knechten op eenen dagh in het heyr van Walles,ten tijde van oorlogh. Doch dit teeken ik daerom eens vooral aen, op dat men verfta, dat de Edelen in deze wijk haerLecningen van den Koning bezeten hebben, op dat zy ge-reet zouden zijn, om met Zoldaten dc landt-palen te be-fchermen, zoo dikwijls de oorlogh tuflchen de Engelfen, endie van Walles ontftond. Hier by is het dorpken Fitchford, ^itchford,(welk eertijdts het oudt geflacht van Pitchford benoemtheeft, cn nu bezeten wordt van R. Oteley, ) het welk onzevoor-ouders van de pik-bron alzoo genoemt hebben, mitszy geen zwavcl-kolk van kley onderfcheydden. Want aldaer ^^^is op de plaets van een byzonder perfoon een bron, waer opdacghlijx klare zwavel-kalk, hoe naerftelijk daf men \'t daeraf-fchuymt, zwemt, even als in \'t Afphaltifche meyr vanludeën, in het ftaende water van Samofaten, en in dc zil-ver-bron van Sicilien ; maer dc inwooners gebruykcn \'t niccals in dc plaets van pik. Doch of het krachtigh is tegen deVallende ziekte, en kracht heeft om dc wonden t\'zamen tetrekken en te heden, &c. als dat loodfche, hceft niemant,dat ik weet, tot noch toe héproeft. Meêr ten ooften zietmen het nu vervallen kaftecl Pouderhache, eertijdts Purle- ^&quot;f^der^^bache genoemt,de wooning van Radulf Butler ,\')ong^e zoonvan Radulf Butler van Wem, van wien de Butlers van Wood-hall, in\'t Graeffchap van Hertford haer geflacht trekken.Hier by ftrekt zich wijdt tuflchen de bergen het ho{c\\i,Huk~florvforrefl genoemt, alwaer by Stipertons heuvel zich groo- ^tifertont,te bergen van fteenen, en eVen als klippen met hoopen ver-heften, de Britannen notmeme Carneddau tewion. Noch-tans durf ik niet wel giften met anderen, dat deze van diezelve geweeft zijn, welke Giraldus Cambrenfis met dezewoorden te kennen geeft : De laetfte Haraldüs heeft zelf teVoct,en met een troep te voet cn lichte wapcnen,en met koft:zijner vaderlant gelijkvormigh, zö kloeklijk gantfch Wallesöm-gegaen,en door-drongen, dat hy naeulijx eenige leven-digh gelaten heeft. Tot teeken en gedachtnis van wiens ze-ge men veel ftecnen in Walles, na de oude wijs in hoopenopgericht ter plaetfen, daer hy verwinnet geweeft had, heb-ibende dufdanige ingefnede letteren. Vint : HIC FVIT VICTOR HARALDVS. Dat is : tJier is de Ver winner Haraldus geweef. Meêr ten noorden light het kafteel Caurfe, welk de Ba- Caurjê;ronnye van PiCter Corbet was, van wien zy gekomen is totdé Baronnen van Stafford : en het zeer oude hier naby-ge-legc Kouton, aen dc weftcr-grenzen des landts, niet vêr van Homon»de Severn, \'t welk eertijdts aen de Corbets,

en nu aen \'t oudegeflacht der Li/lers behoort. Doch te vooren quam het lanLe Strange van Knokking toe, tot wiens fpijt Leolin, Vorftvan Walles, het zelve ter aerden geflecht heeft,als men leeftin\'t leven van Eolco Pitz-Guarin. Inde Roomfchc eeuwheeft het met de zelfde naem gebloeyt, by Antoninus R v-T V KIV M genoemti en wy konnen hier in niet valfch zijn, Rmunium,dewijl de naem en de wijdt-gelegenheyt, die hy van de zeerwcl-bekende ftadt Vriconio ftelt, zeer juyft over-een-komt.Hier by zijn het kafteel Abberbury en Watlesbury, het welk Watkshti^van de Corbets tot het Edel en Ridderlijkgeflacht der Leigh- ry,tons gekomen is. Doch fchijnt het de naem van dic Burger-meefterlijkc cn Koninglijkewegh WatlingBreat gekregentc hebben, de welke hier langs tot in \'t uyterfte van Wallesgelegen heeft, als Ranulphus Ceftrenfis getuygt, door tweefteden, na die gemeene ftraet Strettons genoemt ; tuffchcnwelke,in een dal,noch de vervallc muuren zijn van een oudtkaftecl, Brocards kaftecl genoemt, cn met groene wcyden, Brocards vi^elkcvoor-tijdtsviffchcrycn geweeft zijn, omheynt. Maer deze cn andere kafteelen, welke ik naeulijx tellen kan, zijnniet door de verwoetheyt der oorlogh; maer door de zorge-looze vrede, en vcrloope jaren eyndlijk over-wonnen, mee-ftcndeel vervallen, R r r r I-aec
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? zsS DE C O R Laet ons nu, de rivier over-varende, tot het deel, weikaen deze zijd van de Severn light, komen, het welk wy ge-zeyt hebben den Cornavien eygen geweeft te zijn. Dit deeltde rivier Terna, van \'t noorden naer \'t zuyden af-loopende,wederom eenigzins in twee deelen, welke rivier alzoo ge-noemt is, om dat zy uyt een wijdt meyr (welke wy in onzetael Tearnes noemen) tuflchen Staftord af-vloeyt. In \'t her-waerfte oft oofterlijke van deze deelen, daer de Severn metde Terne verzelt wort, is Vriconivm geweeft, zo wort hetvan Antoninus genoemt, welk van Ptolom^eus Viroco-NivM, van Ninnius Caer Vruach,vm de Engel-Saxen Wf>e-kenceafrep, en van ons Wrekceter, en Wroxceter gehectenwordt. Der Cornavien voorneemfte ftadt, en van deRo-meynen,zoo \'t fchijnt,gebout, als zy dezen oever van de Se-vern fterkten, mits de rivier hier, en niet elders lager na demont,waadbaer en ondiep is. Maer deze ftadt is,door de Sa-xifche oorlogh verfcheurt,door de Deenfche geheel verval-len,en is nu een zeer kleyn dorpken van^boeren,en vertoontaen de ploegers dikwijls Roomfche penningen,als getuygenvan haer oudtheyt. Wy hebben hier niets gezien, als eenigeftukken der veften, ( zy noemen \'t gemeenlijk the old wor keof Wroxceter) de welke van metfel-fteenen,uytwendigh metder Britannen zevenvoudige orde onderfcheyden, en vanbinnen met boogen op-gebout waren. Ter zeiver plaetfe,daer deze dingen zijn, giflTen wy uyt de oneftenheydt derplaets,de dijken,en de hier en daer verftroyde fteen-hoopender veften , dat een kafteel geweeft zy. ^Daerde plaets derftadt, en die wel ruym genoeg geweeft is, verzwart de aerdemeêr als elders, en brengt in overvloedt de befte garft vandeze gantfche wijk voort. Hierby heeft, na wy verftaenhebben, die Roomfche krijgs-wegh, met de naem van Wat-lingflreat bekent, oft langs een ondiepte, oft langs een brug,wiens grondt-veften onlangs een weynigh hooger ontdektzijn, als zy een vifch-heyning (een Weer genoemt) in de ri-vier ftelden, xccht nzct Strattons, datis, de jleden aen deftraet, waer van wy flus gewagh maekten, geleyt hebben,doch met een min fchijnbare dijk. Dezes Viroconiums oudenaem vertoont zich uytdruklijker in de naefte bergh, Wre-kenhillgenoemt,andere noemenze Gilherts hergh,y^n wienstop, welke aen een zeer geneuglijk dal over-hangt, een zeeraengenaem uytzicht op het onderworpen landt zich rond-om opent. Deze heuvel loopt zeer verre, zijnde met hoo-rnen bekleet, en aen de zelve, daer de Severn loopt by Bul-deivas, gemeenlijk Bildas, heeft een vermaert kloofter ge-bloeyt, eertijdts de

begraef-plaets van het doorluchtigh ge-flacht der Burnels,we\\ke Schuts-heeren van \'t zelve geweeftzijn. Wat hooger is een wooning van de gelegenheyt aen degemeene ftraet, oft heyr-baen , Watlingjireet genoemt. Enhier beneven ziet men de overblijffels van het kafteel T>a-laley , het welk de tweede Koning Richard, Richard Graefvan Arondel verbannen zijnde, met de macht des Parla-ments gevoeght heeft aen het Vorftendom van Cefter,welkhy op-gerigt heeft. En niet vêr aen de voet van dezen berghlight in een laegh dal, aen die Roomfche krijghs-wegh, het\\\\e:èicnOkenyate, wel bekent door een overvloedige adervan Steen-kooien,op de zelfde wijtgelegenheyt, als Antoni-nus, zoo \\2Ln Viroconium, als van Pennpcrucium2&-fcheyt, 200 dat buyten twijffel dit okenyate, dat Vfocona ge-weeft zy. Ook ontkent zulk de naem zelf niet, want ditwoort Ts, welk by de Britannen laeg er betekent,fchijnt daerby-gevoeght om haer laeger gelegenheydt te betekenen.Aen de andere kant, onder dezen heuvel, ziet men het ka-fteel Charleton, eertijdts den Charletons toebehoortigh, wel-ke Heeren waren van Vorvis, enmeer ten ooften naeft aenStaftord Tong caftle,ecm]ts Toanghet welk de Vernons nochonlangs herbouwt hebben, gelijk ook het Collegie in deftadt, Adxdc Penbrigs, als ik gelezen heb, eerft gegronthebben. En de inwooners vertoonen hier niet meêr als eenklok, welke in dc gantfche buurt om zijn grootte zeer ver-maert is. Hier by light Albrighton, onder \'t gebiedt van deeerfte Edward cen woon-plaets van Radulf van Pichford,doch nu van de Talbots, dewelke uyt het huys der Gravenvan Shrop-shire gefproten zijn. Over dc rivier Tifr;?^\' light op den oever der zelve Drai-ton, alwaer in dc hitte der burgerlijke oodogen tuflohen hethuys van Lancafter cn York, een bloedige flagh, den Ede-len van\'t landt van Cefter zeer fchaedlijk, geflagen was.Want die, fchoon men byna met even-gelijk avontuur ge- ! Stmton*meketihili. Bildas* J)daUj* Vs^mnAéOkcnjm* CharUton» Ttchford. Vraiton, N A fcheyden heeft, zijn, mits zy, twee-fpaltigh, het met beydepartyen hielen, meéft gebleven. Daer beneden light Hodnttna genoegh aen de Ternenet welk eertijdts Edel-Heden vande zelfde naem tot inwooners gehad heeft, van welke heterflijk door dc Ludleys tot dc Vernons gekomen is. \'t Wierd inq. a. 10.certijdts bezeten van dc Heerlijkheyt van MontgomeryAoox. E. 2.den dienft van te zijn Senefchal van de zelve Heerlijkheyt.Dc Tern daer na, voorby eenige boere dorpkens geloopenzijnde,ontfangt tot zich het rivierken Rodan,en valt na wey-nigmijlen hyVriconium, waervan ik terftont

gefprokenheb, inde Severn. ken deze Rodan, als zy noch dicht byhaer bron is, light Wem, alwaer de tekenen van een eertijdtsbegonnen kafteel getoont worden. Dit is in de eerfte tijdender Noormannen een Baronnie geweeft van Willem Pan-tulf, van wiens nakomelingen zy eyndlijk gekomen is totde Butlers, cn van deze, door de Ferrers van Ouftey, en deBaronnen van Gr^jy/ö^éé-, aen de Baronnen ZJ^cr^-van Gil-leftand.t^iet vêr van hier is op een boflfchige heuvel,of lieverklip, eertijdts Rad-clijfe genoemt, in een zichtbare gelegen^heyt een kafteel, van zijn roodachtige fteenen Red caftle, en Red iajlle,by de Noormannen Caftle Rous genoemt, eertijts de woon-plaets der Audleys, door dc befchcnking van Machtild leStrange. Maer nu is \'er niets, als dc verlate veften, overigh.Naeulijx duyzent fchreden van hier light het byna verteer-de lijk van een verftorve ftedeken. Doch zijn oudtheydt enbouwers betuygen de Roomfche penningen, en die vloer-fteenen, welke de Romeynen gebruykt hebben. Dc gebuu-ren noemen \'t Bery,2Xs of zy zeydcn Burg,en zeggen dat hetin dc Arthurifchc tijden zeer vermaert geweeft is. Daer na ziet men acn de zelfde rivier Morton Corbet,\\ ka- Mortonfteel der Corbets, alwacr by ons gedenken Rob. Corbet,doot Corbet,Hefde der bou-konft verrukt, zeer heerlijke huyzingen be-gonnen hceft, om ruymer enaenzienlijkerte woonen, alshem de doot terftont verhuyzen, cn zijn onvolmaekt werkverlaten dede.Dezc Corbets zijn in dit lant van ouden Adel,cn hebben veel erf-gronden door leen-recht van Rogier \'van Montgomery, Graefvan dit landt, omtrent den inval derNoormannen bezeten, te weten Rogier, de zoon van Cor- Corbet\', eerthet, heeft bezeten, Huelebec, Hundeftit, Aciun, Fernlegh, &c.Robert dc zoon van Corbet in Vleftanfton, Rotlinhop,Branten,Vdecot. Meêr ten zuyden light de wooning van het doorluchdge huys der Newports, cn hier by \'t kloofter Hag- /^y-mond,\\ welk de FitzrAlanen, zoo niet gebout,nochtans zeer -vm lia-grootlijx begiftight hebben. Niet veel laeger aen de Severn mend.light zeer genoeghlijk de allerdooduchnghfte ftadt van ditlant,gefproten uyt den ondergang van het oude Vriconium,welke wy Shrewsbury,en Shrowsbury met een verfacht woort Shrews-heden noemen, daer onze voor-ouders de zelve Scpobbep- bury.byfiij genoemt hebben, om dat het een met boomen dichtbezette heuvel geweeft was. In welken zin ook de Griekenhaer Bejfa, en de Britannen deze ftadt ook Pengwerne ge-noemt hebben, dat is, het hooft van een Elzen-bofch, gelijkhier ook een edel Palleys van de zelfde naem gev/eeft is.Maer van waer het

nu by haer Tmwithig, en by de Noorman-nen Scropesbery, Sloppesbury, en Salop, en met een Latijnfchenaem Salopia genoemt werdt, is voor my geheel verborgen,het zy van die oude naem Scrobbes-berig verfcheydlijkver-draeyt. Tmwithig, meenen nochtans zommige,in de Britan-fche tael ervaren, alzoo genoemt te zijn als Behaeghli^kkeyt,van \'t Britanfchc woort Mwithaw, en dat het de ifarden zoogenoemt hebben,om dat het den Vorften van Walles eertijtsboven al behaeghde.Hct begrijpt cen roodachdgen heuvel,cn de Severn loopende onder door twee fchoone bruggen,en zich byna iti een kring trekkende, omringt het alzo, dathet een kleyn fmal landeken te wijten heeft, dat het geeneylandt zy. Waer van onze oude Dichter Lelandus: Uhndm,De daken van Pinguern ver fchijnen zonderling,De fladt light midden-vloehs als in een halvering,Zwelt door een kleyn geberght, is op twee bruggenftout.Krijgt in haer moeders tael haer naem van \'t Elzen-wout. Ook is zy niet alleen fterk van natuuren, maer ook doordc konft. Want Rogier van Montgomery, aen wien zy doordc gift van den Conquejleur geï2ieki\'W2s, heeft op cen ver-heve heuvel, daer zy zich ten noorden ftrekt, na dat hy \'cromtrent vijftigh huyzen vernielt had, een kafteel gebout;cn zijn zoon Robert heeft, als hy van dc eerfte Henrijk af-viel , dc ftadt met veften ombolwcrkt, daer zy van dc rivierniet befchermt wordt, welke nochtans noyt eenigh vyan-digh N.



? P - S H R H O R E. digh gewelt, dat ik weet, als in de Baronnen oorlogh tegenKoning lan uyt-geftaen hebben. In de eerfte tijden derNoormannen was zy genoeg bebout en bewoont; want, ge-lijk wy in het Schat-boek van Engelandt gelezen hebben,zy bracht jacrlijks op v 11 ponden, en xv i ft:hellingen vanCab/ff, daer wierden gcfchat c c l 11 burgers, van de welketwaelf gehouden waren by de Koningen van Engelandt tewaken , als zy in deze ftadt waren, en zoo veel hem te ver-zeilen als zy ter jacht gingen .Het welk ik geloof daerom in-geftelt tc zijn, om dat cenigejaren te voren Ednk Strema,Hertogh dcr Merciers,een man door alle fchelmeryen zccrbekent, den Vorft Afhelmus hier onder \'t jagen uyt eenhindcrlaegh omgebracht heeft. In welke tijdt (als dat boekgetuygt) de gewoonte in deze ftadt in zwang gegaen heeft,dat een vrou op allerley wijs een man nemende, zoo zy eenweduwe was, dénKoning xx fchellingen gaf, zoo zy eenvrijfter was, x fchellingen,op wat wijs zy ook een man nam.Voorts, op dat ik weder ter zaek Iceer, dic Graef Robertheeftze niet alleen met veftingen, maer ook met andere ge-bouwen, zoo gemeene als byzondere,hermaekt,en heeft \'creen zeer fchoon kloofter ter eeren van S. Pieter en Paulusgefticht, aen welk hy vele bezittingen vergunt hceft, cnmet de zelve ook dc kerk van S. Gregorius, met zodanigheen bezitting, naemlijk (ik fpreek uyt de byzondere hiftorivan \'t klooftcr) dat als de Kanunniken, dic in de zelve Pr^e-bendcn hadden, quamen te fterven, zoó zouden de Praïben-den in het gefagh dcr Munniken komen. W^aer uyt geenkleyn gefchil gerezen is; want de zonen der Kanunnikenhebben tegen de Munniken geplcyt,om haer vaderen in dcPrarbenden na te volgen.Want op dic tijdt trouden de Prie-fters en Kanunniken in Engclandt;cn het was een gebruyk,dat de kerklijke dienften door recht van maeghfchap erflijkaf-daclden, Maer dit gefchil is onder de eerfte Henrijk by-gelegt, mits \'er ten dien tijde wetten geftelt wierden, dat deerfgenamen in de kerken-dienft niet mochten navolgen,cn dc Priefters niet trouwen. ïn de navolgende tijdt zijnhier ook andere kerken ontftaen, op dat ik de kloofterender Dominicanen, Et^ncifcanen , cn Auguftijnen nalate,welke de Chartlons, lenevils, en Staffords gefticht hebben;daer waren twee Collcgic-kcrkcn, een ter eeren van S. Cea-damet een Deeken, en x Proveniers; de andere ter eerenvan Maria infgelijx met een Deeken, cn ix Proveniers op-geright. Doch heden is het ccn treflijke, volkrijke ftadt, vólvan koopmans waren,rijk door dcr burgeren naerftigheyt^inlaken te bereyden,en den handel met Wals-Engelfen.Wanthet

wort van Walen cn Engelfen bewoont, dc welke beydetalen gcbruyken; en onder anderen hier mceft door vereertzijn, dat zy het talrijkfte School om kinderen te leeren vangantfch Engelant hebben, voor de welke Thomas Ajlon, deeerfte School-hcer, cncen zeer goedt en oprecht man, eenzeer eerlijk jaer-gelt door zijn vlijt verkregen heeft. Bydeze ftadt, als dc jonge Henrijk Perk een oproerigh ge-moet regens den vierden Henrijk op-genomen had, cnnu deze veften bevechten zoude, het welk hy in allerwijsvoor-nam , zoo hceft hem een machtiger avontuur ver-dreven. Wam de Koning drong hem onvoorziens met eenheyr van achteren,tegen den welken de jongeling moédigh-lijk invallende,is na een bang cn zwaer gevechtjaen de zegewanhopendc,in zijn beftemde doodt geloopen. De plaetsBattUjield, noemen zy noch naden flagh, alwaer dc over- winnende Koning een kapelleken met een Priefter oft tweebeftelt hceft,pm vergeving van zonden,voor die in die flaghgebleven waren, tc verwerven. Dit Shrervsbury light van deAforifchc eylanden XX graden, xxxvii minuten; van den^ Evenaer li i deden, lui minuten. Uyt dczc ftadt (ik weet niet of het dc pijne waerdt,cn totons voornemen fchijnt te gedenken) is in \'t laetfte van hetciD iD Li jaer voort-gekomen dic doodlijke ziekte,hct En-gels-zweet genoemt, de welke terftont het gantfche Rijkdoor-loopcnde, heefteen groote neêrlaegh, inzonderheydtyan bejaerde perfonen,verwekt; want door dit zweet bevan-gen zijnde, zoo zijn zy nae \'t verloop van een natuurlijkendagh oft geftorven, oft gezont geworden. Doch daer is totccn daedlijk middel tegen gevonden , dat die over-daghvan \'t zweet bevangen wierdcn terftont in haer kleedcrengingen liggen, en die\'tover-nacht cn in\'t bedt kregen,moeften ruften, enin vier-en-twintigh uuren niet van deplaets verroeren, en door-gaens wakker liggen. Van waér Tnehenderterflijk^opge-f(rag(ft. 1401.De ßagh hy Shrewsb»-7. De Zweet\'xJekie. deze ziekte ontftaen is, weten zelfs de geleertfte Artfen nietzeker. Daer zijn \'cr die \'t aen de krijt-achtige aerde van En-gelant (daer \'t nochtans niet als op weynige plaetfen krijt- achtigh is) wijtcn.Door eenige vochtige t\'zamcn-ftdlingen(zeggen zy)gefchict het dat de dampen uyt de aerde verhc- FI. Frac/i-ven worden, cn dc zelve zijn wel zeer dun, maer nochtansverdorven, de welke ook een dunne en tedere befmettingaen brengen, welx gelijkvormigheydt is oft tot de geeften,oft tot het dunne fchuym, welk op het bloedt drijft. Dochwat de oorzaek zy, \'t is zeker dat de gdijkvormigheydt vandie befmetdng is tot het dunne desbloedts : waer door opeen dagh oft de ziekte, oft de

zieke cyndight. Maer laet ditanderen onderzoeken : ik heb gernerkt dat deze ziektein dc vorige eeuw Engelandt driemael door-loopen hceft,(ik twijffel nochtans niet of zy heeft het ook eertijdts door-loopen , fchoon \'er niet van gewaeght zy) eerftiijk in hetcjd cccc lxxxv jaer, in welk de zevende Henrijk eerft acn-ving te hcerfchen, weynig nae een groote t\'zamen-voegingder hooge Zwecf-ftcrren in \'t Scorpioen. Wedcrom,maerzachter,doch met een peft verzelt in \'tdrie-cn-dertigfte jaerdaer na, naemlijk in\'t cid idxviii jaer, nae een grootetegcnftelling van dc zelve in \'t Scorpioen en den Srier, inwdke tijt zy ook Neder- en Hoog-duytflant gequelt heeft.Ten laetften in dat ci o j d l i jaer nae \'t verloop van hetdrie-en-dertighfte jaer, wanneer een andere t\'zamen-Ioopvan die Zwecf-ftcrren haer krachten in \'t Scorpioen te werkftelden. Maer hier van meêr als genoegh, want het zullenmaer kleynighedcn fchijncn acn die gene,welke der geleer-de ervarenheyt niets toe-fchrijvcn. Bencven deze ftadt trekt de Severn verfcheyde en velebochten, en meeft by Roßall, alwaer zy omgevocrt bynaweêr in zich zdvcn keert; en is die foort van vaer-tuyg,welkde oudtheyt katenok Vlotten genoemt hebben, hier zeergebruyklijk, tc weten, balken met ruyge berden en lattent\'zaem-gehccht, de wdke met het af-loopen van de rivieralle zware laften af-voeren; welker gebruyk en naem de on-zen van den Rhijn in Duytflant getrokken hebben,en noe-menze alleens als de Duytfen Floten. Voorts liggen aen derivier Shrawerden, eertijdts een kafteel van de Graven van ^br^^f^&quot;Arondel, en namaels van den allerheerlijkftcn ThomasBromley,noch onlangs Cancellier van Engelandt: Knocking, Knockèig,van de Heeren le Strange gebouwt, van i welke het erflijktot de Stanleys, Graven van Derby, gekomen is; en dichthier by Nejfe, (waer acn een fcherpe klip met een vermaert Ne^e,hol light,) het welk de tweede Koning Henrijk met Chef-warden gegevenheek aen lan Le-Strange, van den welken De Baron^af-gekomen zijn de doorluchtige geflachten der leStran- Genü-gen van Knocking, Avindelegh, Ellefmer,Blakmer e, Lethehamyen Hunßanton in Nortfolk. En van die van Knocking is heterf-gocdt, als de laetfte zonder manlijk oor geftorven was,door zijn eenige dochter loanna, de huys-vrou van GeorgStanley, tot de Graven van Derby gekomen. Wat verder van Ofwejlre,de rivier,aen de wcft-grenzen des landts, light ofweftre, oftolßvaldßre,\\n \'t Britans Croi^^ Ofivalde, een ftedeken met eengraft en muur befloten, en gefterkt met een kleyn kaftecl,doch gdukkig in koophandd, byzonder in dun en fijn ge-weve Walfchc Iakenen,van

de wclke hier weeklijx een groo- Wehhtc hoop vertiert worden. Het heeft zijn naem van Ofwald, cottons.Koning der Nordanhumbren, (daer \'t te vooren Maßrfieldgenoemt wierd) den welken Penda, de Heydcnfchc Vorftder Merciers,hier in een zware flagh en gedoot,en doot met 0/wMde hoöghfte wreedtheyt verfcheurt heeft. Waer van de ge-noegh oude Chriftlijkc Dichter van hem aldus zingt:Wiens af-gefaeden hooft, wiens af-gefnede leden,De wreede Penda aen drie palen hechten dede ,Om toonen met der daet aen al en iegelik,Door zulk eengroulijkheyt een voor-heelt van zijn fchrik ^En dat die Koning,ßeeds vol zaligheyts geprezen,Vol eUends en vol ramps te rijp mocht zijn bewezen,(JMaer V miß hem beyde. Warit Ofwius vreefde niet,Te wreken van zijn broêr al\'/ ujt-geßaen verdriet *ook kon hem *s Konings ramp njan opzet niet verzenden,Die zaligh is, vermits hy eens eü zonder endeDe bron van alle goet geniet. Doch het fchijnt zijn cerfte Ö9rfprong uyt den Gods- Ziet indienft gehad te hebben; want de Chriftenen van dic tijdt ^orthan)-hebben deze plaets voor zeer heyligh gehouden, en Bedagetuyght, dat hier,daer Ofwald gebleven is, veel wonderenS f f f ge-



? te® D E C O R N A V I E N. gefchiet zijn.Madocus,de broeder van Mereducus,(gelijk\'er T>czcralbots zijn voor vele jaren met hec erf der Baronnen He Barm..ftaet by Carodocus Lancabernenfts) heeft het gebouwt, de van Le-Strange van Blakmere, in deze plaets,door huysvrou- „m Le-Fitz-Alanen, Noormannen , namaels Heeren Van \'t zelfde, wen recht verrijkt. Want die waren grens-Heereii in dit lant, Strungeen Graven van Arondel, hebben \'t met veften omringt. En en worden haer huyzen van Blakmere, van het zwarte meyr ^Perduyfle\' heeft gevoelt, dat de verduyfteringen der Zon in den Ram alzoo genoe\'mt,hier naby half vervallen gezien. Aen dewel-zeer fchaedlijk zijn , want in \'t cid id xlii , en cid io lxvii ke vele heerlijkheden en rijkdommen geraekt zijn, door hetjaer, als de verduyfteringen der Zon haer krachten in den houlijk met de dochter en tweede erfgenaem van lan GifardRam in \'t werk ftelden , zoo heeft het zeer zware branden vmBrimsfeild, dewelke in het lant van Glocefter van oudenuyt-geftaen. Want na nocht een jonger verduyftering,heeft Adel geweeft is,en Machteld, de eenige dochter van de der-zich de brant zoo wijdt uyt-geftrekt, dat \'er omtrent twee- de Wouther Clifford, tot zijn huys-vrouw gehadt heeft,hondert huyzen in de ftadt en voor-fteden verbrant zijn. Meêr ten weften light het vette en vruchcbaere landeken EUefmer,Hier by is een heuvel in \'t rondt met een drie-dubbele graft Ellefmer,\\\\QX. welk,gelijk het Tijdt-boek van Cefter getuygt,omringt,den welken zyHen-dinas,ói2.t is,het oide?alleys,noQr Koning lan van Engelandt te gelijk met het kafteel aen Le-men. De gebuuren beweeren dat het een ftadt geweeft is; welin, Vorft van North-Walles, ten houlijk gegeven heeft,nochtans zijn\'er andere, die willen, dathet Pendas oft Of- als hy hem zijn baftert-dochter ten houlijk gaf Namaels iswalds Icger-plaets geweeft is. Naeulijx drie duyzent fchre- het tot het geflacht van gekomen. En nu heeft den van hier is Whtttington, noch onlangs een kafteel der het tot zijn Baron Thomas Egerton, welken treflijk voor-Fitz-Guarinen,óie\\\\dkc van Guarin van yl/£\'tó,Lotthringer, zichngen en gantfch rechtvaerdigen man,de Koningin Eli-af-gekomen zijn, en hy heeft de erfgenaem van Willem Pe- zabeth zich tot groot Zegel-waerer verkoren,en Koning la-verell, die gezeyt wordt Whittington gebout te hebben, tot kob met hem tot Cancellier te ftellen, tot de hooghfte topzijn buys-vrou gehadt, en daer by geteelt Fulco, den vader der getabbaerde waerdigheyt verheven , en te gelijk met devan die vermaerde Fulco Fitz-Guarin, wiens twijftelachdge tijtelen heedijkheydt van Baron van Ellefmer

vereert heeft,en verfcheyde avontuuren in den oorlogh by onze voor-ou- Nu kortlijk van de Graven van Shropshire:de eerfteWil- Ellefmer.ders in groote verwondering geweeft zijn. Èn onder \'t ge- lem heeft Rogier van Belefmo, oft Mentgomerj, tot de eerfte De Graven\' biedt van den derden Henrijk was aen Fulco Fitz-warin de Graefvan Shrop-shire ingeftelt, aen den welken hy ook vêr vm Shro^-\' vryheyt gegeven, om het kafteel van Whittington volkome- het meefte deel van dit Rijk toe-ge-eygent heeft. Dezen ishjk te beveftigen, als blijkt uyt de vijfde Clauf. van den der- nagevolght eerftlijk zijn oudfte zoon Huigh,zonder kinde- Jf-denHenrijk. Dezer Baronnen waerdigheyt is eyndlijk in een ren in Walles gedoot, daer na zijn tweede zoon Robert, een toèx\\invrou vergaen,en door Hancford tot de Bourchiers,evi nu in de man van beeftachtige wreedtheydt tegen zijn eyge kinderen ^^^vorige eeuw aen de Graven van Bathon gekomen. Hier by en gijzelers, dewelke hy met zijn eyge handen de oogen lendende^heeft zekere Wrenoc, de zoon van Meuric, eenige hoeven uyt-gefteken en gelubt heeft; maer eyndlijk, fchuldigh aen levens,gehadt,dewelke voor zijn dienft moeft zijn Latimer tuflihen de mifdaedt van gequetfte Hooghey dt,is van de eerfte Hen-de Engelfen en Walen,dat is,een Tael-man. Het welk ik (uyt rijk in een eeuwige gevangenis geworpen, en heeft zijn ver-de oude Inquifitie) hier aenteken, op datmen verfta,wat die diende ftraf voor zijn booze fchelmeryen ontfangen^en zijnnaem van Latimer bediede, \\ welk byna niemant geweten Graeffchap is over-gedragen tot het houwlijx-goedt van deheeft, daer zy in dit Rijk zeer vermaert is. Aen de noord- Koningin Adehzia. Eyndlijk na vele jaren heeftde zeftegrenzen van dit land ziecmen eerft Shenton, de woon-plaets Henrijk, in \'t twindghfte jaer van zijn Rijk, lan Heer vanvan het doorluchtige huys der Needhams, en daerna White- Talbot,den welken de natuur tot dapperheyt in den oorloghchurch,ok het witte kloofter, vermaert door eenige Graven fcheen gebaert, en de wil geoeffent te hebben, met dezeder Talbots, maer inzonderheyt door dat van dien Engelfen heerlijkheyt verrijkt. En in \'t vier-en-twintif^hfte jaer vanAchilles,Ian Talbott,de eerfte Graef van Shrop-shire uyt dit zijtiRijk heeft hy den zelfden,dien hy Graef van Shrop-shi-geflacht, wiens graf-ichrift, op dat de lezer de wijs der graf- re en Weisford noemt, ook met de tijtel van Graef van Wa- ^^^^{chriften van yder eeuw bezie, ik hier by zal voegen,hoewel terford, met de Baronnie van Dongarvan^ en het Senefchal- yiJ^lf^aen zoo een Heldt minft waerdigh: \' t. i.. i ORATE PRO ANIMA

PR^NOBILISDOMINI, DOMINI lOANNiS TAL-BOTT,QVONDAM COMITIS SALOPIiE,DOMINI TALBOTT, DOMINI FVRNI-VALL, DOMINI VERDON, DOMINISTRANGE DE BLACK-MERE, ET MA-RESCALLI FRANCIO, QVI OBIIT INBELLO APVD BVRDEWS VII JULIIM CCCC LIII. Dat is : nngen inden Ram. Whitting\'ton. JJet Uvenvan Fulcoin \'t FransbefchrevenDe Baronnen vanFitz-wa-vm. t i i: I i Wat Lati-mer bete-hent. ,1 , white- church. h fchap van lerlandt vergroot. Maer als hy in de flagh by Ca-ftillon in Aquitanien gebleven was,te gelijk met zijn jongftezoon lan, Onder-graef van l^Ijïe, na dat hy vier-en-twintighjaren een groot deel met zege-rijke wapenen door-loopenhad, is hem nagevolght Ian,de zoon van een dochter en erf-genaem van Thomas NevtlL\'B.eet van f»mW,dewelke,devaendelen van het huys van Lancafter volgende, in de flaghby Northamton gebleven is. Van dezen is gefproten lan,de derde Graef van Shrop-shire,en Gilbert,van wien de Tal-bots van Grafton af-gekomen zijn. Na de derde lan is ge-volght Georgius,na Georgius Francifcus infgelijx zijn zoon.Bidt voor de ziel van den zeer Edelen Heer, Heer Lan Tal- ^^^^^ ^^ ^ader was van Georgius Talbott, Graefvan Shrop-bott,eertijts GraefvanShr op-shire,He er <vmTalbott,Heer van een zeer heerlijk, en m groote dingen van \'t gemeene Furnivai;Heer van Verdon, Heer van Strange vanBlakmere, ^^^ zeer verzocht man ,• wiens zoon Gilbert de plaets. hemf« Maerfchalk vm Vrankrijk, der^elke geftorven is in den oor- J nagelaten, heden met de hooghfte 1 :. luyfter en deught bekleedt. ioghbjBordews dmyii]ulii^ M cccc lui. U dit Landtfchap zijn omtrent 170 Parochiën^ C H E S- \\. A



? Et vijfde en laetfte van dielanden, welke de Co r n a-v ie n van oudts bezetenhebben, is \'t Graeffchap vanCefter ,in \'t Saxifch Cefcjie-fcype, gemeenlijk ches-shi-re, en tl^e County Valatine ofchefter, om dat haer Gra-ven Palatijnen recht gehadthebben, en alle inwoonersalleen in haer Leen waren,gelijk zy in des Konings.Pa-latijn, op dat ik hier herhael \'t gene ik van deZe naem te vo-ren gezeydt heb, was eertijdts een gemeene naem aen alledie gene, die in \'s Konings Palleys eenigh ampt bedienden,en was Pals-Graef in die eeuw een tijtel van waerdigheyt,op-gedragen aen dien, welke te voren een Palatijn was, metmacht om te oordeelen in zijn landt j en zoo wel zijn Ede-len, toen Baronnen genoemt, als Vaflalen waren gehoudenin des Graven Palleys te komen, om hem raedt tegeyen,enzijn bofte vereeren. Dit landt, als Malmesbunenfis verhaelt, is fchrael en armvan kooren, en inzonderheyt van terw, en overvloedigh inbeeften en viflchen.&quot; Maer daer tegen zegt Ranulphus Ca-ftrenfis: Wat ook Malmesburienfis op \'t zeggen van ande-ren gedroomt heeft, het is overvloedigh van allerley leef-tocht, van koorm vleefch, vifch, en inzonderheyt van zeergoeden falm 3 het ontfangt en levert verfcheyde koopman-fchappenj want het heeft in zijn grens-landen zout-kuylen,mijnen,en metalen.Daer-en-boven ïzal ik \'er ook dit by voe-gen j die deught is in de weyden , dat hier zeer veel kaezenvan zeer zoeten en geprezen fmaek geperftworden, alsgeenige in gantfch Engelandt diergelijk gemaekt Worden,fchoon zy hier vrouwen, in \'tkaes maken wef ervaren, vanaf halen. En terwijl ik dit fchrijf, zoo moet ik in \'t voorby-gaen my verwonderen, \'t geen Strabo eertijdtsin zijn tijdtgefchreven heeft, dat zommige onder de Britannen geenkaes konden makenden dat zich Phnius namaels verwondertheeft, dat de Barbarifche volkeren, welk by melk leefden,in zoo veel eeuwen niet wiften oft verachteden de gaef vankaes, de zelfde een weynigh verdikkende tot een lieflijkefcherpheyt en vette botter. Waer uyt befloten wordt datde wijs van kaes maken van de Romeynengekomen is. Enhoewel dit landt in vruchtbaerheyt der aerde voor vele lan-den van Engelandt wijkt, zoo is \'t nochtans boven allen eenuytnemende voedtfter geweeft van Adel j want daer is geenlandtfchap in Engelandt, welk eertijdts meêr Edel-liedente velde gebracht, en meêr Ridderlijke huyzen geteltlieeft.Ten zuyden wordt het van Shrop-shire; ten ooften vanStafford en Darby j ten noorden van Lancafter j ten weftenvan Denbigh en Elint bepaelt, en loopt in \'t rondt met een * halfeylandt verder naer de zee, het wélk, tufl:bhen

twee • inhammen befloten zijnde, de invallende zee ten weêr-zij-den toelaet, in welke inhammen ook alle de rivieren van dit landt t\'zamen^oopen. In de weftlijxfte der zelve deDeva, welke dit landt van Denbigh af-fcheyt, in \'t ooftlijk-fte, zoo de Wever, welke midden door \'t landt loopt, als deMerfey, welke het zelve van Lancafter afdeelt. Ook zie ikgeen bequamer wijs van \'t zelve te befchrijven, als zoo ikden loop van deze rivieren volgh : want al de voorneemfteplaetfen liggen aen dezelve. Maer eerft zal ik dit van het\'Graeffchap van Cefter voor-ftellen uytdeMunnik Lucia-nus, op dat my namaels niet iemandt benfpe, dat ik, \'t genetot lof van de inwooners van dit landt dient, verzwijge.Want die Schrijver is ongemeen, en heeft geleeft in de eer-fte tijden der Noormannen: en zo iemandt begeert oft tenvollen,oft ten naeften by de zeden der inwooners na de woo-ning aen te raken j gelijk de andere levendigen, zijn zy nade plaetfen der landen de andere Engelfen ten deele onge-lijk , ten deele beter, ten deele gelijk. Doch zy fchijnen in-zonderheyt , welk het befte fchijnfel in \'t gemeen der zedenis, gemeen in gafteryen, vrolijk in fpijs, mildt in gaft-vry-heyt, licht toornigh, zwak van tong, onverdraeghzaem yanflaverny en onderdanigheyt, barmhertigh aen die in noodtzijn, den armen meê-lijdigh, haer bloedt-verwanten gun-ftigh , fparigh in \'t arbeydcn, vry van dubbclhcyts gal, nietzwaer van eeten, niet ftout in \'t beftaen, door gewoone vry-heyt dikwijls anderer lieden goederen ontlecncnde j over-vloedigh in boffchen en weyden,rijk in vlecfch en vee,gren-zende acn dc cejie zijde aen de Britannen,cn door cen lang-duurige. overftorting der zeden, dc zelvc meeftendeel ge-lijk. Hier moet men dit ook merken, hoe dat het landt vanCefter door de palen van \'t bofch dc Lime, acn dc cenc zijdgefloten zijnde van dc andere Engelfen, door \'t onderfcheytvan dc vryheyt, bevrijdt zy, en ^oor degunft der Koningenen voortrcflijkheyt dcr Graven, meêr gewoon is inde ver-gadering des volx te luyftcrcn na \'t zwaerdt des Vorften, alsna de kroon dcr Koningen, en in haer palen dc grootfteuytlcggingcn dcr zaken vrylijk te verklaren. Cefter dan ,het vertrek zelve van de Ieren, de nabuur der Britanncn, deEngelfen haer jaedijkfche koft verzorgende: fchoon vangelegenheyt, oudt in ftelling dcr poorten, gcoeffent door ^harde verzoeking : tc gehjk doordc rivier en de oogen na •haer nacm, waerdigh een ftadt genoemt te zijn, omringt .door de wakende voor-zorgh der hcyligcn,cn door de barm-herdgheyt onzes Zalighmakcrs altijdt gefterkt met de hul-pe dcr Godtheyt. Tetrm Ti-thisus inCampaniledcfirtp.1. Tilm. Zeer

geprczen kaeze\'/}. wimü. DeMm-tiih^ Lucia-tim van hetlof vanCeßer. DeBevay in\'t Engclfch D^^, in\'t Britanfch , dat is, het water T>wy, zeer vruchtbaer zijnde in falmen, ont-fpruyt uyt twee bronnen in Walles, en men gelooft dat zydaer van genoemt zy : want Dwy beteekent in haer taeltwee. Doch andere ook, de kracht van \'t woordt volgende,vertalen\'t het ztvarte water ^anèctc Godts water, zommigehet Godlijke water. En hoewel Aufonius een Godt-gewijdebron Diuvona in de oude Franfche tael, welke met de Bri-tanfche een-zelvigh was, genoemt hccft,cn de oudtheyt allerivieren AiOTrsjag, en voor Godlijk oordeelden,en onzc Bri-tanncn acn de rivieren Godlijke eer op-droegen (als Gildasgetuygt) zo zie Ik nochtans niet, waerom zy deze onze Dtvyvoor andere Godlijke eere toegefchrcven hebben.De ThePfalicrs, als men leeft, hcbbcn de rivier Pseneus om haer ge- Heylige ri\'ncuglijkhcyt ^ de Scythen de Ifther om haer grootheyt de vieren.Duytfen den Rhjjn,om dat zy voor ccn Richter van dc hou-lijx-trou gehouden wicrd,Godlijke eere aengedacnj maer ikzie niets, als ik gezeyt heb, waerom zy deze rivier een God-lijke naem gegeven hebben, als mooghlijk om dat zy haerkolk dikwijls verandert heeft, en den by-wooners zekerlijkoverwinning vertoont, als zy tegen elkander vyandighlijkopftonden,voor zo veel zy deze dft die meeft,haer kolk ver-latende,genaerdert is: want dit verhaelt Giraldus Cambren-fis, die\'t eenighzins gelooft heeft. Oft om dat zy gemerkthebben, dat zy weynigh, tegen de gewoonte der rivieren,door regenen aengroeyde. En dat zy, zoo dikwijls zy vande zuyde-windt gedreven wordt, op de nabuurige landenover-loopt. Ook fcheen dit water mifl^chien hcy ligh aen deBritanfche Chriftenen. Want men fchrijft, dat, als zy om-ringt tegen de Saxen ftonden, zy het acrdt-rijk kuflTende, . ^hier uyt ter gedachtnis van Chriftus heylighftc bloedt acn-dachtlijk gedronken hebben. Voorts als de Deva, welke uytWalles eer fchijnt te vallen, als te vloeyen, eerft: acn Cefterraekt,zoo door-fpoelt zy zachtlijk Bonium, het welk in zom- Bomm,mige voor-beelden van Antoninus Bovium genoemt wordt,welke ftadt in die eeuw zeer vermaert, en namaels een be-roemt kloofter was, van welx Koot het Bonchor, cn Banchor Banchwlby dc Britanncn, by dc Engelfen Bancopna-bypise, en Ban-chor genoemt wierd, en tot een Voeftcr-hecr (als zommi-ge fchrijven ) onder veel zeer goede mannen gehadt heeft,dien zeer quaden kerk-vooghtPelagius, dewelke zeer on-gcrechdgh tegen Godts genade, met zijn vergiftige leer, vooght Be-de wefterfche kerk lang gequelt heeft. Waer van hy by Uffim»

Profper Aquitanus, de Britanfche Slang met dat veers ge-noemt wordt: Ver gifte redenen hraekt de Britanfche Slang. En anders nergens om gedenk ik aen den zelfden, als om T t c C dat
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? i ;I i E N.,\' R N O D E 1^2 deze plaets wijk, zo zy my geoorloft in dit ernftigh en def-tig werk deze boert, uyt Giraldus Cambrenfts hier intc ______________________________________^ voegen:\'tlsgefchiet(zeght hy)in onze dagen,dat een rood> lUm» gededt waren,geen van de zelve min als drie-hondert men- reyzende met een Aerts-diaken van deze plaets, wiens by-fchen had, welke alle van den arbeyt haerer handen plach- naem was Peche, dat is, Zonde, en met de Deeken, genoemtten te leven. Van de welke Edelfrid, Koning der Nordan- DevillA^t ïs,Duyvel, naer Slopesbury, als hy de Aerts-diakenhumb^n, duyzent twee-hondert gedoot heeft, om dat zy by geval hoorde verhalen, dat zijn Aerts-diakenfchap be-Godtvruchtige gebeden Chriftus hulp voor de Britan- gonnen van de plaets, ^e\\k lll-fireat, dat is, qundeftraet, ge- \'t Mumi-k£ kven. I ^ 1 JUmiïimClaudiusin x.ijn Gm-VC\'nottr* Chefier* groote klooftcrs van de zelve gebout zijn, dc welke van degemeenfchap des levens, by de Latijnen Ccenobia genoemtzijn,als ook Aïona(leria,om dat zy eenige gedaente der een-zaemheyt behouden hebbenden toen ter tijdt wierd \'er niets met fche Chriftenen, tegen de Heydenfche Engel-Saxen ver- noemt wort, en duurde tot aen Malpas,dsit is,de quade weghzocht hadden.De inftelling van het Munnike ieven (op dat naer Cefter : ook merkende en verftaende zoo wel de toe-ik een weynigh ter zijden af ga) heeft toen zijn aenvang ge- naem van den Aerts-diaken, als de by-naem van den Dee-nomen , als \'er dikwijlige vervolgingen ontftonden; want ken , heeft \'er aertigh en boertigh genoegh by-gevoeght:toen hebben zich veel goede mannen , om Gode veyliger \'t Is wonder, zeght hy, zo mijn avontuur my behouden uytte leven, in de woeftijnen van Egypten begeven, niet, als de dit landt brengt, als wiens Aerts-diaken de Zonde, wiensHeydenen geroepen hebben, om zich zelf in ellend te be- Vieek.ende\'Duyvel, cn daer d\'ingang van\'t Aerts-diaken-geven,op dat zy niet ellendig zijn mochten.Alwaer zy eerft fchap de o^uadeftraet, ende uyt-gang de quade wegh is.door de bergen en boffchen in hollen en hutkens verftroyt Van hier vloeyt de Deva door Shoclach, alwaer eerrijdts Shodachen een zaem gewoont hebben, waer van zy in \'t Griex AtO&quot; een kafteel is geweeft, Aldford, eertijdts der Ardenes, Poule-nachi genoemt zijn geweeft namaels fcheen \'t haer noch- ford, alwaer Radulf van Ormeshy, onder \'t gebiedt van detans geraden, dat zy in de zelfde huyzen (gelijk de menfch- derde Henrijk, zijn kafteel gehad heeft, en èoot Baton, dehjkheyt zulx meê-bracht) by

eikanderen zouden woonen, woon-plaets van het vermaerde geflacht van Gros-venour,liever als dat zy, gelijk wilde beeften, in de woeftenyen zou- dat is, groote jager, wiens nakomelingen nu verkeerdelijkden fchuy len: en haer plicht was te bidden, en door haerer Gravenor genoersMVJotdeTi. handen arbeyt de koft voor haer en andere behoeftigen te Een weynigh hooger aen de zelfde rivier dicht by de in-verzorgen, en aen beloften van armoedt, zuy verheyt,en ge- ham, welke by Ptolomxus S e x e i a voor Deia genoemthoorzaemheyt verbonden te zijn. Deze Munnikery heeft wordt, light de vermaerde ftadt, welke de zelfde Ptolom^eusAthanafius eerft in de wefterfche kerk ingevoert, de welke, D e v n a n a, Antoninus D e v a, van de rivier,de Britan-na dat S. Auguftinus met de klerken in Afrijken, S. Marti- nien Caer-Legion, Caer-Leon Vaur, Caer-Leon ar Dufyr Dwy,nus in Vrankrijk, tn Congellus in Britannien en leriandt, en door voortrcflijkheyt Caer, cn onze voor-ouders Lejea-als men zeght, t\'zacm-gcvoegt hadden: zoo is \'t ongeloof- cefccji genoemt hebben, van het leger des Legioens, en wylijk, hoe wijdt cn breet zy zich verfpreyt heeft, hoe veel cn kortelijker Weft-chefter,y^n zijn wefterfche gelegcnhe/t, cn Cy^^É-r, naer dit veersken: Ceftria de caftris nomen quaft Caftria Jumpftt.Deze namen zijn buyten twijffel van het twintighfteoverwinnende Legioen getrokken. Want dit is, als Keyzer Jiancher,waer vanS. Barnar-dus han-delt in \'tleven vanMala-chias,ii inJerUndt i ïi ?, nen vanAJalpas Bgertcns. heyliger geacht; wijl zy niet alleen zich zelf,maer het gant- Galba ten tweedemael, en Titus Vinius Burger-mecftersfche menfchlijk geflacht met haer gebeden by Godt, met waren, in Britannien over-gezonden, het welk als het denhaer voor-beeldt, leer, arbeyt, en vlijt veel vorderden. Maer Gezanten, zoo der Burger-meefteren, als des Schouts, tedc zaken verflimmende,zoo zijn die heylige zeden in voor- machrigh en verfchriklijk was, zoo heeft het van Vefpafla-fpoedt vergaen. Nu zal ik mijn reden weder aenvangen. nus, lulius Agricola tot haer Overfte gehad, en eyndlijk inNa deze tijdt is dit kloofter gantfchlijk vervallen, want deze ftadt zijn verblijf-plaets gekregen, welk ik achte nietten tijde van Wilhelmus Malmcsburicnfis,de welke terftont lang te vooren gebout, cn op de nekken der Ordovicen ge-na den inval der Noormannen geleeft hceft, zijn hier (als ftelt geweeft te zijn: hoewel \'cr geen gebreken, welke be-hy zelf zeght) zoo veel tekenen der oudtheydt overigh ge- wecren dat zy zelfs ouder als de Maen is,als naemlijk van dcweeft, zoo veel half vervalle muuren van kerken, zoo

veel Reus Leon Vaur voor vele eeuwen gefticht. Maer dc naemboogen van poorten, zoo veel puyn-hoopen,als men naeu- zelfs zoud deze flechte oudtheyt-zoekers van zoo grof eenlijx elders zien mocht. Doch nu is naeulijx de gedaente van dwaling af-leydcn. Want dat Leon Vaur by de Britannen ecndc verftorve ftadt oft kloofter verbleven, en daer zijn al- groot Legioen betekent,konnenzy niet ontkennen,-en laetleen de namen van twee poorten noch ovcrigh, PoH Hag- de geleerden zien wat beter en billijker geweeft is, dat dehan, en Port Cleis, dc welke duyzent fchreden van elkander ftad van het groote Legioen,oft naer de Reus Leo genoemto^weëfl. gefcheyden zijn, tuffchen dewelke men dikwijls Room- wort,-wijl in\'tTcrraconenflfch Spanjen van het vii Duyt-Bontum he- fche penningen vindt. Maer op dat ik dit waerfchouwe, Bo- fche Legioen een Koning-rijk, nu Leon^genoemi wordt, cnhoort aen wordt niet geacht acn dit landt tc bchoorcn, maer aen Ptolomasus, Antoninus, en de oude penning van Septimius de Flinters, pjint, wclx deel, afs van de andere af-gefcheyden, hier tuf- G eta getuygen, dat het xx Legioen, het welk zy Britannica,fchen Cefter cn Shrop-shire light. Valens Vicïrix, en zommige valfchlijk Valeria ViBrix noc- Dacr nu de Deva tot dit Graeffchap invloeyt, befchout men , in deze ftad gelegen heeft, waer uyt ook blijkt dat ditMalpas. zy Malpas op een verheve heuvel, niet ecn geweeft is : want op de verkeerde ziji van den \'Ceßer em vêrvanden oever, hetwelk zijn kafteel gehad, enomde penning ftaet gefchreven,Col.Divana Leg.xxVicxrix.quade, enge > af-gebroke, cn ongcmaklijke wegh, welke Doch van de Roomfche heerlijkheydt zijn nu weynigh be- derRÓ^L^ade ftraet genoemt is, deze nieuwe naem van de Noor- wijs-reden overig, behalven vier-kante vloer-fteenen, welk nen.mannen gekregen hceft,daer het eertijdts byna met dc zelf- het in dc voorige eeuw veel vertoont heeft, \'t welk Ranulf,dc betekening Depenbache by de Engelfen genoemt wierd. Munnik van deze ftadt, u met deze woorden uyt zijn PolyDezes Baronnie heeft Hugo,Graef van Ceftcr,gcgevcn aen chronicum zeggen zal: Hier zijn ondcr-aerdtfche wegen inRobert, de zoon van Hugo; onder \'t gebiedt van de tweede fteen-werk wonderlijk uyt-geholt, vcrwulfde zalen, grooteVpde Rd Koning Henrijk heeft WiVadrnxis Patricius, dc zoon van uytgchouwe fteenen vertoonende de namen der ouden,hierDomefday Wilhelmus F^^ww, de zclfdc bczctcn,uyt wicns nakomc- zijn ook zomtijts penningen van lulius CiEfar, en met hetlingen Robert Patric, verbannen zijnde\', van de zelfde ver- opfchrift van

andere dooduchtigc mannen vereert, uyt-ge-vZ ceßt^ vallen is. Na weynigh jaren heeft David van m^alpas, door graven. En Rogerus Ccftrcnfis in Polycvatico, dien de gront-de Baron- een brief van erkentenis verkregen, de helft van dezelve^ veften der groote fteenen op dc wegen ziet, zal\'t eêr doorftadt, welke Gilbert Klerk toebehoort heeft.Doch een groot\' den arbeyt der Romeynen en Reuzen, als door het zweedtdeel van deze Baronnie is namaels erflijk gekomen tot dc derBritannen meenen gefticht te zijn.Dczc ftad is vicr-kant >Suttons,\'^2^x.ovmm\'S^viDudley ^ cn cen deel tot Vrianus van vanvorm, en wort met veften, welke over dc twee duyfentS. Pienter, gemeenlijk Sampier. En van Philips, dc jongfte fchreden bevangen,beflotcn; zy telt xi Parochie-kerken, enzoon van D. van Malpas, is gefproten het Ridderlijk ge- dicht by de rivier vertoont zich cen kaftecl, van dc Gravenflacht der Bgertons, welke deze naem van haer woon-plaets gebout, alwaer het Richt-huys van \'t Pals-gracffchap, en dc FheRihaen-genomen hebben, gelijk ook vandc andere uyt deze (als zyze noemen) twcemaers jaers gehouden wor- ms. ftam, die, welke van Cotgrave, Overton, Coddington, Gol- den. De gebouwen zijn zeer zuyvcr, cn leyden door uyt-ge-namen genomen hebbcn.Eêr ik vän de naem van ftrekte zolderingen ten weder-zijden over de voorneem-fte dat ieder het vergift keeren moet. In dit kloofter, als Bedazeght, is zoo groot een getal van Munniken geweeft, dat,als zv in zeven deelen, met haer voor-geftelde heerfchers. i M



? ße ftraten leer fehöööe galderyen. Maer het heeft altijdtgeen voorfpoedt\'gebruykt,eerftlijk van Egfrid den Nordan-humber, daerna van dc Deenen uyt-geroeyt, nochtans her-bout van ^delfied . Vrouw der Merciers, en heeft terftontKoning Eadgar over de Britanfche Vorften met groote fta-fy zegende gezien. Want Kinnadius,Koning der SchottenjMaicolmus der Cimbren, Maconus van Man en de Eylan-den, en al de Vorften van Walles onder zijn gehoorzaem-heydt gebracht, hebben hem, in een zege-fchipken zitten-de op de voor-fteven, als roeyers met de riemen langs de ri-vier gevoert, met een blijd fchou-fpel. In de navol-gende eeuw, omtrent het cid lxxxxiv jaer, als door eenGodtvruchtige fpijt, als een zeght, de Paleyzen der kerkenin betaemlijker vorm zich verheften, en die Chrifte-wee-ClahorRo- rddt als zich uytfchuddende, met het verwerpen der oudt-dolphns. door-gaens het zuyvere kleed der kerken aen-trok,zoo heeft Hugo, de eerfte Graef van Cefter uyt de Noorman-fche ftam, de kerk, weltte Graef Leofrijk, ter eeren van demaeght Werburgh, gefticht had, herbout, en door \'t aenra-den van Anfelmus, den welken hy uyt Normandyen beroe-pen had,aen de Munniken vergunt.Doch nu is het zeer ver-maert door het graf van de vierde Henrijk , Keyzer vanDuytflandt, den welken men zeght dat hier met het af-leg-gen van \'t Rijk een Heremijten leven geleyt heeft, en doorde Biflchoplijke«etel. Dewelke Petrus,Biflchop van Lich-feld, terftont na de Noormanfche overwinning, van Lich-feld hier gebracht heeft, maer de zelve is tot Conventry, endaerna wederom tot haer vorige plaets gebracht j de Devaheeft van deze waerdigheyt lang berooft gelegen, tot dat,byonzer vaderen gedenken, de achtfte Henrijk, met het ver-drijven der Munniken,hier Proveniers ingeftelt, en een Bif-fchop van nieuws herftelt heeft,aen den welken hy dit lant,Lancafter, Richmond, &c. onderworpen heeft, en geboodhem te zijn onder de vryheyt van \'t Aerts-bifdom van York.Maer laet ons tot ouder\'dingen keeren. Als nu deze kerkgebout was,zoo hebben \'er de Noormanfche Graven veftenen kafteelen by-gevoeght. Want gelijk de BiflTchop van denKoning bezeten heeft \'tgene tot zijn Bifdom behoorde,(want zoo leeft men in het boek, waer in de groote Willem£ngelandt gefchat heeft) zoo hebben de Graven met haermannen het gantfche ovenge deel van de ftadt van den Ko-ning gehadt. En het gelde voor l hijden j daer waren ccccixxxi huy zen, welke gelden,zeven Munters. Als de Koningzelf daer quam, zoo gaf hem yder Carrmata, cc Heßhen, encen vat vol biets, en een Rusk botter. En voorts op dc zclf-de

plaets : Om de muur der ftadt en de brugh te herbou-wen , beval de Overfte, van yder hijde des Graeffchaps eenman te komen. Wiens man niet quam, dacr voor boette deHeer van dc zelve xl fchellingen acn den Koning, en acnden Graef Indien ik de ftrijden tuflbhen die van VValles cndc Engelfen in de eerfte tijden der Noormannen, haer in-en uyt-vallen, de dikwijlige branden van dc voor-ftadt vanHanbrid owtt de brugh,wacr van zy by de Walfch-EngelfenTreboethA^x is, verbrande/4^/,genoemt wordt,en de muurvan der Walen bekkeneel, aldaer wijdt uyt-geleyt, byzon-derlijk vervolghdc, zoo zoud ik, mijner vergetende, de zeinjn den ooghft der Hiftori-fchrijvers fchijnen te flaen. Dochvan die tijdt af heeft Cefter inzonderheydt gebloeyt, endezevende Koning Henrijk heeft het tot cen Graeffchap, uytzich zelf ingclijft, gemaekt. Ook gebrcekt \'er met van hetgene in de bloeyenfte ftadt vereyfcht wordt, behalven dat dezee, zich aen eenige molens op de kolk van de Deva^^Ss ver-grämt zijndc, allenx ontrokken heeft, en den burgers, als tevoren, met de bequaemheydt der haven niet gerieft. Zyheeft haer langte bepaelt op xx graden, xxiii minuten, haerbreedte op lui graden, xi minuten. Zoo ghy meêr van de-ze ftadt begeert, zoo ontfang dit uyt dien Munnik Lucia- nus, die byna voor vijf-hondertjaren geleeft heeft: Eerft-lijk moet men zien dat Ceßria, welk als een ftadt gebouwtwordt, wiens gelegenheyt het gezicht noodight, welke, in\'t weften van Britannien van de Legioenen geftelt zijndc,? eertijds een vertrekplaets geweeft is voor die van verre qua-men, om zich te verpoozen. En den Romeynen,om de pa-len desRijx tc bewaren,genoeghzaem geweeft is tot behou-ding der fleutelen, op dat ik zoo zegge, der Ieren; wantregende noorder hoorn van lerlandt gelegen zijnde, zooopent zy niet zoo dikwijls als geduurige, aen de wil derrcyzende lieden, en\'t genot van verfcheyde waren , een Kerken herbout. wegh aen bequame zeylen Voor den loop van fchepen en Schippers. En terwijl zy haer uytzicht ten oofl:en ftrekt zoo fchijnt zy niet alleen de ftoel en\'t Rijk van Romen\'maer ook de gantfche weerelt te befchoUwen : zoo dat zyals ccn fchou-fpel light van het gezicht der oogen. Kloekedaden, ert wat in de weerelt, van wat perfc)ncn,op wat plaet-fen en tijden wel uyt-gevoert is, worden dacr ook bekent,zoo dat \'er het quaed-doen ook verboet wordt. Welke vande vier winden vier poorten hehbcndc, ten ooften zich naerIndien ftrekt, ten weften naer lerlandt, ten noorden naer hetgroote Noorwegen, ten zuyden die hoekige engde, WelkeGodts ftrengheydt, om de burgerlijke en inlandtfche

twee-drachten, acn de Britannen gelaten heeft. Welke eertijdtsdoor bittere twift en haet Britannien in Engelant veranderthcbben,en met wat zeden zy noch vereert zijn,lezcn zy mettrancn,die dacr dicht by woonen. Dacr-en-boven heeft onsCefter door Godts mildigheydt een rijke en flcrlijke nvier, ^vloeyende beneven de muuren der ftadt fchoon en vifch-rijk, en acn de zuyd-zijde ccn haven voor de fchepen, wel-ke van Aquitanien, Spanjcn,ledandt en Duytflandt komen,dewelke de ftadr (door Chnftus beftuuring) door den ar-beydt en voorzichdgheydt der koop-lieden met vele goe-deren vermaken, en den boezem der ftadt verquikken j zoodat wy, alzins door Godts gepade gctrooft , ook dikwijls enovervloedelijk wijn drinken : wijl die plaetfen der landt-fchappen de vrucht der wijn-ftokken genieten. Daer-en-boven laet dc lijdtzamc volheydt der zee niet af door haerdaeghlijkfchc vloedt dc zelvC tc bezoeken,dcwelke gewoonis in de opene en bedekte zandt-veldcn zonder ophoudenmet dank cn ondank iet tc zenden oft veranderen, cn doorhaer aenkomft en wegh-gang iet acn te brengen, oft weghte nemen. Van de ftadt ftrekt in \'t ront wat breeder uyt een half ey-lanrlr , van deyg zijde door dcn inwijk Bei, van d\'andere kant door J^^ry^/befloten, wy noemen\'t mW/, de Britan-nen, om dat het een hoek is,Killgury: eertijdts is het gantfchboflfigh en onbebouwt geweeft, als de inwooners zeggen,maer de derde Edward heeft het Ontforeefl. Doch nu is hetoveral met fteden bezet, nochtans gelukkiger in zee, als inlandt geacht,- want dit is niet zeer vruchtbaer, en\'t anderovervloedigh in viflTchen. Aen \'t begin van dit eyland light .ten zuyden aen den inham het Koninglijk üot Shotwik, tennoorden is Hooton,ccn Mayery, welke ten tijde van dc twee-de Richard tot de Stanleys gekomen is, welke haer ftam vaneen Alanus Silvefire af trekken, den welken R anulf, de eer-fte Graef van Cefter van dien naem, het Bailjoufchap van\'t Foreeß VÄn Wir all, met het overleveren van den hoorn op-gedragen heeft. Hier by light Poole,\\^zer: van de Heeren detplaets, welke lang in wacrdigheydt gebloeyt hebben , haernacm aengenomen hebben; en naeft hier aen Stanlaw, datis, als het dc geeftlijken van die plaets vertalcn,^^^\'ßeene heu-W, alwaer lan Lacy, Conftapel van Cefter , ccn kloofter-ken gefticht heeft, het welk namaels om dc invbcdingenover-gebracht is tot Whaley in \'t Graeffchap van Lancafter.En in \'t uyterfte van dit halve eylant,light ccn tacmlijk,dor,en zandigh eylandt, Il-bre genoemt het welk eertijdts zijn li-We.Munnix-celleken gehadt heeft. Meêr binncnwaerts ten oo-ften van dit halve eylandt light het

vermaert wout The for-refl of de la Mere, waer van Erfforeßiers zijn dc Dawns vanVtkinton, van cen voortreflijk gcflacht gefproten, als vanRanulf van lüngleigh, wien Ranulf,eerfte Graefvan Cefter,dat ForeßierfcPjap gegeven heeft erflijk te bezitten. Hier inheeft de Mercifche Edelfled haer ftedeken eadcrburpj, datis. zoo men \'t vertaelt, de gelukkigeßadt, gefticht, het welkenu, zijn naem vergaen, en tot een puyn-hoop gewordenzijnde,T^^ chamber in the forrefi gcnocmx. wort; en omtrenteen oft twee mijlen van hier zietmen de vervalle muurenvan een ander ftedeken Finborrow, by de zclfde gebouwt. Finhorrouf\\ Door het opper-dcel van dit wout vloeyt de rivier Wever,welke in het zuyder-deel van dit Graeffchap uyt cen meyrgeftort wordt, by Ridly, de woon-plaets van het doorluch- Ridly^tigh cn oudt geflacht der Egertons, welke van dc Baronnenvan Aialpas, als ik gezeyt heb, gefproten zijn, niet vêr vanBunbury, alwaer zy een Collegie gebout hcbbcn, en van hetkafteel Beeßon, voorzien met een groote omring van veften, Beeßonlvele toorens, een bergh, en met ccn fteyltc,hct welk de laet-fte Ranulf, Graefvan Cefter, gebaut heeft. Waer van onzcLelandus aldus zingt; V u u « R^mlf





? S - S H H R E kidder Adam van Boflok,zcn l^n Savage met groot erf-goetgekomen is. Uyt dit oude huys der Bofioks is , als uyt eentalnjke ftam gefproten, het geflacht van de zelfde naem inde Graeffchappen van Cefter,Shrop-shire, Berchery, en el-ders. Als nu de Dan by Northwich, waer van ik gefprokenheb, haer wateren met de Wever verzelt heeft, zoo vloeytéeWever recht naer \'t weften, en ontfangt de Bever van hetooften, dewelke voorby Pever vloeyt,en het zelve benoemt,alwaer het oude en edele geflacht van Memilwarm,gemccti-\'lijk Manewaring, zijn woon-plaets heeft, uyt het welk Ra-nulf getrout heeft de dochter van Hugo Graef vanCefter, als blijkt uyt een oude brief by Ranulf, nu erfge-naem van het zelfde geflacht. Daerna loopt de Wever doorWinington, het welk de woon-plaets en de naem aen het\'doorluohdgh en out geflacht der Winingtom gegeven heeft,en niet vêr van Merbury, het welk, van het by-gelege moe-rafch alzoo genoemt zijnde, insgelijx aen dat vermaerde ge-^-flacht van CMerbury de naem op-gedragen heeft. Van hierloopt de rivier al voort beneven Dutton, een erf-hoef vanhet edele geflacht die Duttons, dat van eenen Hudard, na-maeghfchap van de Graven van Cefter, haer afkomft trek-ken , en de welke uyt een onde inzetting groot vermogenhebben oVer alle Pijpers, Snaren-fpeelers, en Sijter-flagersvan dit landt, nadat R. Dutton, een jongeUng vaerdigh vanmoet en hant ^ na dat hy een t\'zaem-geraepte hoop van zo-danige menfchen vergadert had, Ranulf den laetften Grae]^van Cefter, dóór de Walfche vyanden bezet, kloekelijk van\'t gevaer van een belegering verlofte. Ook mogen wy Ne-ther Wtthly in deze wijk niet verzwijgen, van waer gekomenzijn de Tushets oft Tmchets, dewelke Baronnen Audley vanBealye geweeft zijn. Dc Wéver nu loopendé tuflïchen doorErodesham, een kafteèl van ouden naem, én Clifton, nu Rok\'Savage, de nicu-geboude huyzen der Savagen. dewelke hierdoor houlijk groote inkomften verkregen hebben,zo vloeytzy eyndlijk in de inham Marfey. Deze wordt zoo genoemtvan de rivier Marfey, welke tuflTchen Cefter en Lancafterdoorfpoelende, dacr eyndlijk ondaden wordt, na dat zy on-der andere weynigh vermaerde ftedekens Stokport, welkeertijdts zijn Baron hadt, befpoelt heeft; en dé rivierBollin ontfangen uyt dat groote wout van Maclesfelè.Hier acn light Madesfeld, welk dat bofch benoemt heeft,alwaer T. Savage, eerft BiÖchop van Londen, en daer n^Aerts-biflchop van York,een Collegie gebout heeft,waer

inzommige uyt die treflijke ftam der Savagen begraven lig-^QUiCn Dunham, het welk van Hamoh van door dèïittons en Venables tot het edele geflacht van erflijkgekomen is. Van dacr komt de Merfey tot rhelwall, na datzy Knotsferd.êiU is, Cmuts ondiepte, niet vêr verlaten heeft,het welk twee-voudigh is,hct hooge cn \'t laege; tn Lee,vznwacr het edel, groot, en tal-rijk geflacht van de zelfde naemontfproten is. Doch rhelwall is nu een flecht vlexken, eer-tijds was het een genoegh groote ftadt, gebout Van den ou^den Edward, cn zoo genoemt, na \'t getuygnis vari Florile- ,gus, van de takkelooze ftronken der boomen, in de aerdegehecht,waerom hy een muur geleyt heeft. Want de Saxenhcbbcn de ftronken Dell, en een muur^^//in haer tael ge-noemt.En aen de mont van de rivier zelve light Runkhorne,in die zclfde eeuw vanEdelfled gebout,en door het zelvc ge^val nu tot weynigh bocren-huyzen gebracht. DicEdclfleda,op dat ik eens fpreke van dewelke ik dikwijls gewaeght heb,dc zufter van den ouden Koning Edward, en de huys-vrouvan Ethelred, Onder-Koning der Merciers, heeft de Mer-cicrs(na haers mans dootjin de bezwacrfte tijden met grootlof acht jaren lang geheerfcht, van welke in de hiftori vanHenrijk vanHuntingdon deze lof-veerzen gelezen worden: O Elfledapotens, o terror virgo virorum,Viólrix natura, nomine digna viri. Te quofplendidior fier es natura puelUni,Te probit as fecit nomen habere viri. T? mutare decet, fed folam, nomina Jèxus,T((reginapotens, Rexque troph&aparanst Jam nec Cdfarei tantum meruere triumphi,Cdfare Jplendidior virgo virago. Vale. By Runkhorne, een weynigh binnen-waerts, zietmen de{k:i.6.tHaulton, met zijn kafteel, het welk Hugo Lupus,Gi^dvan Cefter, gefchonken heeft aen eenen Noorman Nigcl-lus , met die voorwaerde , dat hy Conftapel van Cefter we-zen zoud, door dezes nakomelingen is het by verwdfelingvan tijdt tot het geflacht van Lancafter gekomen. Ook mo-gen wy niet verzwijgen, dat Willcm,de zoon van die Nio-el-lus, het kloofter, aen Norton gevoeght, gefticht heeft ,1ictwelk nu acn dc Brokes behoort. Ik heb veel en lang getwijf-Fclt,of ik dc Cangen, oude volkeren van Bntannien,lang enveel gezocht, in dit landt ftellên zoude. Want zoo heeftzede oudtheyt met haer zeylen bedekt, dat zy door geen ken-tekens tot noch toc hebben konnen nagevorfcht worden.Doch hoewel die bloem der geflepe menfchen luftus Lip-fius my hier tot Richter neemt, ik beken vryelijk, dat ikniets heb te oordeelen, en wil die macht van oordeelen lie-Ver aen

yder opdragen , als voor my aennemen. Niet-te-min zoo dc Ceangenoxi Cangen de zelfde geweeft zijn , enwaerom niet ? zoo wort het waerfchijnlijk geneegh j dat zyin deze wijk gewoont hebben. Want terwijl ik dit ondcr-Éocht heb, zoo heb ik van geloofwacrdigc luyden verftaen,dat\'er twintigh loodc klonten hierop deze zelfde ftrandtuyt-gehaelt zijn, langwerpigh, doch vierkant van vorm , inwelker opperdeel, in het holle, dit opfchrift gelezen wordt;IMP. DOMIT. AVG. GER. DECEANG. Fever. i)fittm. De Chro- mjkjvmWdles. jhfichet, koJ^SavOr-ge. Macleffeld. It/clwait» Mmkhorne, ElfiedoftEthelfleda. En op anderen:IMP. VESP. VIL T. IMP. V.CO SS. Welk gedenk-teken fchynt op-gericht geweeft te zijn,óm de overwinninge over de Cangen. Hier toe dient ook degelegenheyt zelve aen de lerfche zee, want Tacitus fchrijftin \'t twaelfdc zijner laer-boeken:Onder \'t gebiedt van Nerois van Oftorius het heyr gevoert tegen de Gangen, haer lan-den verwoeft, cn doorgaens buyt gehadt, de vyanden geenflagh bcftacndc,en zoo zy uyt hinderlagen zochten de troepaen te randen, dc hft wierd geftraft. Men was alreê geko-men acn dc zee, welke na lerlandt ftrekt, als de tweedrach-ten , by Briganten gerezen, den Hertogh te rugh trok-ken. Maer uyt het voorgaende opfchrift fchijnen zy nietvoor de tijden van Domidanus t\'onder-gebracht, als ookgewiflijk blijkt uyt de rekening der tijdt, als die ftrijdtbaer-fte lulius Agricola Voor-Schout inBntannien was. Ptolo-msus ftelt ook op deze ftrant de voorbergh der Cagcanen.Ook zoud ik nergens, als in deze wijk, durven zoeken diebezetting Conganii , zXwzct onder \'t verouderde RoomfcheRijk een getal van wakers met haer Overfte , onder denHertogh van Britannien, gewackt heeft. Maer van my hebyder zijn oordeel vry. Wat de Graven aengact, dé^Saxen achter gelaten, welkedlleen dienft-, geen erf-Graven waren, dc eerfte Willemheeft Hugo, by-genaemt Lupe, de zoon van dc Abrincenfl-fche Onder-graef in Normandyen,tot de eerfte erf- en Pals-Graef van Cefter gekoren. en heeft hem dit gantfche Graef-fchap voor hem en zijn erfgenamen zoo vrylijk tot denzwaerde tc bezitten gegeven, als de Koning zelf Engelanttot de kroon bezat, (want dit zijn de woorden der fchenka-dyc,) dewelke zich terftont tot Baronnen ondcrftelt heeft,Nigcllus Baron van Haulton, wiens nakomelingen de nacmder Laceys, om dat hun het erf-goedt der Laceys toe-geval-len was, aengenomen hebben, en zijn Graven van Lincolngeweeft: Robert, Baron vän Mont-alte, Sencfchal vän

hetGraeffchap van Cefter, welker laetfte, zonder kinderen,Izabcl, Koningin Van Engelandt, cn lan van Eltham, Graefvän Cornwal,tot erfgenameh geftelt heeft: Willem van Mal-bedenge, Baron van Malbanc ,mtns neefs dochters het erf-goedt aen de Vernons en Baßets door haer houlijken overge-bracht hebben: Richard Vernon, Baron van Sipbroke,wienserf-goedt, door ^t eyndelijk vergaen der manlijke oir, doofi,de zufteren aen de Wilburhams, Staffords, cn Litleburys ge-komen is: Robert de zoon van Hugo,Baron Van Malpas,A&\'welke, zoo\'t fchijnt, zonder kinderen geftorven is, alswyvoor gezeyt hebben: Hamon y2inMafy , wiens goederengekomen zijn tot de Fittons van Bolin: Gilbert Venables,ron van Kindreton, wiens nakomelingen in de rechte ry totop onze tijden gebloeyt hebbenrN.Baron Van Stokport,denwelken eyndlijk de Warrensszn Boynton, uyt het doorluch-dgh gcflacht der Graven van Warrenien en Surry,döoï hou-hjx-rccht nagevolght zijn.Dit zijn dcBaronnen der GravenVan Cefter,die ik tot noch toc heb konnen navorfchen. Dewelke, als in een oudt boexken ftaet, haer hoven vry gehadChebben van alle wille-kcuren cn klachten, uyt-gènomen dewillekeuren toc het zwaerdt des Graven behoorende. En haer jaer vanChrißus, Int ^t jaer \'uanChrißftS» Cefjcan^iL De Grai>c^van Ceßer;, DeBdfoi^nen vanden Graefvan Ceßei\'i



? ê D Kr E N. Â V D E R haer Ampt is geweeft »den Graef in den Raed by te zijn, denzelve waer te nemen, en om eere wil dikwijls aen zijn hof tekomen, cn gelijk in een oudt parkement ftaet : In tijde van ,oorlogh waren zy in Walles gehouden te vinden voor yderleen van een zoldaet een gedekt paerdt,oft twee ongedekte,beneden de verdeelingen van Cefter-shire. En haer zolda-ten en kinderen moeten vafte Panfers en Harnaflèn heb-ben, en haer leen-goederen met haer lijven befchermen.De Graven Na Hugo,de eerfte Graef,waer van ik terftont gefprokenvan Ceßer, heb,is gevolght zijn zoon Richard. dewelke, zonder kinde-r€n,dooc fchipbreuk vergaen is met Willem,de eenige zoonvaa de eerfte Koning Henrijk, en eenige andere Edelen,tuf-fchen Normandyen en Engelandt, in \'t m c x x jaer. NaRichard is gevolght Ranulf van Me/chines, de derde Graef,de neef van Graef Hugoos zufter,en heeft een zoon nagela-ten , genoemt Ranulf van Gernons, de vierde Graef van Ce-fter,een ftrijdbaer man,en die den Koning Steven in \'t belegvan Lincoln gevangen nam, Hugo, by-genaemt Keveliok,zijn zoon, is geweeft de vijlde Graef, dewelke geftorven isin\'t MCLXXXI jaer, en heeft zijn zoon Ranulf nagela-ten tot zefte Graef, genoemt van Bhmdevill, dewelke,als hyde kafteelen Chartley en Beeßm, en het kloofter de là CrcJJègebouwt had, zonder kinderen geftorven zijnde, vier zu-fters tot erfgenamen nagelaten heeft, Machteld, de huys-vrou van David, Graef van Huntingdon, Mabilia van Wil-lem van , Graefvan Arondel, Agniet van Willemvan Ferrars, Graef van Derby, en Plawifta van Robert van^incy. Doch in \\ Graeffchap is lan nagevolght, toe-ge-naemt de Schat, de zoon van Graef David uyt die eerft-ge-bore Machteld. Dewelke insgelijx zonder kinderen geftor-ven zijnde,zoo heeft de derde Koning Henrijk,het oogh opzoo vet een erf-goedt werpende, het zelve aen \'s Koningsheerfchappy gevoeght, en heeft aen de zufters van Tan el-ders andere inkomften toe-ge-eygent. Op dat (als de Ko*ning zelf gezeyt heeft) zo groot cen erf-goet onder de fpin-rokken niet zoude verdeelt worden; en de Koningen zelve,na dat dit Graeffchap acn haer gekomen is, hebben dc oudePals-rechten en vergaderingen hier gehouden, (het welk déKoningen van Vrankrijk in het Graeffchap van Campa-nien gedacn hebben^) om de eer van \'t Pals-gracffchap te be*»houden. Die eer is daer na geraekt aen dc eerft-gebore zo-nen der Koningen, en eerftlijk aen Edward, de zoon van dcderde Henrijk, dewelke, als hy van de Baronnen gevangengehouden

wierd, aen Simon van Montefort, Graefvan Lei-cefter , om verloft te worden, deze eer over-gelcvcrt heeft:Maer Simon terftont gedoot zijndc, zo is zy voort wederomaen het Koninglijk geflacht gekomen,cn de tweede Edwardheeft zijn eerft-gcboren zoon tot Graef van Cefter en Elintgeftelt, en het jonxken met die tijtels tot de Vergaderingenvan \'t Parlament beroepen. Namaels heeft dc tweede Ri-chard, door de macht des Parlaments, het zelve van eenGraeffchap tot een Vorftendom verheven, en by \'t zclvöVorftendom gevoeght het kafteel van Leon, met de lande-ryen van Bramfeld cn Tale, het kaftecl chirke , met chirk-*land,het kafteel Ofwaldes-ßreet,de Hundred,cn dc elf ftedentot dat kafteel behoorendc, met de kafteelen van Ifabel, enDelaley, en andere erf-gronden, die, met het verbannen vanRichard, Graefvan Arondel, acn des Konings Fifcus ge-raekt waren; en Richard zelf is genoemt geweeft Vorft vanCefter: maer weynige jaren daer na is die benoeming ver-dwenen, als de vierde Henrijk dc wetten van dat Parlamentaf-fcheurdc, en is wederom gevallen tot een Pals-gracf-fchap, cn behout heden dc Palslijke vryheydt, welke bedie-nen cen Kamerling,een byzondere Richtcr,twee Baronnenvan \'t Scaccarium, drie Dienaers tot dc Wet, een Onder-graef, een Attornaet, cen ülcayer, &<?• mt Uraeffchap heeft omtrent S 8 Faro cht en. Het Rijk.der Mer-ciers, NU hebben wy de landen der Cornavien door-wan-delt, dewelke te gelijk met de coritanen, dobv-nenjcncatvellanen een Koning-rijk in de Ze^ven-heerfching der Saxen geftelt hebben, het welk zy CDypcna-pic, en CDeapc-lono, de Latijnen Mercia genoemt hebben, van hetEngelfè woort cpeanc^welk een fcheyd-pael betekent hecft,wantzy hebben de andere Koning-rijlcen aen dit t\'zaem-gepaelt.Dit Rijk was vêr het grootfte, begonnen van de Sax Crida, om-trent het dlxxxvi jaer, door Penda met het uytftrckken derpalen van alle kanten vermeerdert, en onder den Koning Pendaweynigh daer in de Chriftlijke Godts-dienft onderwezen. Maerdezes Rijx beloop naer c c l jaren vol-eyndt zijnde,zoo is hetiater in de macht der Weft-Saxen gevallen, na dat het nietweynige jaren door alle gewelt van oorlogh van de Deenen wa$vernielt. D B



? Z6f D E S I L V R E N, * Et fchijnt nu geraedt^aemfl y eer-^pytotde olperige d^eknDm Engelandt komen ^ totWaUUs of Cambridge, m nod de ypoon-plaet^ der oude Britannen, cen &quot;^eynigh af te treden, endit ^alhymij^ meeninggeen af treden ^jn y maer reck de orde dcr natuur-volgen. Wamhet ftrekt ^Jcb naeft aen de C o r n a v i e n, en fchijnt als met ^jn recht te eyffchen, dat^het opzijn plaets en ordcioerhaelt-sperde i mefl Sf ijl de Britannen oft Walen y des %elfs in^?wooners, met ons een recht hehhen ^ en on-^ gemeente met om nu overlang ^jn ah ingclijftgc^reed* Walles dan, &quot;ppiem naem yoor de^en het gantfche Oi>er-Sei>ernfche landt begreep, waius*dcch nu ^Cich naeuyoer uytftrekt, hebben eertijdts drie Volkeren beypoont, de S i l v R e N, d i m e t e N, enO R D O VI c e N.. Want de^e hebben niet alleen de typaelf Graeffchappen yan Walks, als H noemen, maer ook orTovkèmdie typeeOyer-Seyernfche Hereford-s hire en Monmouth-shire, Si eike hy de Graeffchappen yan Engelandtgetelt yporden, bemeten. En op dat ik yan de eerften eerft beginne. De s i l v r e n hebben, na de bcfchrijyingyanPtolomms, die landen beyooont, deypelke hy de Walen in haer tael met een -moordt Deheubarth , dat is yliet Zuyderdeel, en heden met nieuipe namen, Hereford-shire, Radnor-sliire , Breknok-shirC;, Mon-mouth-shire, en G\\zinor:gzn-s\\xiïQ genoemt yporden, ypaer in ook eenige oiperhUjfjelen yan de naem der Si-luren oyerigh ^jn. Wat nochtans aengaet de betekening des naems, ik heb niets dat met de natuur des yolx oyeueen-komt. Maer ypat de oorfprong belangt, uyt haer geyeryp de aenge^chten, gekrulde hair en, en gelegenheydt te-gen Spanjen oyer, heeft Tacitus gegift y daty/yanoorfpronglberen geypeefl n^ijn, doch Florianus del Campo , Tacim\'^panjaert, heyeftight het, deypelke\'4chyponderlijkdraeft en keert, om de Siluren in Spanjen te yinden, en ik-^eetmietyoathyonsyan Soloria en Siloria in Afturien yoor-yperpt. Voorts is dit een groot yolkgeypeeft, {yoantuyt Plinius enTacitus fchijnen zy gantfch Zuyd-Walles ingehadt te hebben) raeu , kloek, ftrijdtbaer^ der fiayernymyerdraegh^aem, yan yaerdige ftouthep, de Romeynen noemen hardnekkigheydt, en nocht door ypreetheyt nochdoorbarmhertigheydtyeranderlijk : ypaer in alles de nakomelingen noch niet ontaerden. Als de Romeynen door luflyan heerfchen haer aen^ytelen, ^oo hebben , fteunende op de dapperheydt en krachten yan Koning Caratacus, engeterght door de ypoorden yan Keyzer Claudius, deypelke gezeyt had, dat hy haer zs^o yerdelgen z^oude, als eertijdts deSugambren yernielt yparm de Romeynen mep

^oo moeyelijk en zyoaer cen oorlogh gequelt, met het onderfcheppen derhulp-henden-, hetyerdrijyenyan het Legioen, daer Marius Valens Oyerfte yanypas, en, hetyerypoeftenyan derhondtgenooten landen dat P. Oftorius, Voor-fchout yan Britannien, door de^e ellenden y er moeyt en af-gemat, ge»ftoryen is. Ook heeft Veranius, ypelk Oyerfte onder &quot;Nero geypeeft is, haer te yergeefs aen-gegrepen ypant dat Ta-citus yerhaelt, dat hy met taemlijke uyt-yallen Sylvas, de Boffchen, berooft heeft, leefl met oni^en zeergeleerdenLipjius Silmas , en ghy ^ult het ypaerachtighfle lezen. Ook is deze oorlogh nochtans niet ge-eyndight geypeefl tot opde tijden yan Vefpafianus* Want toen heeft ïulius frontinus haer met ypapenen f onderbracht, en door den Legioen- xtv derZpldaet gedypongen. En dat iemandt yan de onzen dat yeersken yan luyenalis tegen Crifpinus op on^e Siluren yer- draeyt heeft: \' / ? I ! ks». magna qui voce Iblebat,Vendere municipes frada de merce Siluros.Als of onze Siluren geyangen te Romen te koop 4jn geflelt geypeefl i die heeft op mijn trouyp den rechten zjn des Dich-ters niet uyt-geyifcht: ypant die hem met meerder opmerk gelezen sialhebben, z.^1 lichtlijk zien, dat hy yan yijfchen,en niet yan menfchen fpreekt.. X X X X HERE-
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? HEREFORD-SHIRE Et Herefor-d sc he Graef- eet-zoldaten. van de Koningen van Engelandt geweeft zijn«ft;hap, oft Hereford-shire, by Dewelke ik ook lichtlijk geloof. Onder \'t gebiedt van déde Britannen EmV^iZf, als in eerfteEdwardheeftRobei;t?%//^&quot;rtf»^hiergewoont, wienseen ronde vorm , ten ooften neef Alanus Vlugenet door de waerdigheydt van Baron ver-van de Wigornifche en Glo- naemt geweeft is. In dit waren (gelijk mencefterfchen, ten zuyden van in \'t fchat-boek leeft) door een oude inftelling zekere op-de Monmoutifchen, ten wé- komften voor een oft twee oude degelijke mannen beftemr>ften van Radnor-shire en met dat verding, dat zy voor de Koningen van EngelandtBrechnok, ten noorden van het gezantfchap in Walles moeften bedienen, en op dat ikShrop-shire bepaelt, is een uyt het zelfde boek fpreek: De mannen van alslandtfchap, behalven de ge- \'t heyr tegen den vyandt trekt, maken na gewoonte Avmt-*neughlijkheyt, zeer goed ofc en in\'t weêrkeeren Jfwti^W.\'om beeften te weyden, oft om vruchten te winnen, en voor- Gelijk de Mumw het nedrighfte deel van dit landt door-dien van alle levens nootzaeklijkheden; zoo dat het geenige loopt > zoo fnijdt de Vnga oft Wye het zelve met een zeer ^^ \'Provincie van Engelandt in \'t lof van vruchtbaerheydt be- kromme loop midden door,waer aen op de landt-palenhoeft te wijken, tot welke gemaklijkheden ook de groote ve in \\ weften het kafteel Sterken-heuvel, gemeenlijk cLif- ^^^f^aggirivieren komen; als de Vaga oft Wje, de Luge, en Mumw, de ford, gelegen is, het welk Willem Fitz-Osberne, Graef van cit^ord.welke, als zy de bloeyenfte weyden en vrohjkfte akkers lief- Hereford, in zijn Wafia^ (ik fpreek uyt het Schat-boek vanlijk befproeyt hebben, eyndelijk t\'zamen-vloeyen,en in een Willem de Noorman ) gebouwt, maer Radulf van Tote-kolk tot de plas van de Severn loopen. nd ingehadt heeft.Namaels wordt het geacht tot Wouther, En de Munow uyt de bergen Haterell, die genoeghzaem zoon van de Noorman Richard Punt,gekomen te zijn,want De Cltf-rijzende,als een ftoel ten zuydweften dit lant omheynen,af- hy was van Clifford by-genaemt; en tot hem heeft het door- f^ds.vallende, ontfpruyt eerft ten zuyden langs de voet der zelve luchtighfte huys der Clijfords, Graven van Cumberlandt,bergen na Blestivm, een ftadt van Antoninus op die gele- haer oorfprong waerlijk betrokken. Doch in de tijden vangenbeyt en wijdte gebout; zoo dat het onmogelijk is, oft is de eerfte Edward heeft het I. Cijfard gehadt, die de erfge-

Edw, i.de zelve, dewelke, by deze rivier gelegen, van de Britannen naem van Wouther Clifford getrout heeft. Van daer looptCaftle-heanA-^t \'\\s,\'t oude kafteel,h^ ons the old Towne genoemt de Vaga krom door Whitney, welk met haer naem een treflijkwort;een fchrael dorpken,maer wiens ouderdom deze nieu- geflacht vereert heeft; en \'t kafteel Bradwardin, waer van diewe naem befchermt; want in beyde talen betekent het de Thomas Bradwardin, Aerts-biflchop van Cantelbergh, zijn\'Alterynnis. oude ftadc oft kafteel. Hier by wort Alterynnis met haer wa- oorfprong en naem gehadt heeft, dewelke om zijn veelvou- ^ \' teren, als een rivierigh-eylandt, omringt, het welk de oude dige en vpborge geleertheyt in die tijdt de Diepe DoBor ge- DoStorTro&quot;Woonplaets woon-plaets is van het oude en Ridderlijke huys der Sitftlts, noemt wierdt: en eyndlijk komt zy tot Hereford, de hooft- fmdus,der Ceci- oft CectUers, waer van mijn eerwaerdighfte Schuts-heer, en ftadt van dit Graeffchap. de met alle fierfelen van deught, voorzichtigheyt, en edel- Hoe vêr zich het landeken Archenfeld^aekl, weet ikheyt begaefde HeerWillem Baron v2.nBurghley,en op- niet, maer de nabuurfchap tuflchen de?e n^iïnen Breinuc,per Schat-meefter van Engelantszijn ftam getrokken hecFt. Archenfeld, de ftadt Aricqnivm , waer aen Antoninus in De Munow, van hier ten ooften gekeert, fcheyt dit landt deze wijk gedenkt, en Hare ford, oft Hereford, welke nu de Herefurd.een wijl van de Monmouthers, en wordt by \'t kafteel Map- hooft-ftadt van dit Graeffchap is, hebben my allenx tot datharald, oft HaroldEwias, met de rivier Dore vermeert. Dit gevoelen gebracht, dat ik meen,dat deze al t\'zamen van A-. kafteel van genoemt, op datik uyt de Aentekeningen wfw/«? af-getrokken zijn. Nochtans acht ik niet &quot;datvanEmas ^^ ^^^^^ KoningWillem fpreek,heeft Alured van Alar- conium en Hereford een en het zelfde zijn , maer gelijk hecleherg beveftight, Daer na heeft het Harald, een Edel-man, Bazel van Duy tflandt zich de naem van Auguft, en het Bal\'^toebehoort, dewelke in een zilver fchilt een root veldt, tuf- dach van Aflyrien, zich de naem van Babyion toe-ge-eygencfchen drie zwarte fterrekens geftelt, gevoert heeft, waer van heeft, om dat dit zijn oorfprong uyt de vervalle muuren van\'c Harold Ewias begon genoemt te worden. Maer Sibyl- Babyion, dat uyt die van Augufl getrokken heeft ; alzoola, zijn na-nicht, en tweede erfgenaem , heeft het door hou- heeft ons Hariford (want zo wort het van het gemeene volk,lijk tot de Heeren

Tregoz over-gedragen , van welke het genoemt) en de naem, en d\'oorfprong van het nabuurigheyndlijk tot de Heeren van Grandifon, uyt Burgondien ge- Ariconium, als ik meen , verkregen, welk heden geen heeleboren, gekomen is; waer van elders. gedaente van een ftadt heeft, door eén aerdbeving, als men En de van\'t noorden af-vloeyende door\'t kafteel zeght, vernielt zijnde, ^eihénoni-^een ,Kenchefter ge- -^gnchefttr.Snothill,en de Baronnye eertijts van Robert chandos,\'3i\\yN^ex. noemt, de fchaduw van de naem, en toont eenige uytfteek-creflijke marmer uy t-gehouwen wort, fnijdt het dal midden fels der veften, die zy Kenchefter walles noemen,waer by dik-door , \'t welk de Britannen van de rivier Diffrin Dore noe- wijls vier-kante vloer-fteenen, Britanfche Ticchel-fteenen,men j en de Engelfchen , op dat zy fchijnen zouden het Roomfche penningen, &c. uyt-gegravén worden. Maerwoort meêr uyt te drukken, hebben \'t the gilden vale, dat is, het voort-teelfel Hareford , welk zijn naem uytdruklijkerhet gulden dal, genoemt, welke naem het, om de gulde, rij- voert , is \'er ten ooften naeulijx drie Italiaenfche mijlen af,Hetmlden ke j en luftige overvloedigheydt, niet onwaerdigh geacht door-mengt met zeer aengename weyden, vruchtbare ak-dJ. wordt. Want de heuvels, waer van \'t befloten wort,zijn ten kers, en bykans omringt van rivieren,ten noorden en weftenWeder-zijden met boflbhen bekleet, aen de boflTchen zijn met een zonder naem,ten zuyden met dc Wye, die uyt Wal-weêrzijds akkeren, aen de akkers zeer bloem-rijke weyden, les hier naer toe loopt. Men gelooft dat het eerft uytftekenden in \'t midden dóor-fpoelt een zeer water-rijke rivier,waer geworden is, als de Saxfche Heptarchie, Zeven-heerfching,aen een treflijk kloofter van Robert,Heer van Eivias,gehout vol-waflen was,van de oude Edward,als zommige fchrijven,is, het welk als een gemeen graf van de Edelen dezes lands gebout zijnde, oök is \'er voorwaer geen ouder gewagh vangeweeft is. gemaekt. Want de Britannen,eêr de naem van Hereford be- Van dit dal wort het deel van dit lant,welk zich ten ooften kent was, hebben de plaets Trefawith, van de Beuke-boo-Irchenfeid, ftrekt, nu Irchenfeld, en in \'t Schat-boek van de eerfte Wil- men,en Henford,vm de oude wegh,en de Saxen zelve Ee/in-lem Archenfeld, genoemt, het welk, na \'t verhael onzer Ge- lej, van \'t Varen-kruy t, genoemt. Den meeften aen-was,fchicht-fchrijvers,in \'t d cc xv jaer van deDeenen te vuur en zoo ik meen, heeft het der Godts-dienft, en het Martelaer-

743,te zwaert verwoeft is , de Britanfche Biflbhop Camalacus fchap van Ethelbert, Koning der Weft-Saxen, te danken. S. Ethel-gevangen zijnde. Hier in heeft Kilpec gebloeyt, en is een Dewelke, vryende de dochter van Offa, Koning der Mer-woon-plaets geweeft van \'t edele huys der Kilpecs, dewelke, ciers, is van Quendrede, Offaes huys-vrouw, welke lieverna zommiger zeggen, in de eerfte tijden der Noormannen het Rijk der Weft-Engelfen, als haers dochters eerlijke ftaec geno- Deyi\'oierMmow. Bleftium, Oldtou)\'ne. Uers, JJaraldEwias. Haer wa-penen. IreaozenGrandifon. Sncthill.Marmer. Gilden va-le. Kilpec.



? H E R E F O R D - S H r R E. genomen heefc, fchandlijk door hinder-lagen gedoot, en een Leeuw,die hier in ruft gezien is,als zommige gedroomt geftelt op de naem-rot der Martdaers, en heeft voor zich heb.ben,maer de Bntannen noemen \'t Lhan-Ueni, het welk, alhier een kerk, van het Koninxken Milfrid gebout, ge- wijl\'t een kerk van Munniken betekent, en\'t zeker is , dat hat, welk, terftont met de Bift:choplijke waerdigheydt ver- Merewalk,Koning der Merciers,hier een kerk voor Munni&quot; eert, tot de hooghfte rijkdom gegroeyt heeft, door de mil- ken geftelt heeft, (welke namaels de Sacriftye \\ kloofter dadigheydt eerft van der Merciers , en namaels van det Reading geweeft is) wat zoud, na een andere oorfprong vor- Weft-Engelfen Koningen. Want dat deze eyndlijk deze fchen, anders zijn, als winden jagen ? Nochtans ontbreken ftadt genoten hebben, wordt uyt Malmesbunenfis befloten, ons geenige, die \'t van \'t vlas oft lijn-zaet af-trekken, \'t welk daer hy fchrijft, dat Athelftan de Vifi-Sax, de Koninxkens hier overvloedigh groeyt: maer heden heeft het de meefte van Walles in deze ftadt daer toe gebracht heeft,dat zy hem vernaemtheyt van de wol in de om-gelege landen, (zy noe- onder de naem van tol (behalven de lacht-honden en Ha- menze Lemfter ore ) waer aen alle Europianen (behalven LemÜer vikken)alle jaren xx ponden goudts, en c c c zilvers Apula en Tarentina) de eer geven. Het is ook zoogduk- ore. ErawptonBrian* Wî^more, De Baron-nen Morti-mer. Richardscaßle, J)e Heeren•van Ri-chArds ka-fieeL Een bronvan beent-jes. betalen zouden. Zy heeft, na ik gdezen heb, altijt in voor- kigh in koorn, en broot van de zuy verfte bloem gebakken. De beßs (poedt geweeft,behalven in \'t m l v jaer,in \'t welke Grufti- dat zy van dit broot, en de drank van Weabley (dit is een ftad nus, Vorft van South-walles,en Algarus Engels-man,oproer van \'t zeer edde huys d\'Eureux) een fpreek-woort gemaekt f tegen den heyligen Edward, oft den Bdijder, verwekkende, hebben. Deze gaven van , en daer van dedrokke na dat Zy den Graef Radulf verdreven hadden, de ftad in- markt Hereford en Wigorn te dikwijls befchouwende, zijn ^^^ genomen , de kerk verdelght, en den BiflTchop Leofgar ge- tot zulk een nijdt geraekt, dat zy, met het tuflchen-komen vangen genomen hebben. Maer Harald heeft het terftont, van \'s Konings aenzienlijkheydt, haer gedwongen hebben haer ftouthcydt onderdrukt hebbende, met een breede cn dc geftelde markt-dagh te veranderen , haer dootsheyt aen hooge wal,als Floriacenfis zegt,beveftight. Hier uyt fchrijft dezes drokheyt dikwijls

verwijtende. En van Lemßer komt Malmesburienfis in de Pauzen : Hereford is geen groote ons geheugen nu niets anders voor,ais dat het Willem Breo- ftadt, welke nochtans door dc uytfteckfels der vernielde fa, Heer van Brechnok , als hy van Koning lan afgevallen gtaftentoont.datzy wat groots geweeft is. En gelijk\'cr in\'t was, door ingeworpe vuur gefchent heeft. Enmeêrnabin- Schat-boek van de eerfte Koning V/illem ftaet : Daer wa- nen light V/ebley,vje\\k een Baronnye geweeft is der Verdens, Wehley. ren maer c m menfchen binnen en buyten den muur. van welke Bertramus V2in Verdon de eerfte met de Noor- De Biffon\' De Noormannen hebben namaels aen de ooft-zijde van de mannen in Engelant gekomen is,wiens nazaten door \'t hou- ^^^ kerk,bencven de Wye, ccn zeer groot en fterk kafteel op-ge- lijk met de tweede erfgenaem der Lacyers van Trim in 1er- right : een werk, als zommige zeggen, van Graef Milo, landt,cen rijdt lang erflijkc Conftapds van lerlandt geweeft \'twelk nu, door ouderdom verwonnen, vervalt. Daerna zijn j doch de bezitdngen zijn eyndlijk door de dochters hebben zy de ftadt met veften omringt. Biflchop Rcincl- vervallen tot de Etd^rnivals, Burgers, Ferrars van Groby , Cro- mus heeft \'er,ondcr dc eerfte KoningHcnrijk,dcze fchoone fhuls, cn van dc Crophuls door Ferrars van Chartly tot d\'Eu- kerk,dic \'er nu gezien wordt,gebout, cn zijn navolgers heb- reux, Graven van Eflex. Dicht by Wehley meêr ten weften benze vermeerdert,daer by-gevoeght hebbende een treflijk zijn Huntingdon.œmjis een kafteel der Bohuns, Graven van Collegie, cn fchoone huyzingen der Proveniers. Want be- Hereford en \'EScx-jCmnerßey.ioehüiooiHQXiAt het oude huys halvcn den BiflTchop,die over c c c 11 kerken geftelt is, zo delà Bereicn Brdfley,2ihjzci het doorluchtigh enout geflacht zijn \'er in deze kerk ccn Deeken,twee Aerts-diakenen, cen der Baskervillers lang gewoont heeft, \'t welk eertijdts zeer Voor-zanger,ccn Cancellier, ccn Rcnt-mecfter, en xxviii vruchtbaer geweeft is van beroemde mannen en Ridderen, Proveniers. In dc kerk hebben wy geenige gedenk-tckc- die vande nicht van die wijtberoemdc Noormanfche Hel- nen, als der Biifchoppcn gezien, doch v/y hebben verftaen din Gunora haer gcflacht rekenen ,cn eertijdts in dit Gracf- dat \'cr de Biflchop Thomas Cantelupm, op een edele plaets fchap cn \'t nabtïungh Shropshire gebloeyt en gehadt heb- geboren, een graf-fteê gchat heeft, dewelke om zijn heylig- ben,op dat ik dit in \'t voorby-gaen aentekene: Een Hameiet Fin. HiU\' hevt onder de heyligen getelt,het niet veel verfchilde, of hy van

Lanton op \'t hooft, als van de eer van de bergh Comeri, rii zo. had in dc waen van Godtvruchtigheydt den Koninglijken door dcndienft van den Koning een gebaerden fchicht tc Ed. Martdacr Ethclbert te boven gegaen. De gelegenheyt.van geven, zoo vaek de Koning in die deelen gekomen zal zijn, deze plaets meten dc Lant-fchrijvcrs,G^tf^r^/l\'/, op de leng- om\'te jagen in Chacea de Cornedon. ^evan xx graden, xxiv fcrupulen, op dc breedte van Nu(néx.xic\\\\ de LugioideWye cciîiïàoox Hampton, al-Lii graden, vi fcrupulcn. ^ waer die RoclandtZ^-^^/^^/if, dewelke des vierden KoningVcWye heeft naeulijx van hier dc derde mijl af-geleyt, Henrijx Kleêr-bcwacrer geweeft is, en een van de erfgena-als zy dc wateren van dc nvier Luge vervangt, dewelke uyt men van Th, Graefvan Arondel getrout had, een fchoonde bergen van Radnor-shire vallende, dit land van \'t weften huys gebout heeft,welk nu de Conigesbeysdn deze wijk door-tot het ooften ftillekens door-loopt. In de cerfteingang luchdgh van naem, een djt lang bewoonthebben. Daernabefchout zy van Ver het kafteel Brampton Brian, het welke fpoet zy zich door Marden en Southon, oft Sutton,\\^Xi welke jifarden,een voortreflijk gcflacht,hier van genoemt van Brampton,\\n dit dc kleyne overblijffelen van Ofljaes Palleys vertoont, cn Smm, \'welk Brian een zeer gewoone voor-naem was, met een ge- \'t ander vermaert gehouden wordt door Ethdberts graf, dieduunge navolging- tot op dc tijden van dc ccrftc Edward hier ccn tijt lang onberoemt gelegen had, eer hy naer Here-gehat heeft, en toen is \'t door vroulijkc erfgenamen tot R. ford gevoert wierd. En dicht by de vloedt van dc Lug,en. tenHarley gekomen. Maer van naby ziet zy Wtgmore, in \'t Sa- ooften van de F/Je,heek zich de heuvel,die men Mar kley hill Markley-^xifch WvSinjamcjic,eertijdts van dc oude Edward hetbour, noemt, in \'t 1575 jaer na Chnftus geboorte,als uytdc flaep hill.en namads van Wiflem, Graefvan Hercford, met een ka- gewekt,op-gedcht,en heeft, drie dagen zich tot cen gewel-ftcd gcftcrkt,op dc Vaßa van \'t lant (zo leeft men in \'t Schat- dige hoôp voort-drijvende, met cen fchriklijk gdoey bal- boek van Engelandt) welk genoemt wierd, welk kende, en al wat hem gemoete ncdcrwerpende, zich met de bergh. Ranulf van Mortimer in gehadt heeft, van welke die van groote verwondenng tot cen hooger plaets verheven, metMortimer,dàe namaels de Graven van Marchta voortgetcclt zulk cen aerd-beving, als ik oordcel, die de Natliur-wijzenhebben; waer vanvoordet in Radnor-shire. Drie mijlen Braßnantia noemen. En niet vêr van hier ook ten

ooftenvan ld er is een ander nabuurigh kafted, Richards caftle ge- onder de Malvcrnifche heuvden, dewelke het oofterfche jr,^^noemt, eerft der Sayers, daer na der Alortimers, en namads deel des lants op deze plaets bepalen,isbekende ? yjyder Talbots bezitting. Eyndlijk is het erfdeel, door de doch- ftad aen de rivier de Ledden gelegen,welke de Sax * Edwin, Ahodusteren van ï. Talbot ^gedeelt tuflchen Guannus Archdecon,en een machdgh man, acn dc kerk van Hercford gefchonken ^ememt byMatdi. Gurnay. Onder dezen heeft de natuur, die nergens heeft, om dat hy zich wijs maekte, dat hy, door de gebeden Gj^Lmeer met wonderen fpeelt als in \'t water , hier cen kleyne van S. Ethdbert, van de geraektheydt verloft was. Dat ikbron voortgebracht, dewelke aldjdt vol beenen van kleyne van het krijghs-bolwerk op de naefte heuvel fpreek , is nietviffchen (oft, als ^.ndere meenen , van Kikvorfchen) is , hoe noodigh, wijl in deze wijk, welke op de grenzen was , en jyyE^y^^dikvvijlszy\'eruyt-gefcheptv/orden, waer rmzy Bonewell eertijdts dc vccht-plaets tuftchen de Romeynen en Bntan- Sylveßersgenoemt wordt. En niet vêr van hier wordt Croft caftle ge- nen, cn namaels tulÏchen de zelfde ende Engelfen, zodani- z.oon ge-ilek, cm bezitdng van de voortrcflijke en over-oudc Rid- ge op veel plaetfen voorvallen. Maer dc Wye door deont- weeß ù.derlijke ftam der Crofters.N^xv daer komt de Wye toiLemfter, fange Lug nu vol,neemt cen krommer loop eerft door Hol--t welk ook Leonminfter, en Leeuws-kloofter genoemt is van me Lacy, de woon-plaets van het oude en vermaerde huys cZ\'li. Y y y y van \' \'
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? E N. R V I L D E Z70 Scudamore yan Scudamore, welk veel waerdigheyt toe-gekomen is dooroft Efcuda- [^oulijk met de erfgenaem uyt de Ham van Ewia^ in ditlandt, en Huntercomhe, &c. elders. Van hier loopt de WyetulTchen Rojfe, den Smidts wel bekent, en het tegen-over-Wilton. gelegen Wihon, een zeer oudt kafteel van \'t huys der Gr eyen,Baron Grej waer van zoo veel Helden met die by-naem haer oorfprongvanmiton. getrokken hebben.Men zegt dat dit gebout is van Huig vanLangen velde, oft Long champ. Maer dat Koning lan Vfiltonmet het kafteel aen Henrijk van Long champ gegeven heeft,blijkt uyt ope brieven; en dat het door houlijken aen Wil-lem Fits-hug, en insgelijx niet lang daer na aen ReginaldGrey, ten tijde van de eerfte Koning Edward, toe-gevallenis. En als de Wye nu een weynigh laeger Goderich caftky vanKoning ïan aen Graef Willem Maerfchalk gefchonken, ennamaels de voorneemfte woon-plaets der Talbots, gegroetheeft, zoo loopt zy naer Monmouth-shire, en verlaet deHereforders. Als het Rijk der Engelfen nu verflaende, zoo is Overftevan dit lant geweeft met de djtel van Graeflijkheyt Radulf,de zoon van Wouther Medantin uytGoda,de zufter van Ed-ward de Belijder, den welken de Noormannen van deze eerberooft hebben, en in zijn plaets geftelt Willem, den zoonvan Osbern van Crefon,oix.,2\\^ hem de Noormannen noem-den , Fitz-Osbern, den Graven der Noormannen door zeernaeuwe bloet-verwantfchap beftaende. Dezen,in deVlaem-fche oorlogh gedoot zijnde, is gevolgt zijn zoon Rogier,ge-noemt van Britolio, de welke zonder wettige erfgenamen,verbannen zijnde, geftorven is. En Koning Steven heeftRobert le Bojfu, Graefvan Leicefter, gebooren van Emmaerfgenaem van Britolio, erflijk weder gegeven (ik fpreek uytde hant-fchrift zelf) de Burg Hereford, en \'t kafteel,en hetgantfche Graeffchap van Hereford-shire; maer te vergeefs.Want Machteld Augufta oft Keyzerin, de welke met Ste-ven om dit Rijk getwift heeft, heeft Milo, zo van Wouther,Conflapeïs Conftapel van Glocefter, met deze eer verrijkt, en Confta-van^ Enge- pel yan Engelant gemaekt: nochtans heeft hem Steven na-maels van die eeren berooft. Dezen Milo zijn vijf zonen ge-booren , naemlijk Rogier, Wouther, Henrijk, Willem, enMahel, treflijke mannen , die elk door een ontijdige doodtzijn uyt-geblufcht, als zy, behalven Willem, elkander zon-der kinderen in haer vaderlijk erfdeel zijn na-gevolgt. AenRog^^J^ Koning Henrijk onder anderen gegeven decaf. 2. -^(fts van Hereford met het gantfche kafteel,en den

derden iiyS. Godericheaßle. 2,. Graven vanHereford. landt. GiralduiCamhri^ penning van de opkomft der beftuyten van de gantfcheGraeffchap Hereford, waer van hy hem Graef gemaektheeft. Maer Rogier geftorven zijnde, zoo men Pvobert deMonte gelooft: zoo heeft de zelfde Koning het Graeffchapvan Hereford acn zich behouden. Dezer outfte zufter Mar-griet heeft Humfred Bohun, de derde van die naem, tot eenhuys-vrou getrouwt, cn zijn nakomelingen zijn Conftapelsvan Engelant geweeft, te weten,de vierde Humfted van Bo^.hun. Henrijk zijn zoon, dien Koning lan vergunt heefttwinngh ponden van den derden penning van\'t GraeffchapHereford jacrlijx tc ontfangen, waCr van hy hem Graef ge-maekt heeft. Deze heeft getrouwt de zufter en erfgenaemvan Willem van Magnavilia, Graefvan Effex, en is geftor-ven in \'t vierde jaer van de derde Koning Henrijk. De vijf-de Humfred zijn zoon, die ook Graefvan Eflex was, denwelken de zefte Humfred gebooren is , die voor zijn vader ^bart. an.fturf, na dat hy eerft dc zevende Humfred geteelt had uytde dochter cn cenc van de erfgenamen van Willem Breos, j^^ftth.Heer van Brechnok; zijn zoon de achtfte Humfred is by Barif Ub.Burroïvbriggtdooêit, na dat hem zijn vrou Elizabeth, doch- Walden.Ub,ter van de eerfte Koning Edward,weduwc van de Graef vanHollandt, vele kinderen gebaert had, te weten lan , ^^^de negende Humfred , bcyde Graven van Hereford enEffex, zonder kinderen geftorven, en Willem, Graef vanNorthamton, dien Elizabeth , zufter en eene van de erfge-namen van Jillis, Heer van Badlefrner, gebaert heeft de tien-de Humfred Bohun, en vande Bohuns de laetfte Graef vanHercford, Effex, Northamton, en Conftapel van Enge-landt, die twee dochters na-gelaten heeft, Eleonoor, huys-vrou van Thomas Woodftok, Graefvan Glocefter, cn Maryegetrout aen Henrijk Lancafter, Graef van Derby, de welke De vierdetot Graef van Hereford verkoren, cn namaels tot Koningvan Engelandt gebult is. Dacr na hebben de Staffords, Her- ^\'^\'^ndTtogen van Buckingham, dc tijtel van Graef van Hercfordgebruykt, dc welke gebooren zijn uyt dc dochter van Tho-mas Woodftok, welke namaels hertrout is acn Willem Bour-chier, genoemt Graefvan Ew. Doch by ons gedenken heeftdc zefte Edward. Wouther d\'Eureuxvan de Bohuns doordc Bourchiers gcfproten is , met dc tijtel van Onder-graefvan Hercford vereert: cn dc doorluchtighfte Koningin Eli-zabeth heeft zijn neef van zijn zoon ook namaels tot Graefvan Effex verkoren. In dit Graeffchap worden iy6 Parochyen

begrepen» R A D- ! A



? 171 RADNOR-SHI i 9 Adnor-shi\'re, in\'t BritanfchSire Maifeveth , grenft tenweften aen deHereforders,ineen drie-hoekige vorm,hoe\'tzich meêr ten weften ftrekt,hoe enger en enger hett\'zaem-getogen wordt. Tenzuyden fluyt de riviei: Wye dievan Breknok-shire van haeraf; ten noorden palen zy aendie van Montgomery. Hetooft en zuyder-deel van hetZelfde zijn meêr bebouwt; het overige, icherper van ber-gen zijnde, is naeulijx door eenige bouwing te vermurven,nochtans genoegh-zaem bekleedt met boftchen , bevoch-tight van rivieren, eri op zommige plaetfen metftil-ftaendewateren befproeyt. ;; Qnder andere kafteeleh der grens-Hertogen , die onderhaer\\ vervalle muuren nu bykans geiventelt liggen, vereertde odft-lijde Caßle vvanden Noorman Paganus ge- bouwt en af-gfenoemt, en Caßle Cohen, het welk, zoo ikniet mis, eertijdts het kafteel van Machteld in Colorvent ge-noemt is. Wan,t- het/ely^ zeer verinaert zijnde , en onderde tweede KoningJÈdwatdroe-behoprende aen Robert vanTodeney, een zeer edel man, wordt gelooft te voren de Breos,Heeren van Breknok, toe-gekomenii en van Machteld vanS. Valerie, een zeer geyl wijf, enhuys-vrouw van WillemBreos,§i& welke een oproerigh harwegeri Koning lan inge-nomen heeft, de naem gekregen téfiebben. Het welk, vande Wals-Engelfen vernielt zijn^/de derde Koning Henrijkvan fteen en femént in\'t cl/ji» cc xxxi\'jaer icreflijk|her-bout heeft. Maer aller-vOorn^aemft is Radnor, de Voorneem-fte ftadt van \'t gantfche landein ,\'<5 Britanfch Maife\'veth, metriet-daken, na de wijs va^tlandt, genoegzaem verkiert, Ehhet is met een veft en kanteel befchermt geweeft; maer nadit die oproerige Owen Giendorv^d^wy \'t zelve aen brant ge-fteken had, is \'t, allenx fêrkleynt zijnde, verrnindert, doorhet zelfde lot als zijn moeder (MdRadMr, éaxh ,het ot^deRadnor, in \'t Britanfcli Maiß\'ueth heanen van zijn verhevegelegenheyt Bencrag, het welk, onder Koning lan, RhefusGrufins zoon aen \'t vuur ten beften gegeven heeft. Indien•ik è^Maifiveth zeyd de ftadt M a go s geweeft te zijn, dewel|e Antoninus M a o n o s fchij\'nt te noemen, alwaer (ge-lijk in \'t boek der Aenteekeningep^aet) de Overfte der Pa-cenfifche zoldaten onder .den Hertogh Van Bntannien, tentijde van de jonge Theodofius, gewoont heeft, ik zoud vande waerheyt, gewiflijk na mijn meeningi en mooghlijk ookna anderer,niet vervreemt zijn. Want dat de inwooners vandeze wijk Mageßtas, en de Graven Maßgetenßn, en Mage-fetenfen genoemt geweeft izijn, lezen wy by de Schrijvers dermiddel-eeüw ,v en de gelegenheyt van de veêrte zo vanhanniim, oft

Ahergevenny, als van Brangonio, oft Wigorn,fcheelt vaiT Antoninus afmering niet een hayr. Naeulijxdrie mijlen van hier ten ooften wort Preßaine,m \'t BritanfchLhan Andre, dat is, Andries kerk, gezien, het welk van eenzèer kleyn dorpken by onzers groot-vaderen gedenken,door hulp van Marten Menevenflfche Biflchop, tot zo eenveel geachte markt, en tot zulk een voortrcflijkheyt opge-komen is, dat het Radnor hedenfdacgs eenighzins verduy-ftert. Van waer ook naeulijx vier duyzent fehreden af isKmghton,Freflai?zs na.volgcr, by de Britannen, als ik verftaenheb, Trebuclo, vootTrefyclaudh, van de by-gelege graft, dewelke Ofta de Mcrcicr met een wonderlijk wcrk,om de Bri-tannen van zijn Engelfen af te fcheyden, hier door van demont vande Deve tot de mont de over de lxxxx duy-zent fehreden min oft meêr geleyt heeft.Waer van zy ClaudhOffa, dat is, offaesgraft, in ^t Britanfch genoemt wort. Hiervan loannes Sarisburienfls in ^ijn BolderaticotYlztQiXdxx^ heefteen wet ingeftelt, dat wie van de Wals-Engelfen over de pa-len, die hy hen voor-gefchreven heeft, te weten offaes gr aft,met cen pijl gevonden wierd, dien zoude van des KoningsAmpt-licdcn de rechter-hant af-gehouwen worden. Çoliven,Kaßeel vanMachteld. Matth.\\Baris. Radnor. GTmmlijk. K)jvenClendour.. Old Rad-. - mr. \'açefetx. Treßain. j(n>ghtofi. Cfaes^raft.OfaMke. Hier na wort al wat aen deooft cn noorder-grenzen ligt,meeftendeel dor en onvruchtbaer zijndc, by d\'inwoonersMelienith genoemt, om dat de bergen geel worden. Noch- Melienith.tans toont het veel merk- teekenen van kafteelen, doch in-zonderheyten Timbod, hetwelk aen eenfcherpenheuvel geveft, Leolinus, Vorft van Walles, in \'t m c c l xjaer uyt-geroeyt heeft. Dit Melienith ftrekt zich tot acn deWye, de welke dc wefter-hock vaii dit landt dwars door-fnijdt, en door tegen-komftige klippen gebroken, van ccnfchielijke grondt verlaten af-fnelt. Wacr van de plaets Rai-hader Goïvy, dat is , de water-val van de Wye, genoemt is; enik weet niet of dc Engelfen hier van deze nacm Radnor,cerftlijk vöor \'t gantfche lant,cn daer na voor dc voorneem-fte ftadt gefmeedt hebben. Aen deze water-vallen lagh eenkafteel, \'t welk wy lezen dat Rhefus, Vorft van Zuyd-Wal-les, onder dc eerfte Richard herbout heeft. Hier bencven iseenighzins een woefte woeftijne door de kromten der we-gen , cn fchrik der bergen byna afgrijflijk; wacr in, als in dezckerfte toe-vlucht zich Vortigern, die Peft des vaderiants,vertrokken heeft,diens gedachtenis dc Britannen vervloektwenfchten, als zy, na dat hy de Engel-Saxen in \'t landt ont-booden , en zijn eyge dochter met ccn

groulijke bloedt-fchande ten wijf genomen had,de grootheyt van zijn fchan-dige fchelmcryen met late overweging doorzien hadden.Maer hy is door Godts vliegende pijl, door \'t wraek-vuur,Van den hemel af-gezonden, met zijn ftadt Caer-Guortigern,dc welke hy tot zijn befchut gebout had, verbrant. En nietvêr van hier, als oft Godt zo befloten had, is niet alleen di&Vordgern, de laetfte Monarch oft Een-heerfcher van Bri-tannien , van Britanfch bloedt, maer ook Leolin, de laetfteVorft van Walles uyt het Britanfch geflacht, door lagenachterhaelt zijnde, in\'t mcclxxx 11 jaer na Chriftus ge-boorte om-gekomen. Voorts wordt dat landeken by Nin-nius genoemt Guortigermaur van Vordgern , en de naem isnoch niet vergaen: maer van de ftadt is zelf geen gedacht-iiis meêr by de Schrijvers. Daer zijn \'er, die meenen, dat hetkafteel Guthrenion uyt des zelfs vervalle muuren ontftaen is,het welk de Wals-Engelfcn in \'t m c c 1 jaer ten {pijt vanRogier van Mortimer ter aerden geflecht hebben. Ookwierd dit deel des landts eertijdts Guarthenion genoemt, alsNinnius getuyght, de welke gefchreven heeft, dat die Vor-tigern, als hy van dien heyligen Germanus opentlijk enfcherp vermaent wierd, niet alleen zijn gemoedt van ^boosheyt zijns levens tot Godts-dienft niet gewent, maSook dien heyligen m.an zeer leclijk bclaftert heeft. WaeromVortimer, Vordgerns zoon, (als Ninnius zeght) voor delafter zijns vaders, den H. Germ.mus aengedaen, het landtzelf,daer die Biflchop die fmaedt gcleden,voor eeuwigh acnhem op-gedragen heeft; waer van \'t ook ter gedachtnis vanden H. Germanus de naem Guartheniatm verkregen heeft,het welk in Duytfch een rechtvacrdighlijk-wcêr-gekeerdelafter beteekent. De Mortuö?naren, die in \'t Engclfch Mortimers genoemtzijn.gefprotcn van de nicht van Gonora,huys-vrouw van deeerfte Richard, Hertogh der Noormannen, hebben vootzich een groot deel van dit landeken, na dat zy Edrik denwilden Sax verdreven hadden, ingenomen. En als zy nu een langen tijde in dit landt onder allen uyt-geftcken hadden,zoo heeft eyndlijk de derde Koning Henrijk omtrent hetM c c cXVIXI jaer, Rogier van Mortimer, Heer van Wigmor,tot Graefvan deze lant-palen van Walles, oft, zo zommigezeggen, van Marchia gekoren, de welke terftont met derdoodt geftraft is, het vonnis tegen hem gewezen zijnde, dathy tegen her gemeene beft op-geftaen, het bedrogh van denSchot in\'t Engelfe Rijk gunftigh geweeft was, by\'s Ko-nings moeder gemeenzaemlijker gehandelt,cn acn de twee-de Edward, des Konings vader, een ongelukkigh eynde ge-brouwen had. Dezen was van

loanna van lenevill, die hemzeer vette inkomften zoo in Engelandt als lerlandt aenge-bracht heeft, gebooren Edmund, dic voor zijn vaderlijkefchelmcryen geboet heeft, en van zijn vaderlijk erf-goedt,en de tijtel van Graef berooft is. Zijn zoon Rogier is noch- RaihaderGowy. Fertigern. LeoUn. Gmrthe- mon. Guarth, isin \'t Britmseen Lafter,en Eniaun,Recht-vaerdigh, Be Gravenvan Mar-chia. G. Gemit.lib. uit.cap. 16. Lib, Mo\'naß. Lan-thony.25». Ld. 3, Z 2 tans z z
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? b- E S tans in alles weder herftelt, heeftde tijtel van GraefvanMarchia wèderöm gekregen, en is tot een meê-gc2el vande orde der larfier in de eerfte infteUing verkoren. Dezeheeft Uyt Philippa van Scherpen-heuvel voortgeteelt Ed-mund, Graef van Marchia: en deze heeft Philippa, de eeni-ge dochter van Leonel, Graefvan Glarenfien, de derdezoon van dederde Koning Edward, tot zijn huys-vrouwgetrouwt, waer van hem het Graeffchap van Vlton in ler-landt,en de Hcerlijkheydt van Clare toe-gekomen is.Dezein lerlant, daer hy met groot lof over geheerfcht heeft, ge-ftorven zijnde, zoo is hem zijn zoon Rogier, GraefvanMarchia cn Vlton, nagevolght, den welken dc tweede Ko-ning Richard tot navolger des Rijx beftemt heeft, als vanzijn moeders wegen dc naefte erfgenaem zijndc. Maer hyby \'t leven van Koning Richard geftorven zijndc , heeftEdmund en Anna tot zijn kinderen nagelaten. Edmund, V k Ë. N. vermogen , en doorluchtigheydt van Kóninglijiibloedt by de vierde Henrijk, die\'t Rijk ingenomen had,verdacht was, is, van den zclven ïn gcvaerlijkhcden ge-ftelt , en van den wcêrfpannigeh Owen Glendour gevan-gen zijnde, van hart-zeer geftorven, zijn zufter Anna toterfgenaem nalatende. En Anna is met Richard Planta-genet , Graef van Cantabrigia, getrouwt j door wiens rechthaer nakomelingen Graven van Marchia geweeft zijn, enzich het Rijk toe-cygenden, datzy ook eyndlijk verkre-gen hebben , (als wy elders verhalen^) en dc vierde Ed-ward heeft zijn ecrftgcboorcn zoon tot Vorft van Walles^èn Hertogh van Cornwal, &c. ook Graef van Marchia, Ziet intot vcrmeênng van zijri.eer, veirkoren. Doch den tijtelvan Radnor heeft niemant, datik weet, byzonderlijk ge-voert. Hier in zijn jz Parochiën/^ // B R E C H-



? 7i 3,-; BRECHNOK-SHIRr En zuyden aen RMmr padtBrechinien , in \'t BritanfchBrechineauc , in \'t EngdfchBrechnok-shire, van dc VorftBrcchan zo genoemt, gehjkdie van Walles meenen, dewelke zy zeggen dat veleen heylige kinderen gehadtheeft,naemlijk viet-en-twin-dgh, alle heylige, dochters.Dit is veel grooter als Rad-notimaer Verheft zich dich-ter vanljergen, nochtans door-gaens met vruchtbare dalen.Ten ooften wordt het met Hercford, ten zuyden met Mon-mouth en Glamorgan, en ten weften met Caermardcn be-paelt. Maer wijl om dit landeken te befchrijven niets gévon-den kan worden, dat niet de nàerftighcyt van Girald Cam-brenfts, die hier voor vier^hondert jaren Aerts-diakcn was,tc voren wegh-genomen heeft 5 zoo dunkt het ons dc pijnewacrd een weynigh te zwijgen , en hem met zijn ftijl voortcc halen : Brechimauc , zeght hy in \'t Reys-boek van Cambria, iiseén landt genoegh overvloedigh in koorn, en zo \'er iet ge-breekt, daer meê wort het uyt de overvloet van \'t nabuurigh ?Engelandt genoeghzaem vervult^ het landt is vruchtbaer inweyden, boftchen, wilde dieren en vee,ook overvloedigh ini-ivier-vifch, dc welke dc Vske van hier, en de JVye van dacruyt-levcrti want bcyde zijn zy vruchtbaer in falmen en voo^-rens, doch dc Wye in veel treflijker, die zy Vmbren noemen.Over ai, behalven ten noorden, wort het met hooge bergeilbefloteniten weften hebbende\'t gebergte van Canterbochan-,ten zuyden de zuyder-bergen, wacr van de VoorneemfteCadier Arthur genoemt is, dat is i ArthursJloeï, om de dub-bele top des voor-bergs ( want zy is twec-toppigh ) de ge-daente van een ftoel vertoonende. En wijl de ftoel op hethooge cn op \'t fteyl gelegen is, zoo is zy gemeenlijk metde naem van Arthur, dc hooghfte cn grootfte Koning derBritanncn, getcckent. Op de hooghfte top van dezen bergcntfpdngt een fterke watcr-fpruyt. Want daer is cen hoo-ge bron na dc gedaente van een put, doch vier-kant, geeiivloed uyt zich voort-brengende , wacr in nochtans Voo-rens gevonden worden. Door deze binder-palen dan , tenzuyden geftelt zijndc , befchcrmt cen koeler windt het va-derlandt&quot; van de hitte der zon, en eenige gezontheyt vaniucht dacr in ftortende, maekt het zeer gematight. En tenooften heeft het Voor zich uyt-geftrekt het gebergte Talgaren Ëwia^. En van dc noord-zijdë, als hy gezeyt heeft, is het meêopen en eften, alwaer \'t van Radnor door de rivier Wye af-gefloten wordt, waer acn twee door haer ouderdom be-kende fteden liggen, te v/eten, Buelih en Hay. Buelth is doorboftchen en zijn gelegenheyt geneughlijk, ook met eenkafteel voorzien, doch met een nieu,

naemlijk van dc Breos,en Mortimers, als Rhcfus,Gruf!ins zoon,het oude af-gewor-pen had. Nu fchijnt het door de drokte van zijn markt,cer-^tijdts door zijn waerdigheyt, vermaert geweeft te zijn j omdat PtolomcÉus zijn gelegenheyt uvt de hcmeifche dmgcnwaer-genomen heeft, by wien t met dc zeifde naem B v l-L E V M dcr Siluren genoemt wordt. Hier van wordt hetom-gelegen fcherp cn bcrg-achdgh landt Buelth genoemt,in \'t welke, als de Saxen nu \'t eylandt door-liepen, cn Vor-dgern in deze deden vertrok, zijn zoon Pafcendus \'t hoog-fte gebiedt gehadt heeft, door toelating van Aurclius Am-brofius, als Ninnius getuyght, die in zijn wonderlijkheden,ik weet niet v/at hier met verwoiidcring te vermoeden geeft,van een ftcen-hoop, waer in de voec-ftan van Arthurs bontftaen zoude. En Hay, ui \\ Britanfch rvekethle, QS.zh Je ftadtin V HazeUer-bofch, is, in het uvrerfte van \'c iandc dichtft byHereford aen de Wye gelegen , by dc RomeVi ^cii, 200 hccfchijnt, bekent geweeft, welker penningen het d\'.kwïjls uvt-graeft,en welker veft en vervalle muuren het vercocnt.Dochau als af-gemat, klaeght over de razernyen van dien ver-dcrfiijkftc muytmakct Owen Glendowerdwy, dé wdke, alsfhy deze landen door-liep, \'t Zelvé fchelmachtigh in brandtgéftcken heeft. ^Htlth. \'B»UtHm. Bay, Gelijk die Wye hét noordcr-deél des landts befpoelt, zooloopt dc Iske, oft Vske ,insgd\\]\\ een groote rivier, daer mid-den door, de welke uyt den zwarten berg af-vallendc, looptmet cen naeuwe kolk op de gront voorby Brechnok, dc voor- Breknok,neemfte ftadt van dit landt, en bykans in de navél des zelf-den gelegen, dé welke de Britannen Aber-Hodney noemen,om dat de Hodney en Vske op die plaets haer wateren ver-mengen. Dat deze ftadt in dc Roomfche eeuw bewoontgeweeft is, blijkt uyt dc penningen der Roomfche Keyzc-ren, hier dikwijls uyt-gehaelt. Bernard van New-march, diédit landeken overwonnen had, heeft \'er een groot kafteelgebout, \'twelkdc Breos cn Bohuns vermaekt hebben. Enby onzer vaderen gedenken heeft er dc achtfte Henrijk eenGollcgic-kcrk van xiv Proveniers (in\'tkloofter dcr Do-minicanen ) geftelt, welke hy van ^^berpully, in \'t lant vanMaredun, hier oVer-gebracht heeft. Twee mijlen van hier ten ooften wordt eén meyr uyt-ge-ftort , welk de Britannen Linfavethan en Linfavathen, dat ^^^is, hetfiil-Jlaende \'meyr, cn Giraldus het Ruchtbare noemt,om dat het met cen fchriklijk gcdruyfch den donder na- \'bootft, zo dikwijls het ys in \'t zelve ontdooyt wordt; dc En-gelfen noemen \'t Breknok-mere-, hét ftrekt zich twee duyzentfehreden in dc langtc,en niet min in dc breedte,zijndc over-vloedigh in

otters, baerzen, zeelten, en aden, de welkede viflbhcrs met wilge fchuytjcns vangen. Het rivierkenLeveny^ici in gevoert zijnde, behoud zijn gedaente onver-wert, en, gelijk als door haet de menging vliedende, \'t welkhy door zijn verw toont, wordt gelooft zijn ingeftorte wa-teren , niet ruymer als hyz\' \'er ingebracht heeft, daer uyt tehalen. By de by-wooners is nu éen langen tijdt het zeggengeweeft, dat, daer nu \'t meyr is, eertijdts een ftadt was, dewelke door ccn aerdt-beving Verflonden, den wateren plaetsgemaekt heefteen zy brengen onder anderen tot bewijs, omdat al de gemeene wegen van dit lant,hier van overal na toc-leyden. Hét welk indien \'t waer is, wat ftadt fchat ghy an-ders aen de rivier Leveny ,als LoventiVM, het welke Leven\'Ptolomaeus in deze wijk ftclt i cn my, nu naerftelijk na- tium.Vorfchende, nergens oft uyt de naem, oft uyt dc gelegen-heyt , oft uyt dc vervalle muuren blijken kan. Marianus(dat ik fchicr Vergeten had) fchijnt dit meyr Bricenaumere Bricenau*tc noemen, de welke verhaelt, dat dc Mercierfche Edel-flcda in \'t 913 jaer in \'t lant der Britanncn getrokken is, omhet kafteel by Bricenaumere tc bevechten, èn daer de huys-vrouw van dcr Britannen Koniiig gevangen heeft. Of ditkafteel Breknok zelf geweeft is,of het kafteel Dinas, het welk Breknok^hier by light op éen rots, de welke hoe zy hooger op gaet,hoe zy kleyner wordt, blijkt niet klacrlijk. Doch is het uytde Regifters der Koningen bekent, dat Blean-Leveny, een J^le^n-na-by-gelegcn kafteel,het hooft is geweeft van dc Baronnye,dc welke Petrus gehadt heeft, de zoon van Herbert, Her-berts des Heeren van Beanê-forrejis zoon by Lucy,dc doch-ter van Milo, Graef van Hercford. Onder\'t gebiedt van Willem de Roode, heeft Bernard VeHperenvan Newmarch, Noorman, éen man vol van moedt en raedt,geen kleyne hoop van Engelfen en Noormannen verga-dert hebbende, de cérftc dit landt aen-gcgrcpen, en metcen moeyhjke oorlogh den Cambren ontweldight, veftin-gen gebout, cn zijn mede-krijgers, onder welke de Aubreys,Gunters, Havards, Waldebeofs, en Bnchards de voorneemftewaren, de landen en hoeven toe-gedeelt; en op dat hy tc ze-kerer en vafter onder dc verftoordeCambren beftaen mocht,zoo heeft hy Ncfta, dc dochter van den Vorft Gruflin, tenhuys-vrou genomen. Welke vrouw, zijnde van een uyt-ge-rekte en wraek-gicrige ftoutheyt, zich zo wel van haer acht-bacrheyt, als haer zoon van zijn vaderlijk erf berooft heeft.V7ant als Mahel, de eenige zoon van Bernhard, cen edclertjongeling, mêt den welken zy ïn hoercry tc dóén had, har-delijk handelde, zoo heeft zy, gelijk de Dichter

zeght:&quot;XQorn en moedt opnemend\' van de fchult, in begrepe woorden A ^ * ^ met BreknoJ^tnsare.



?



? 174 . D E S I L met eede voor de tweede Koning Henrijk betuyght, dathaer zoon Mahel by haer van een overfpeler ontfangen, enniet van Bernard gebooren was, waer van Mahel uyt-ge-floten zijnde, zijn zufter Sibylla dat braeffte erfdeel verkre-gen, en haer man Milo , Graefvan Hereford, met het zelf- ?de verrijkt heeft. En na dat Miloos vijf zonen zonder kin-deren geftorven waren,zoo is dit Brechnok aen Bertha zijndochter in \'t deelen van \'t erf gekomen, dewelke van Phi-*Oi)hBrm üps van * Breos ontfangen heeft Willem van Breos, Heerm Brem Brcchnok, dien het oproengh verftant, en dc dcrtele tong van zijn f vrouw een ftapel van ellenden berokkentheeft. Want als zy onmatiger de toomen der tong tot fmactvan Koning lan geviert had , zoo heeft dc Koning van haerman Willem, dien hem zeer Ycelfchuldigh was, die fchuldtfcherplijker af-gevordert. Maer hy,niet machtigh om te be-talen, en dikwijls omwegen gezocht hebbende, heeft cynd-lijk den Koning drie kafteelen, te weten , Hay , Br e knok, enKadnor te pande gegeven. Dewelke hy korts daerna,een op-roerige hoop verzamelt hebbende,onvoorziens ingenomen,en de bezettelingen doot-flaende, ovcrweldight, dc ftadtLemfter in brant gefteken,en met door-flaen,hlocdt-ftorten,cn rooven de landen af-loopende,al gedaen heeft,dat muyt- genoemt,i-M^hteldvan Haygenoemt* Y R N. Ë makers gewoon zijn.Maer de Koningfchcn hem Vervolgen^de,zoo heeft hy zich met de zijnen in lerlandt begeven,metdes Konings vyanden geraedtftacght, is, nochtans geveyns-delijk, als zich willende onderftellen,tot den Koning,nu berceyt om na lerlandt te trekkcn,op gege vene trou gekomen,en vele belovende, heeft in Walles nieuwe oproeren ge-ftichti maer cyndlijk gedwongen alleen weêr te keeren,is inVrankrijk balling geftorven, en zijn vrou gevangen zijnde,heeft, met honger het grootfte aller quaden in de gevang-^nis aengedaen zijnde, de zwaerfte ftraffenvan een dertelttong geboet. Dezes zoon iEgidius,Biïfchop van Hereford,heeft door toeftemming van Koning lan (een neef dc rech-te erfgenaem achter ftcllende) zijn vaderlijk erf verkregen,en zijn broeder Reginald nagelaten,wiens zoon Willem,vanLeolin, Vorft van Walles, by zijn yrouw in overfpel betraptzijnde,op-gehangen is. En door de dochters van dezen Wil-lem is den Mortimers, Cantelups,en Behuns,Graven van He*reford,ecn groot erfdeel aengeftorvcn. Doch dit Brechnokis den Bohuns toe-gevallen, en eyndlijk door de zelve denStaffords en Edward Stafford, Graefvan Buckingham, ge-bannen zijnde, zoo zijn die

groote inkomften van dit ian£tot den Koning geraekt. Ha telt 61 Varochien. I » M O N;



? M O N M O V T H-S H I R E. En Brechnok \'en Hcreforcïligt naer \'t zuyden \'t Graef-fchap van Monmouth, byd\'Engelfen gemeenlijk^<;;!?-mouth-shire, eertijdts Went-fet, cn WentS\'Und, en by deBritannenvan ccn ou-de ftad,genoemt. Ten noor-den Wordt het befloten metde rivier Mmom, die de He-reforders, ten ooften met deWye, dic Glocefter, ten we-ften met de Rompney, die Glamorgan af-fcheyt, en ten zuv-den met dc Severnfche water-vloedt, waer in die rivierent\'zamen met dc Vske^èXe \'t landt midden door-fnijdt,geftortworden. In levens nootzaeklijkheden heeft het niet alleengenocgh voor zich zelvèn, maer verzorght ook mildelijk. zijn gebuuren. De ooft-zijde is gras-rijk en bofch-achtigh,de weft-zijde ccn weynigh bergh- en ftcen-achtigh, noch-tans den bouw-man niet onaengenaem. Het volk ( gelijkGiraldus zeght, van zijn tijdt fprckcnde) is zeer gewent tenoorlogh, geprezen in dapperheyt, en,boven alle landen vanWalles,Zeer ervaren in \'t fchieten met de pijl.Ewias, In den uyterften hoek ten noord-weften, die Ewias ge-noemt wordt, niet vêr van dc rivier Munotv, tuflTchen \'t ge-berghte HatterelL de welke, om dat zy als een ftoel opgaen,Lantheny. z^Mmith Cader noemen,light Lmthony^een oudt kloofter-Laey, ken, \'t welk Wouther Lacy, aen wien Willem, Graef vanHereford , hier de gront gegeven hceft, gebouwt heeft,Ve &quot;Baron- van welke die Lacys, die onder de ccrftc beftrijders van ler-nenLacy. landt de Voorneemfte zijn, voortgefproten zijn. De gele-genheyt van \'t klooftcrken laet Giraldus Cambrenfis,die hetvolkomclijker gekent heeft, voor my befchrijven: In hetdiepfte dal (zeght hy) van Emas,een boog-fcheut vêr, ftaetdc kerk van S. lan de Dooper, rondom van hooge bergenbefloten, bedekt met loode platen, en met fteene zolderin-gen , na de natuur van de plaets, niet onbequaemlijk opgc-bout, naemlijk op de plaets daer tevoren het arme kapelle-ken van dc Aerts-biflchop S. David geftaen had, alleen metwilt mos cn gevlochte klim-op ver9iert.Een plaets bequaemvoor de ware Godts-dienft,en,boven alle kloofteren van heteyland Britanncn,gerchikt tot de geregelde tucht, Van tweeHeremijten, ter eeren van den eerften Heremijtgefticht,van alle geracs des volx in een woeftijnc vêr verfchoven, opde rivier Hodney, gelegen op \'t benedenfte van ^t vallendeBohey, dal, en daerom van de Hodney, Lanthodeny genoemt, wancLhan betekent ccn kerk. Men zou nochtans beter konnenzeggen, dat de eyge naem van deze plaets in \'t Cambrifchis ISl^nthodeny .-want tot op heden wort het van de by-woo^ners Lhan Devi Nanthodeney genoemt, dat is, Bavids kerkOf

de rivier Hodeney. Het regenen, door \'t geberghte voort-gebracht, is hier dikwijligh, de winden zeer fterk, het mi-ften omtrent de winter geduurigh,- cn nochtans van ccn ge-zonde matigheyt van lucht, die hoe zy dikker,hpe zy lieflij-ker cn zachter is: de ziekten zijn hier zeer zelden. Dc kloo-fter-lieden, hier op het kloofter zittende, als zy, mooghlijkom haer aeflTcm tc halen , opzien, zien acn alle zijden overde hooge toppen der daken, als in de uyterfte Zicht-eynderhaers gezichts, dc fpitfcn der bergen, als den hemel raken-de, en gemeenlijk de wilde beeften Zelve, die hier overvloe-digh zijn, op \'t hoogfte weydende. En een uur van den daghals tuflTchen eenen cn driën, wordt hier het lichaem van dezon, naeulijx boven dc toppen der bergen opkomende,ookraet mooy meêr, eerftiijk gezien. En een weynigh daer na:Het gerucht heeft Rogier, Bifl;chop van Salisbury, en toende voorneemfte heerfcher des Rijx, onder den Koning,hier naer toe-getrokken,de welke als hy een tijt lang de na-tuur van de plaets , de Heremijtifche cenzaemheydt, denftaet der broederen, Godt aldaer zonder klagen dienende,en dcr zelve omgang zonder krakkeelen in ieder verwonde-rende aengemerkt had; wedergekeert zijnde tot den Ko-ning, cn aldaer al, wat verhalens-waerdig was,verhaelt heb-bende , als hy \'t meefte-deel van den dag in de tijtels van de voorfchreve plaets toegebracht had,heeft eyndlijk met dezewoorden zijn lof-tuynngen bedoren: Wat zal ik, zeght hy,meêr zeggen ? Dc gantfche fchat,zoo wel van de Koning alsvan het Koningrijk, zou niet genoeg zijn om dit kloofteralleen op tc richten. En als hy derhalven het gemoet nietalleen des Konings, maer van ^t gantfche hof in verbaeft-heyt met deze woorden op-gehouden had, heeft eyndlijkhet raedfel van zijn reden uyt-gcleght öp het kloofter derbergen, waer meê hèt over al omheynt wort. Maer hier vanmeêr als genoegh. By de tmet Mmörv ziet men GroJ]emont,en Skinjrith^ect-tijdts kafteelen der Breos door vergunning van Koning ïan,en namaels van Hubert de Burgo, die om \'t hooffche on-wcêr van nijdigheyt te ftillen, deze cn twee andere kaftee-len, te weten, Blam caftel, cn Hanfeld acn den derden Ko-ning Henrijk,gelijk \'er ftaet in dc kleyne hiftori van Matth.van Parijs, om de goede vrede en de oude liefde te herftel-Icn, in handen gegeven heeft. In dc andere hoek ten noorden, dc Munorv cn Wye t^za-men-loopendc, vloeycn zy bykans rondom de hooft-ftadcvan dit lant,cn geven ze de naem, want by de Britannen wortzy Mongrvy, en by ons Monmouth genoemt. Ten noorden,daer zy van de rivieren befchermt Wort,was zy met een

muuren graft omringt, in \'t midden,dicht by de markt, vertoonthet een kaftecl, \'t welk ten tijde van Willem de Conq^uefteurgebloeyt heeft, gelijk inde Koninglijke tafelen te zien is,nochtans gelooft men dat het lan, Baron van Monmouth,gebout heeft,waer van het tot het huys van Lancafter geko-men is, als de derde Koning Henrijk hem van zijn vaderlijkerf-goet berooft had, om dat hy \'t met de Baronnen hard-nekkelijk tegen hem gehouden had,-oft liever,gelijk men indes Konings vóor-recht leeft, om dat zijn erfgenamen denGraefvan Bretangen trouw bewezen hadden. Nu is \'t vantoen af door de vryheden, die hun dc Lancafters vergunthebben, tot een vermaerde ftadt geworden. Maer in geending wordt het zoo voortreflijk gehouden, als dat het denVijfden Henrijk, overwinner van Vrankrijk, en de tweedeeerder Lancafterfcheftam,den Engelfen voort-gebrachtheeft.Dien Henrijk zegh ik,die Vrankrijk de Franfen doorkrijgs-dapperhcyt ontweldight,cn de VI Karei, Koning vanVrankrijk, daer toegebracht heCft, dat hy het Rijk eenigh-flns op zeyde. Om wiens voorfpoedigen voortgang in denoorlogh,Ioannes Sewardus, geen flecht Dichter in die tijdt,dé Engelfen met een vrolijk veers aldus aenfpreekt:Jteper extremum Tanain, pigrofque Triones »Jte per arentem Lybiam,fuperate caloresSolis, ér arcanos Nili deprenditefontes.Herculeumfinem, Bacchi tranjcurrite metas;x^ngli juris erit quicquid compleüitur orbis.^nglis rubra dabuntpretiofas aquora conchas,Indus ebur, ramos Panchaia, vettera Seres,Dum viget Henricus, dum nofler vivit Achilles;Eft etenim laudes longe tranjgrejfus avitas. Ook roemt Monmouth Galfrid Arthur Afaphenfifche Bif-fchop , by-ecn-brenger der Britanfche Gcfchichten, voor-waer ccn wel ervaren man in de oudtheden; maer,gelijk hetfchijnt, niet oudt van geloof; zoo veel Milefifche bcuzclin-gen heeft hy \'er uyt zijn verftant tuffchen gevocght. Zoodat hy nu onder de Schrijvers, die van de kerk verbodenzijn, gehouden wordt. Van hier daelt de Wye met een kromme loop ten zuyden,alwaer een overvloedige vangft van falmen is, van Septem-ber af tot April toe.En is heden de landt-pael tuffchen Glo-ccftcr en Monmouth, eertijdts tuflchen die van Walles ende Engelfen, na dat veersken van Necham: Van daer zo ziet de Wye op V woefte Cambrids volk,Van hier op Engelandt. De welke, als hy nu bykans tot zijn mondt gekomen is,voorby Chepftow vloeyt, dat is, zoo men uyt \'t Saxifch ver- Cheppmlaelt, de markt, de plaets van handeling, by deBritannenCaftle Went,een zeer vermaerde ftadt, gelegen aen de allenxop-gaende rivier, is met een groote omgang omringt metveften,

de welke landen en hoven influycen j \'c heeft een B b b b b \' kafteel,, CjYoJfeptotftlSkinfrkh* MoH\'momh» Galfridusvm MOH\'momh,oft^pAr-thm.
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? kafteel,\'twelk ruym genoegh zijnde,aen de rivier af-hangt,en daer tegen over hceft geftaen het Prioorft:hap,welx beftedeel geflecht zijnde, dat \'er overigh is,wort in een Parochy-kerk verandert. En de brugh, waer door zy aen de fVye ge-voegt is, is van fteen, en zeer hoog, om dat de rivier met deaenkomende vloedt tot een groote hooghte rijft. Hier vanzijn de Graven van Penbroek,uyt het huys der Clären,Hcc-ren geweeft, de welke van Strighull, een nabuurigh kafteel,het welk zy bewoont hebben,gemeenlijk Graven van Sirig-huil cn Venhroek^enoevnx. worden, welker laetfte Richard,een man van cen ongebroke moedt, cn om zijn zeer langearmen Strongborv by-genaemt, omdat hy een zeer ftijvcnboog gebruyktc, en niets met een lichten arm deed, de eer-fte door zijn dapperheyt lerlandt voor dc Engelfen geopentheeft. Door des zclvcn dochter is het gekomen tot dc Bi-gots, &c. En nu behoort het tot de Graven van Worcefter.Voorts is \'t zelve niet zeer oudt; want vele verzekeren, enniet zonder reden, dat het voor weynigh jaren uyt Venta,een zeer oude ftadt, gefproten is, dc welke vier mijlen vanhier ten weften by Antoninus tijden gebloeyt heeft, by wienzy Venta der Siluren genoemt wort, als haer voorneemfteftadt,welke naem nocht de verwoetheyt der vyanden,nochtde tijdt vernietigt heeft; want zy wort heden Caer Went, alsde ftadt Went, genoemt. Maer de ftadt zelve heeft oft deze,oft die zo wegh-gerukt,dat zy nu flechts uyt de half vervalleveften, vier-kante vloer-fteenen, cn Roomfche penningenblijkt geweeft tc zijn. Zy heeft in den omgang duyzentichreden, min oft meêr begrepen; ten zuyden is noch eengroot deel der veften ovcrig,en dc meer als vervalle muurenvan drie bolwerken. EToe groot het nochtans eertijdts vannaem was, kan men daer uyt af-ncmen, dat, eêr men denaem van Monmouth hoorde, dit gantfche landt van \'t zelveCuent, Went/et, cn Wents-land genoemt geweeft is. Daer toe,gelijk men in \'t leven van den Britanfchen heyligen Tathaileeft, is hier een Academie geweeft, te weten een plaets aende goede konften en wetenfchappen ge-eygentwaer overdie Tathai van Koning Caradocus, Inirius zoon, uyt dewoeftijn geroepen zijnde, met grooter eer over geftelt was,en heeft aldaer een kerk gebout. By de vijf mijlen van hier ten weften,light aen de voet derbergen het kafteel Strighull,wy noemen \'t heden Strugle-, dcNoormannen hebben \'t Bßrighill gehecten, het welk (ge-lijk \'er in \'t Schat-boek van de eerfte Willem ftaet) WillemTitz-Osbern, Graefvan Hereford, gebout heeft, en namaelsde woon-plaets was der Graven van Penbroek, uyt het ge-flacht

der Clären , waer van zy gewoonlijk Graven vanStrighull zijn genoemt geweeft. Hier by light aen dc water-vloedt, neven de mont van deWye, Vortskeweth, by Marianus Portfcith, dc welke getuyght,dat Harald in \'t m l x v jaer, op die plaets een vefting tegendc Walfch-Engelfen op-geworpcn heeft, de welke zy ter-ftont onder haren Hertogh Caradocus uyt-geroeyt hebben.Daer na loopt het rivierken Throgoy dicht by Caldecot in dcwater-vloedt van de Severn, alwaer de veften zijn van \'t ka-fteel, \'twelk toe-behoort heeft aen de Conftapels van Enge-landt, cn wierd gehouden door den dienft van \'t Conftapel-fchap van Engelandt.Hicr beneven ziet men Wondy cn Pen-horv, certijdts woon-plaetfen van \'t doorluchtige huys vanSint Maurus, nu vcrdurvelijk Seimor genoemt. Want omWondye van de Walfch-Engelfen te overweldigen, was G.Maerfchalk, Graefvan Penbroek, omtrent het mc cxl jaer,gehouden byftant te doen aen Willem van Sint Maurus:waer van gefproten is Rogier van Sint Maurm, Ridder, diede tweede erfgenaem van den zeer edelen Baron Lvan Beau-champ van Hach ten huys-vrou gehadt heeft,die af-gekomenis van Sibylla, mede erf-genaem van dien Willem Maer-fchalk, allcr-machtigfte Graefvan Penbroek, Willem vanTer rars, Graefvan Derby, Hugo van Wivenia,\'^\\\\\\^xs\\ Mal-let, eertijts zeer doorluchdge mannen. Welker alle en ande-rer Adel (als zekerlijk betoont kan worden) gekomen is opde cerwaerdighfte Edward van Sint Maurm, oft Seimor, nuGraef van Hereford, zonderlinge liefhebber der deught cngclccrthcyt, cn waerdigh dac hy met die verdiende naemge-eert werde. Het landt ftrekt zich brock-achtigh veel mijlen naer bc-. neden uyt, wy noemen \'t the Moore, \\ welk (terwijl ik ditverhael) cen kommerlijke flagh met groote fchade geledenheeft: want dc Scvernfche zee, na dat zy met een donkere De Gravm\'vatt Stria-hill, ^ f I Verna* Cm Went^ Lih. Eccîe-fial^nâaf-fenßs. SirighuUeaßle. Tcftshe&quot;weth. Caldecot,Inq.i.E.i Wondye* Het ge-ßack SintMaur, oftSeimor, 7he Moert maen op-geloopen, cn door een geduurige weftc-wint drie Water-dagen lang te rug gedreven was, is^door cen krachtiger zee- ^^windt getergt, met zulk cen vloedt ontfteken, dat zy dezenedrige wijk, en \'tlandt van Somerfet daer tegen over, metvergaerde golven over-loopen,de huyzen om-geworpen,enveel menfchen en beeften over-ftolpt heeft. Van waer ditmoerafch-achtigh lant allenx uytftekende loopt, en aen deuytfteking zelf wort Gold-cliffe verheven, dat is, als Giraldus Gold-clife*zegt,/s^É\' i^tfW^\'^/z^, om dat de fteenen van gulden verwe,vande zon beftraelt zijnde, met

een wonderlijke glans glinftc-ren; en nict lichtlijk, zegt hy , zou men my over-reden kon-nen , dat dc natuur den fteenen die glans tc vergeefs gege-ven heeft, en dat deze bloem zonder zijn vrucht geweeft is,indien \'er iemant was die aderen aldaer, cn de binnenfte in-gewanden der aerde onder\'t geleyde der konft door-ging.In welke plaets de overblijffels van \'t Prioorfchap noch ove-righ zijn,^t welk die van chandos tot Schuts-heeren kent. Hier na komt men door broekigh landt aen dc mont vandc Iske,wékt de Britannen Vsk cn Wysk,txi andere Oske hoé- ^^ riviermen. Deze , gelijk ik gezeyt heb, het landt midden door-loopende, befpoelt drie fteden van de eerfte oudtheyt. De eerfte zelf op de grenzen des lants ten noord-weften,wort by Antoninus Gob annivm genoemt,acn dc t\'zamen- Gohan-loop vandc Iske en Gevenny, waer van zy de naem heeft j nium,doch heden wordt het met de gantfche oude benoemingAber-gevenny, en verkort Abergenny genoemt, het welk de jiher\'.vloedt van Gevenny oft Gobanny betcekent.Het is met muu- gsVenny,ren en cen kafteel gefterkt, \'t weik, als Giraldus zeght, metde fchandt-vlck van verradery, onder alle kafteelen vanWalles, meeft befmet was; eerftlijk van Willem, dc zoonvan Graef M ilo, daer na van Willem Breos, dc welke beydcZommige Grooten van Walles, op\'t gemeen geloof hiergeroepen zijnde, onder fchijn van vriendfchap fchandlijk /gedoot hebben: maer niet zonder Godlijke wraekjwant de-ze van alle goederen berooft,zijn vrou en zoon door hongergedoot, is vluchtig geftorven; d\'ander heeft door een fteen,op zijn hooft geworpen, terwijl hy\'t kafteel Breulais ver-brande, eyndlijk de verdiende ftraf van zijn fchelm-ftukkengeleden. De eerfte Heer van Abergevenny , oft Gobannium, De Heerendat ik weet, was een Hamelin Balun, de welke Brienus van ^^^Wallengford, oft Bnentium van \'t eylandt, des Graven zoongenoemt, tot erfgenaem geftelt heeft. Deze heeft insgelijx,voor zijn twee kinderen, die melaetfch waren, hier een zie-ken-huys gebout hebbende, Wouther,zoon van-Gracf Milóvan Hereford, tot vêr het grootfte deel van zijn erf-goet ge-roepen.Dezen volgde zijn broeder Henrijk,van dc Walfch-Engelfen gedoot, de welke in zijn landen gevallen waren,die des Konings Overften niet zonder groote gevaerlijkhc-den befchermt hebben.En doorHcnrijks zufter is deze ftadttot de Breos, en van deze doorhoulijken door dc Cantelupsen Haflings , tot Reginald Grey van Ruthinia gekomen.Nochtans heeftze Willem dc Beauchamp van Grey, doorkracht van een overdraght,cn by verdragh weder gekregen^en die heeftze insgelijx,

indien hy geen mannelijke oor na-liet, aen zijn broeder Thomas, Graefvan Warwijk,cn diensmanlijke erfgenamen, op-gedragen. Aen Willem van Beawchamp. Heer van Abergevenny, was gebooren Richard, die, 19, Richiom zijn krijgs-dapperheyt Graef van Worcefter gekoren,en 2.in de Franfche oorlog gedoot zijnde,een eenige dochter na-liet, de welke Edwzid Nevill ten huys-vrou genomen heeft.En van toen afhebben de Nevillen met de tijtel van Baron- cU 19.nen van Abergevenny vereert geweeft; nochtans wierd het ö? 21.kafteel lang na die overdraght, daer ik van gezeydt heb, in-gchou den. D e vierde van deze by ons gedenken geftorvenzijndc, heeft alleen zijn eenige dochter Marie nagelaten,acn Thomas Pane, R idder, getrout zijndc, tuflTchen de wel»ke cn Edward 2?evill,Kiddet ,en nacfte manlijke crfgenaem,dien by uyterfte-wil, cn \'t zelve door de macht van \'t Parla-ment beveftight, het kafteel van Abergevenny, cn vêr hecgrootfte erfdeel toe-gevallen was,van dc tijtel der Baronnyevan Abergevenny in de vergaderingen van \'t Parlament, inhet tweede jaer van Koning lakob, op zeven byzondere da-gen , van weêr-zijds voorfpraken , voor dc Grooten van hetRijk zeer dapper en gelcerdelijk getwift is. Als nochtans hetgefchil van gerechngheyt niet genoegh verklaert was, cn zybeyde de eeren-tijtel na de doorluchtigh cyt van haer ge-flacht by elk waerdighft fchenen, cn het door zeer zekereken-teckens gewis was, dat de tijtel zoo wel van Baron van Aber-



? Ahergevenny,z\\s van Baron le Defienfer,lot Acïc ftam erflijkbehoorde; zoo hebben de groote Heeren van den Koningbegeert, dat de waerdigheyt van Baron aen beyde herfteltzoude worden,die \'t zelve gaern toeftont.Hier na was van deCancellier aen de Grooten voor-geftelt, eerftiijk,of de man-hjke erfgenaem de tijtel van Abergevenny hebben zoude, ofde vroulijke erfgenaem: zo heeft het velen behaegt, dat acnde manlijke de tijtel van Abergevenny herftelt zoude wor-dcn.En als \'cr weer voor-geflagen was,of aen de vroulijke enhaer erfgenamen den tijtel der Baronnye le Befpenfer zouherftelt worden; zo hebben zy \'talie toc-geftcmt. Het welk,als \'t den Koning verklaert was, zoo heeft hy \'t met zijn Ko-ninglijke toeftemming beveftigt. En is Edward Nevill doois Konings uyt-fchrijven terftont tot het Parlament beroe-pen met de naem van Baron van Abergevenny, en in eenParlaments-rok, na de wijs, tuflchen twee Baronnen inge-bracht , en in een ftoel boven de Baron van Audeley geftelt.En op de zelfde tijdt wierden voor de Grootftcn van \'t Rijkopene brieven gelezen, waer mede de Koning, Marye Fanetot de ftaet, trap, tijtel, ftijl, naem, eer, en waerdigheyt vanBaronnes le Baronnes le Defienfer, herftelt, op-gericht, en verheVenVe/pèn/èr, heeft,&:c. dc voornoemde ftaet te hebben en te houden, &c. voor dc zelftle Marye cn haer erfgenamen; en dat haer erf-genamen by vervolg zullen zijn Baronnen le Dejpenfer, &c.Maer op een nieu gefchil gerezen zijnde, wien de eerfteplaets toequam, der Baronnye van Abergevenny , oft leDejpenferi zo hebben de Grooten het zelfde te onderzoekengezonden acn dic gene,die voor \'t ampt van de Graef Maer-fchalk van Engelandt beftemt waren, dc welke,de zaek rijp-lijk overwogen hebbende, het vonnis voor de BaronnyeleDeJpenfer met haer handt-fchriften en zegelen ondertce-kent hebben, \'t welk voor dc Grooten gelezen,en in \'t dagh-boek des Parlaments door haer bevel getcekentis; waer uytik dit kortlijk befchreven heb. Dit kafteel {\'t welk ik nietftil-zwijgens kan voorby-gaen) heeft gehadt I. Hajlinges,door Homagie, bewaring, en houlijk, als \'t gebeurt, (als menleeft in de Inquifitie ) en zo daer oorlogh komt tuflchen denKoning van Engelandt, en den Vorft van Walles,zoo moefthy \'t vaderlant van Over-went bewaren op zijn eyge koften,ten beften dat hy kon tot zijn voordeel,des Konings nut, enbefcherming van \'t Koningrijk van Engelandt. Het tweede ftedeken,wclkAntoninus Burrium genoemt,cn by de twaelf mijlen van Gobannium geftelt hceft, is gele-gen daer de rivier Birthin met de Iske gcmengt wordt;by deBritannen wordt het

heden met verfteldc letters genoemt3runebegie voor Burenbegie CaerVske, by Giraldus Ca-jlrum Ofca, en by dc Engelfen Vske; nu vertoont het alleendc vervallc muuren van een groot en fterk kafteel, het welkzeer geneuglijk gelegen is tuflTchen de rivier Iske, en \'t beex-ken Oilrvy, het welke door Ragland, zijnde een treflijk huysvan den Graef van Worcefter als een kaftecl, ten weftenhier dicht voorby loopt. Dc derde ftadt is by Antoninus I s c a , L e c i o 11 ge-noemt, aen den anderen oever van de Iske, even twaelf Ita-iiacnfche mijlen van Burrium, gelijk hy aen-getekent heeft. Burrium* Iska, R E. M O N M O V T H H A77 gelegen; by de Britannen wort het Caer-Leon, eri Caer LeonarVsk genoemt, dat is, de fladt van\'t Legioen aen de rivier Vsh*Iske, van het tweede Auguftifche, \'t welk ook het BritanfchLegioen genoemt wort. Dit Legioen is van Auguftus inge-ftelt, van Claudius uyt Duytflandt in Britannien, onder herbeleyt van Vefpaflanus, gevoert, dien \'t, naer \'t Rijk ftaen-de, te pas gekomen is, en de Britanfche Legioenen by zichgevoeght heeft, en \'t is cyndlijk van lulius Fronnnus,als hetfchijntjhier tegen de Silurcn in bezetting geftelt. Hoegroocdit Iska toen ter tijdt was, hoor onzen Giraldus uyt zijnReys-boek van Cambrien: Dit was een oude treflijke ftadt,van de Romeynen eertijts met gebakke muuren voortreflijkop-gebouwt. Hier ziet men veel teckenen van den oudenAdel, groote Palleyzen, eertijts met gulde toppen der dakendcRoomfche pracht navolgende,vermits het van de Room-fche Vorften eerft gebout, en met uytmuntende gebouwenverkiert was. Den R euzen tooren, de treflijke bad-ftoven,de ovcrblijffels der tijden , en de fchou-plaetfen met fraeyemuuren, ten dccle noch overigh zijnde, alles befloten. Menvindt hier overal, zoo binnen als buyten \'t begrijp der muu-ren , onder-aerdfche gebouwen, water-loopcn, en gegravekelders; en \'t gene men onder anderen aenmerkens-waer-digh acht, men ziet\'cr overal Stoven meteen wonderlijke Stooven,konft gemaekt, door eenige zijdige, en heel naeuwe tocht-gaten de warmte heymlijk uyt-blazende. Hier liggen tweeEdelen, cn naeft Albanus cn Amphibalus, de voorneemfteeerfte Martelaers van Groot-Britannien, en aldaer met hetMartelaerfchap gekroont, te weten lulius en Aaron, welkebeyde een treflijke kerk in de ftadt hadden. Want in ouderijden waren \'er drie treflijke kerken in deze ftadt: de eenevan dc Martelaer lulius; de andere vereert met dc rey vanGodt-gewijde maeghden, en de derde gebout op de naemvan den heyligen Aaron, des zelfden gezel, en vereert metdc treflijke orde der Kanunniken. Ook was

Amphibalus,dc Leer-meefter van S. Albanus, enzijn getrouwe onder-wijzer in \'t geloof, van hier gefproten. De gelegenheyt dcrftadt is zeer fraey op de Oske, een rivier door de invloeyendezee tot de fcheeps-vaert zeer bequaem,cn de ftadt is ver9iertmet boflchen en weyden. Alhier zijn de Roomfche Gezan-ten gekomen tot het wijdt-bcroemde Raedt-huys van diengrooten Arthur.En alwaer de Aerts-biflchop Dubritius aenDavid Menevenfis dic eer gelaten heeft, mits de ftoel vanhier naer de hooft-ftadt Menevia gebracht is. Zo vér Giral-dus. Maer om deze oudtheyt tc beveftigen, heb ik de oudeopfchriften, die, hier onlangs uyt-gegraven,my de eerwaer-dige vader Francifcus Godwin, Biffchop van Landaf,treflij-kc liefhebber dcr wacrdige oudtheyt cn geleerthcyt,na zijnbeleeftheyt meé-gedeelt heeft, hieronder doen ftellen. Inhet m d c 11 jaer is in een nabuurige weyde van de graversgevonden een beeld met ccn riem en pijl-koker gegort, vanhooft, handen, en voeten geknot, op een vier-kante vloer-fteen, en een ftuk van een Outaer,met dit opfchrift in groo-te letters, van Haterianus,de Gezant van Auguftus,en voor-Schout van de Provincie Cilicia geftelt: livs :aterianv, |LEG.AVG.PII.PRIpROVINCCILIC F)ex.e op\'fchriftenfijnte Ma-thern in hethuys vanden Bif-fchop VOHLandaf, C c c c c In\'t I 1



? nighftns blijkt: PRO SALVTEA V G G. N. N.SEVERI ET ANTON- NI ETGETiECAES. P. SALTIENVS P. F. MAE-CIA THALAMVS HADRI.P R F. LEG. IL A V G.C. VAMPEIANO , ETLVCILIAN. : \'i I vonden, dewelke ik acht dat alzo vervult moet worden: M. AVfRELIO an t o ïnino AVqSEWR.L1VCII. ? Cenmi«* IVG.P \'IC Ook deze ftukken: 7. V E C I L I A N A. V I r r.7. VALER.M A X S I M L Hier is ook omtrent de inkomft der Saxen geweeft cenSchool van twee-hondert Wijs-gieren,oft Philofophen,dic,\'m de Sterre-konft oft Aftronomie, cn andere konften wel Z78 de S I \' L U R E N. ïn \'c volgende jaer is hier beneven ook uyt-gehaelt, \'t ge- ervaren zijnde, den loop der fterren naerftlijk waer-namen, ne betuyght dat het voornoemde beeldt van Diana geweeft als Alexander Eirebienris,een ongemeen Schrijver,gefchte^ is, en dat de kerk van Titus Flavius Poftumius Varus oudt ven heeft, waer uyt my Thomas ïames van Oxft)rd, een zoldaet, mooghlijk van de bende van het tweede Legioen, zeer geleert man , en ware liefhebber van boeken, veel ge« herftelt was. fchreven heeft; als die zich geheel in de boeken en geleert- T. FL. POSTUMIUS VARUS. heydt heeft ingewikkelt, en nu voor de oeftening van\'t ge- V. C. LEG. T E M P L. DIA N ^ meene nut, in \'t bevorderen der Boekeryen van Engelandt, RESTITUIT. (Godt vorder het werk) dat betracht, dat het gemeene beft Als ook deze beloofde Altaer, waer uyt Geta des der geleertheyt inzonderheyt nut zal zijn. Onder\'t gebied Kevzers naem toen uyt-gekrabt fchijnt, als hy van zijn van de tweede Henrijk, in welke tijdt Giraldus gefchreven broeder Antoninus Baflianus omgebracht,en tot vyant ver- heeft,fchijnt deze ftadt fterk genoegh geweeft te zijn. Want klaert was,zoo nochtans, dat het uyt de trek der letteren ee- Yrwith van Caerleon, die moedige Britan, had dezelve lang ƒ« de ge-drtthte bos-ken CUh\'dins Vom-peianttsLollitmmAvittuiCof-AnnoChrifti2X0. tegen de Engelfen befchermt, tot dat hy, van den Koningoverwonnen,uyt zijn bezit gedreven wierd. Maer nu^om teleeren, dat der fteden noodlot niet min als der menfchengedraeyt wordt,is zy tot een kleyn ftedeken gekrompen,de-welke eertijdts van zulk een groote wijdte geweeft was, enaen beyde ftranden zoo wijdt uyt-geftrekt, dat S. luliaenshuyzen van den doorluchtigen Ridder Will. Herhert, dieniet min door de gaven van zijn verftant en oordeel,als doocde voortreftijkheydt van zijn geflacht vermaert was, na menzeght, in de ftadt zelf geweeft zijn, en dat de kerk van dcMartelaer lulius op dc zelfde plaets geftaen heeft, die nuduyzent fchreden min oft meêr vandc ftadt afis.

Ook is mont van de /j/ff,gegroeyt de Nieuwe Haven, by Giraldus deNieuwe Burgh,hy ons Newport,ce\\x nieuwe ftadt, door dc ge- Jslewfort.legenhcyt van \'t kaftecl en de haven niet onbekent: op wel-ke plaets eertijts een krijghs-wegh was, van welke Necha-mus met deze veerzen gedenkt: De Oska loopt en meèrt de Jhelle waterenDer wijde Severn-vloedt, \'t welk mj hetuygen kenDe lulifche flraet. Dat deze lulifche ftraet cen wegh geweeft is, daer acn isniet te twijffelen, cn mach men de zaek tot gifl^ing brengen,zoo fchijnt het nict ongerijmt dat zy van lulius Frontinus,overwinner der Siluren, gebaent is. Op de grenzen van ditT^euw Burgh , zeght Giraldus, kruypt een rivierken, ge-naemt liantpencarn, niet als op zommige ondiepten door-gangbaer,met zoo zeer door dc diepte der wateren,als doordc holte dcr kolk en broekige flijkerigheyt; cn \'t had cerdjtseen ondiepte, genaemt Rydpencarn, dat is, de ondiepte opV hoöft der klip. Welke ondiepte, als nu byna onbekentzijndc. Henrijk de tweede. Koning van Engelandt, by gevalGver-ging, zoo hebben de Walfch-Engelfen, (dewelke devoorzeggingen zeer lichtlijk gelooven) als of\'et al gedaenwas, alle hope van beterfchap af-geleght, om dat Mcrlin,dc wilde Apollo der Walfch-Engelfen, voorzeythad, datdan dcr Walfch-Engelfen krachten te niet zouden gebrachtworden, wanneer ecn fterk een vlakkerigh Vorft (gelijk dieHenrijk was) die ondiepte overgacn zoude. Onder de Saxfche oft Zeven-hcerfching, is dit landt dc Bergh-Walen onderdanigh geweeft , die zyDunjxt-can genoemt hebben, die nochtans, als in dc oudeWetten te zien is,onder \'t gebiedt van de Weft-Saxen waren.En in de eerfte tijden der Noormannen hebben haer deaenpalcndc Hertogen zeer gequelt, inzonderheyt HamelinBalun, die ik genoemt heb, Hugo Lacy, Wouther en Gilbertvan Clare gcnoemt,cn Brienus van Wallingford, aen dewel-ke, als het dc Koningen gegeven hadden, zoo hebben zy, alwat zy in deze wijk, dc Walfch-Engelfen overwinnende,konden in-nemcn,zommige het bovcnftc deel van dit lant,dat zy Over-Went, zommige het laeghfte, dat zy Nether-Went genoemt hebben, allenx onder haer macht gebracht. Ook is \'cr deze zeer fchoone, doch vcrlemdc Altaer ge- „yj. (je^ ^.dvc vervalle muuren, een weynigh laeger aen de Het begrijpt 127 Parochie-kerken» G L A- 1 ^ .if \'i H;



? 1-J9 glamorgan- I Et laetfte landt derSilurenmeen ik dat geweeft te zijn,welk heden by ons Glamor-ganshire, byde BritannetiiMorganuc, Glath-morgan.enGlad Vorganuc,èi2X. isjiet larttMorganuc genoemt wordt,van de Vorft Morgan, alszommige vermoeden,oft,alsandere zeggen , van \'t kloo-fter Morgan; dóch indien ikhet trok van Mor, dat by déB ritannén de zee betekent, ik weet niet of ik de waerheydtbcfpotten zoude. Ik heb nochtans gemerkt dat de zee-ftadtvan Bretanjcn, nu Morlais, by Ptolomeus, en de oudcFran-zen Vórganium,ok Morganium (want de meê-klinkers M enV worden in deze tael dikwijls in elkander verkeert,) ge-noemt wordt, cn waer van doch anders, als van de zee Endit ons Morganuc light geheel aen dc zee-ftrandt, want hetwordt min in de breedte, als in de rechte lengte van \'t landt,vande Severnfche zee ten zuyden aengefpoclt;doch tc land-waerts light het ten ooften acn Monmouth, ten noorden aenBrechnoc,x.eViSNQ.^tx\\ aen Carmarden. Het noorder-decl is fcharp van bergen,dewelke, ten zuy-den dalcndcj allenxkens verzachten, acn welker voeten eenvlakte ten zuyden uyt-geftrekt wordt, in die gelegenheydt,als Cato beft geoordcclt heeft, en wacröm Plinius ItalienZoo zeer prijft. Want dit deel, zeer aen-gcnaem in vrucht-baerheydt zijnde, pronkt overal met dicht gelegc fte-den. Iuftinus,Vorft van dit lantjheeft onder den Rooden Wil^lem, als hy van Rhefus zijn over-heer af-gevallen, en hemin krachten ongelijk was, met een onbedachte raedt, welkeeen laet na-berouw gevolght is, Robert Fitz>-Haimon Noor-man, zoon van Haimon Dentatus Corbulenfchc Graef,uytEngelandt, door * Ivon Edelman, aen wién hy zijn dochterVerlooft had,tc hulp ontboden. Dewelke terftont volk op-lichtende,cn twaelf Ridderlijke mannen tot gezelfchap vanden oorlogh aen-nemende, eerftiijk met ccn vyandigh heyrRhefus gedoodt, en daerna door de Vruchtbaerheydt vanlandt verlokt, \'t welk hy nu al te voren met een zekerehope ingezwolgen had, zich op luftinus zelf wendende,om dat hy acn Ivon géén woort gehouden had, hem licht-lijk van zijn crf-bezit berooft, cn \'tlant onder de zijnen uyt-gcdeelt hceft, vergunnende aen Ivon de ongeboude plaet-zen der bergen, en dc vruchtbare landen voor zich, en aendic twaelf, die hy Fairs genoemt heeft, met die voor-waerdéuyt-dcelendc, dat zyZe met lécn-recht van hem,als van haerHeer , zouden houden, elkander met vcrzelde wapenen tehulp komen en befchermen, cn ieder zijn wachtplaets inzijn kaftecl van Caerdiffhc^2LCïtn,cn by hem,als men reChtfprak, tegenwoordigh zijn: \'t zal my niet verdrieten dc na-men der

zelve hier by te voegen uyt een bocxken, \'t wélk,ikniet weet of Edward Stradling, oft Edward Maunfel, beydeRidders van oude afkomft en in de oudheden zeer ervaren,(want op beyder naem wordt het om-gedragen,) van dezezaek gefchreven heeft j de zelve zijn alzoo : Willem van Londen. Richard Granvill. Pagan TurbervilL Olivier S. lohn. Robert van S. .^intin. Rogier Bekeroul. Willem Eaßerling, omdat hy uyt Duytfchlandt ge-fproten was, diens nazaten nu Stradlings ge-noemt worden. Gilbert Humfranvill. Richard Siward. Jan Fleming, Pieter Èoore. Reynald Sully, De rivier Rompny van \\ geberghte afvalknde,is de ooft;er-fche landt-pael, waer door deze Provincie van Monmouthafgefcheyden wordt, en Remni betekent byde Britannendeelen. Dicht by de zelve, daer zy de omwegen loopt, zietmen tuftchen de bergen op een moeraifigc plaets de hel-lende veften van\'t kafteel Gaer-Phïlly , \'twelk van zulk éen Caef-gróote cn zoo wonderlijk van werk geweeft is,dat zy alle by- FhtUy>.kans verzekeren dat het een Roomfchc vefting geweeft is;en ik zal het niet loochenen, fchoonik noch niet merk metWat naem het by hun bekent geweeft is : nochtans fchijnthet herbouwt te zijn , wijl \'t een kapel heeft nae de Chriftewijs gemaekt, (gelijk my /. Sanford , een man van byzonde-re geleertheydt en geflepen oordeel, die \'t naerftighlijk be-zien heeft, geleert heeft,) en is den claren Graven van Glo^cefter eygen geweeft. Ook wordt het in onze jaer-boekenniet gedacht voor de tijden van de tweede Edv/ard. Wanttoen, als de Spenfers de vereening tuflchen den Koning, deKoningin, en de Grooten door quade lagen verdeelt had-den , zoo hebben zy Hugolin Spenßr met een lang geterghtpoogen in dit kafteel belegert. Ook heeft aen deze rivier,doch op een onzekere plaets, Eauftus Vortigerni, als Nin-nius getuyght, de befte zoon van de flimfte vader, een groo-te plaets gebouwt, alwaer hy met andere heylige mannen ,door geduurige gebeden , van Godt begeert heeft, dat hy(dien de vader door een zeer fchelmachtige bloedtfchandeuyt zijn eygen dochter ontfangen had,) voor zijns vadersfchuldt niet boeten zoude, dat zijn vader zich ten laetftenernftlijk bekeeren moght, en \'t vaderlandt van de Saxfcheoorlogh zijn adem verhalen. Het innC\' men vanClamorgani Hé. FitzrHaimon.* By ande-ren Imn, izKni^ts» Caerdife. Een weynigh lager heeft Ptolemeus geftelt de mont van Ratostabivm , oft Ratostibivm, met een gekreupelt _ . ^ ? 1 ^ rr -i • 1 1- ^ , ^ F>e mondt ^ooa\\ooïFratthTaff, datis, de zandige water-vloet van ^^n Rato- de rivier Taßl Want de rivier T^^van de bergen geftort, be-

fiahium,geeft zich daer naer de zee door dat is, de kerk aen de Taf, een kleen ftedeken in de laegh te gelegen, nochtans Landaf e.vcrecrtmctdeBiflchoplijke waerdigheydt, dien c liv Pa-rochiën onderdanigh zijn, en een Cathedrale kerk acn Tc-leanus, Prelaet van de zelfde, geheyhght, den welken Ger-manus en Lupus Franfche Bifl^choppen toen hebben inge-ftelt, als zy de Pelagiaenfche kettery, zich door Britannienwijds en zijtsuytfpreydende, bedwongen hadden; en heb-ben \'er den zeer heyligen man Dubricius tot eerfte Biflchopover geftelt, aen den welken de Britanfche Vorft Meuricusal \'t landt tufléhcn de rivieren Taf en Flei gefchonken had.Van hier loopt dc Taß\'tot Caerdtjf, by den Britannen C^^;\'- Q^y^^f^^did, ccn fchoone ftadt na dc gelegenheydt van dit landt, cnccn genocgh bequame haven, dewelke die FitzrHaimon, oftzoon van Haimon, overwinner zijnde, tot dc zetel der oor-logh en richthuys met veften en een kaftecl gefterkt heeft,waer in behalven een uytgclczcn heyr, die twaelf krijghs-licdcn haer wachten gehouden waren te befchermen. Niette min na weynigh jaren heeft Tvor Bach een bergh-Britan ,cn een groot-mocdigh manneken , met ccn ftille troep hetkafteel by nacht ingenomen, cn Willem Graef van Gloce-fter , de neef van Fitz-Haimon uyt zijn dochter, met zijnvrouw en Zoonken gevangen weghgevoert, cn by zich be-houden , tot dat men hem van zijn ongelijken ten vollenVernoeghde. Doch hoe Robert Curthofèi oudtftc zoon vanWillem de Conc[tießeur, een mal wreedt man,in oorloghfche Cnrthofedapperheyt, uyt de hope van \'t Rijk van Engelant door zijn Hertoghjonge broeders verftooten, cn van zijn oogen berooft in dit van Nor-kafteel ycroudert is, mooght ghy, zoo het uw luft, uyt onze ^»^»dien.Schicht-fchrijvers na zoeken; en te gelijk lezen, dat uyt eenKoninglijk geflacht geboren te worden,nocht geruft nochtveyligh is. • -1. Nauwlijx drie mijlen van de mondt vän de Taff, zelfs aende boght van de ftrant, ziet men twee kleync, doch luftigeeylanden, met een kleyne zee zoo van elkander, als van hetVafte landt afgefcheyden^ het hendftc wordt Sully genoemt, s^Uj f^o.na een ftadt, daer over gelegen, waer aen men gelooft dat geUjkvanRobert Sully (want hem is hét in \'t deelen toegevallen) de de Stluren.naem gegeven heeft, zoo ghy niet hever wilt dat hy na hetzelve genoemt is. Het verdfte word Barry genoemt van Barry. D d d d d den \' m
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? R ? E V K E S i8ô den heyligen man Baruch aldaer begraven, dewelke gelijk na weder-keerende bevind ik dat het een Vöet hooger aen^ hy de plaets de naem, zo heeft de plaets namaels de bynaem gegroeyt was. En de benedenfte kring van de bron is bin- aen zijn Heeren gegeven. Want het doorluchtige huys der nen de muuren byna zes voeten wijdt. Waer van mijn Zang- Ondcr-graven van Barry in lerlandt is hier van gefprotcn. goddin ook dit gezongen heeft: Tp Nova^Vilkfremem, odiofi murmure Nympha.IncUmat Sabrina-ßloque inimica propincjuo,Bvomit infeßas ruóiu violenter arenas.Damna pari ßntit viciniaforte : fed iliaTonticulum caufata tuum. .^mm vir go, legendùLit tus, ad amplexus vocitat : lat et ille vocatusAntro, é&quot; luà-atur tontra. Namque aßus utriojue eßContinuo motu refluus, tamen or dine dißar.Nymph aßuit propius. Föns deßuit. Ilia recedit.,iße redit. Sic livor ineß ^ pugnaperennis.Van dusdanige bron in Calis Malis verhack Polybius, en In dczc Zee-klip,Zeght Giraldus,blijkt een mactlijkc Icheurdaer acn zoo ghy \'t oor leght, Zoo zult ghy een geruyfch alsvan een fmits-gcreetfchap hooren, nu \'t geblaes van deblaes-balk , nu het hamer-geflagh , nu het luydt-khnkcndcgewrijf van de wct-ftcen en \'t yZer, en de krijüelende geyn-fteren van \'t ftad in de holen, en\'theygende vuur in dcovens. Voorts zoud ik niet qualijk gelooven, dat dit geluytvoort-komen kan door \\ heymlijk inkomftigc Zee-water,zoo \'t niet min met ccn vcrloope vloet cn gantfch ydelcftrant, als met een vervulde, volharde. Even alzoo was dicplaets, waer van Clemens Alexandrinus in vu Stromat. JSeK iPOü\' derlijk. hol. Bßdmc. Neath. S, Donets. ? O tide pen-ninqen. Do rivierOgmor. F.snop en neer-vloey-ende BronSandfordswel. Die laetfte woorden lees ik MternaliinDomo (in\'teeu- Eeuwigwigehuys,) want de graven wierden in die tijdt eeuwige huys*In \'t oploopen van de zee (des zomers) huyzen genoemt. En tulfchen Margan en Kinfeage benc- verhaelt met dczc woorden, die de gcfchichten befchreven geeft \'er deze reden van, dat de windt, als zy van haer ge-hebben, zeggen^dat in \'t eylandt Britannien cen Zeker hol is woone uyt-gangen berooft wort, zieh naer binnen keert,cn,onder cen berghgelegens en op des zelfs top een fcheur, en de gangen van de bron toc-ftoppende, het water befluyt,als de windt in dat hol invalt, en in zijn boezem t\'zamen- cn dat de vlakte wederom van\'t water ontbloot\'zijnde, de^ hort, dat men dan hoort her geluyt van Cymbalen, dic met aderen vande bron

yan de verftopping bevrijt worden , enmcnighte geflagen worden. Want een verfchovener ge- dat ^cr dan het water alzoo ovcrvlocdighlijk uytbortelt.blacs klinkt krachtiger. Van deze eylanden loopt dc ftrant Van hier längs de ftrandt ontmoet ons Kinfeage , eertijdtsrecht ten weften, en openbacrt zich aen een rivier, waer aen cen kafteel van Fitz-Haimon zelf^ cn Margan acn de zee,Cowbridge. binnen-waerder geftelt wort Cowbridge, by de Britannen eertijdts cen kloofter van Willem Graefvan Glocefter ge-van de fteenc-brugh Font-van, een koopftaidt, en dc tweede bouwt, en nu een woonplaets van\'t doorluchtigh en Rid-van die drie, die deverwinnervoor zich be- derlijk huys der Maunzels. Dicht by dit yï/^r^^i^ op de tophouden heeft. En om dat Antoninus in deze wijk, en aen van een bergh, Mynydd Margan genoemt, wort cen ftijl van?Bovinm. deze vêr-gclcgcnhcyt van de Iske Bövivm, welk ook zeer harde ftcen op-gericht van vier voeten lang, en ccnVerdurvelijk B o m i v m gevat wort,geftelt hceft, zoo heb voet brect, met een op-fchrift, het welk al wie \'t gelezenik, by verlcydende raming, gemecnt, dat dit Bovium geweeft heeft, moet (na dat het onervare om-gelegen volk met eenis: Maer wijl by de drie mijlen van hier zy Boverton-, \'t welk licht-geloovige dwaling dicht) datelijk daer na fterven. Dcmet Bovium bequaemlijk t\'zamen-klinkt, zoo moet my dc lezer bezie het dan, zoo hy durft,want hy weet zekerlijk datwaerheyt helpen, ik durf niet elders naer B ó v i v m vorf- hy fterven zal.fchen. Ook is \'t niet nieuw dat men dc plaetfen nae deOfl^n noemt; dit getuygen de Thracifche Bofphorus, hetSamnitifch Bovianum, en de Bauli van Italien, even of mertzeyd Boalia , zoo men Symmachus gelooft. Maer \'c zy hiermeê als met alles,vijftien mijlen van Bovivm heeft An-^toninus ook met een Latijnfche naem geftelt de ftadt Ni-D V s, het welk hoewel onze liefhebbers der outhcden nülang tc vergeefs gezocht hebben, zoo vertoont het zichnochtans aen dezelve gelegenheyt,als met de oude behoudenaem,in dc zeer bekende ^2idNeath-,tVi hier h^Lantwith,d2itis, Iltuts kerk, welk hier naby is, ziet men de gronden vanveel gebouwen , en \'t heeft by oudts verfcheyde wijken ge-hadt. Weynigh van hier zelfs op de boght van de ftrantlight het kaftecl van S. Donaes, de wooning van het oude endoorluchtige geflacht dcr Stadlings, waer neven zeer on-langs veel oude Roomfchc penningen uyt-gegraven zijn,voornacmlijk doch van dc xxx dwinglanden, en zommigevan Emilianus en Marius,die zelden

gevonden worden. Derivier Ogmor opent zich een weynigh hooger cen wegh naerde zee, vallende van de bergen door Coitie, eCrtijts toe-be-hoorende aen de TurbeviUers, daer na aen de Gamageors, ennu door vroulijk recht acn Rob. Sidney Onder-graef van\'t eylant, en door \'t kafteel Ogmor, het welk van \'t Londfchegeflacht tot de Lancafters gekomen is. Weynigh mijlenvan hier is cen bron byNieuw-kafted, (gelijk de zeer geleer-de man I. Stradling my fchrijft,) cen ftedeken gelegen aen? de wefter-ocver van de rivier Ogmor, byna hondert fchreden• van dc Severnfche ftrant, in een zandige vlakte. Het wateris niet zeer klaer,maer zuyver gcnoegh,en bequaem tot ge-bruyk : noyt vloeyt zy over, maer men daelt langs zommige trappen in dc put \' \' ven den wcgh light een fteen Van vier voeten lang, met ditop-fchrift : PVNP eivsCAR ANTOPIVS. Het welk , gelijk-my de eerwaerdighfte Biflchop van zou men nauwlijx met een fchotel water fcheppen , daermen terftont, de zee af-loopende,het zelfde met een bequa-me emmer wel zoude fcheppen. Ook blijft deze ongefta-digheyt des winters, maer blijkt veel minder,om de van bo-ven door de flagh-regens cn van elders aenkomftige water- . , O___________________ aderen. Dit hebben my veel geloof-waerdige inwooners Landaf, die my deze dingen heeft laten uyt-fchrijven, deftantvaftelijk verzekert. Maer mits ik het vaek-klappige Cambro Britannen met by-voegen en veranderen alzoo le-geruchtqualijkvreefde,zoohebikmy tot die heyligc wate- zen en vertalen. Pjm Bis A n C a r A n t o p i v s,ren nu onlangs eens en anderwerf begeven. Want terftont dat is, Vijf vingers der vrienden oft nacften hebben ons ge-was mijn gemoet ingenomen met verlangen om u dit te doodt. Zy gelooven datheteen grafis van Vorft Morgan,fchrijvcn. Alsikeerfttotdeplaetsquam, vertoefd ik, alles waer na het landt genoemt is, die, als zy willen , gedoodt isdoor-ziende het derde-deel van een uur, cn (dc Scverne op- in \'t acht-hondertfte jaer voor Chriftus geboorte; maer deloopende cn niemant komende om water tc fcheppen) het liefhebbers der outhcden bekennen dat de mackfels dezerwater viel omtrent drie duymen. ïk ga wegh. Niet lang daer letters van een jonger eeuw zijn. Van IÉ



? G L A M O R G Van Margan loopt de ftrandt ten noord-weften, doorAher-avon een kleene koop-ftadt,naer de rivier Avon, waerVan de mont den naem heeft, naer de rivier Nidum^ door le-vendigh zant berucht, waerom in \'t reys-boek van Antoni-nus een ftadt van de zelfde naem en oude gedachtnis, N i-t) v m genoemt, light, de welke, als Fitz-Haimon dit landtzich eygen maekte, by looting Richard Granvilltoe-geval-len is, de welke dicht onder de zelve ftadt een kloofter ge-bout, en Godt en de Monikken zijn deel op-gedragen heb-bende, tot zijn eygen erf-goedt in Engelandt, \'twelkhygroot gehadt heeft, gekeert is. - Na de rivier 2{idum, wort al wat aen de rivier Loghor, dewelke ten weften de landt-pael van dit landt is, light,by onsG^B^f-r genoemt, by de Britannen en Ninnius Cuthir-, waerin, gelijk hy zeght, de zoonen van Keian Schot zich uytge-breyt hebben, tot dat zy van Cuneda het Britanfche Ko-ningsken verftoort wierden. Onder de eerfte Koning Hen-rijk heeft het Henrijk Graef van Warwijk onder zijn machtgebracht; maer namaels, door verdragh tuflchen ThomasGraef van Warwijk en dc tweede Koning Henrijk, is hettot het Koninglijk erf-goedt gekomen. Doch Koning lanheeft het gefchonken aen Willem van Breos voor den dienftvan een Ridder voor alle dienft, en zijn nakomelingen heb-ben \'t gehad tot de tijden van de tweede Edward. Want toenheeft Willem van Breos, als hy velen dit erfdeel toe-ge-zeyt, en eyndhjk de anderen befpottende om \'s Konings wilaen Huigh Spenfer in handen gegeven had, oorzaek ge-weeft (onder anderen) waerom de Grooten tegen de Spen-fers met een doodlijken haet gebrandt, en \'s Konings aen-zien lichtvaerdighlijk verworpen hebben. Nu wordt hetzelve in \'t ooft en weftlijk gedeelt. In \'t ooftlijke deel muntuyt Sweinfey, een ftadt van de zee-verkens by de Engelfenalzo genoemt, by de Britannen Aber-tarv, van de rivier Taw,welk die Henrijk Graef van Warwijk gefterkt heeft. Maer J^idum.Neath. LoohoY.c> Cower. Th.Wal- Pg\' Lther Mo\' naß. Neth. y Keloan. Sinßy* N - S Hl R E. veel ouder als dit is \'t gene aen de rivier Loghor, Antoninus L E v c a R v M, en wy met de heele naem Loghor noemen. Leucarm* Alwaer na de doodt van de eerfte Heinrijk, Hmveüap Mere- Loghor, die, met zijn bergh-lieden de Engelfchen overvallende, veel vermaerde mannen gedoot heeft. Hier aen paelt Weft-go- wer, en de zee weer-zijdts daer aen fpoelende, maekt hec een half eylandt, lofwaerdiger in vruchten als in fteden; en eertijdts vermaert door Kindus, onder de heyligen getelt, die hier een eenzaem leven geleyt heeft: waer van, zoo

ghy meêr weten wilt, onderzoek onzen Capgravius, die zijn wonder-werken volmondigh geroemt heeft. Van de overwinning zelfvan deze Provincie afzijn Hee- De JJeersnren geweeft van FitzrHaimon in de rechte liny afdalende deGraven van Glocefter, de Claren, en Spenfe\'rs, daer na deBeauchamps, en een oft twee van de NeviHs, en door eendochter van Neviä uyt de Spenfers gefproten,heeft de derdeRichard, Koning van Engelant,en na diens doot de fevendeHenrijk \'t erfdeel van dit landt verkregen,en aen zijn OomGafper Graef van Bedford vergunt; de welke zonder kinde-ren geftorven zijnde, zo heeft de Koning al \'t recht weder-om aenvaert, en zijn zoon de achtfte Henrijk na-gelaten ^diens zoon de zefte Edward het grootfte deel des zelfdenaen Wiflem Her bert,dm welken hy tot Graef van Penbroek,en Baron van Caerdiff veikoïtn had, verkoft. En van de oocder xii Ridderen zijn in die landt alleen overigh de Strad-lings, in een lange ftam-ry doorluchtigh, de Tubermls; enzommige Flemings, van welke de voornaemfte woont ccFlemingHon, nu verdurvelijk Flemßon, \'c welk van hun, als deftadc der Flemings, de naem gekregen heeft. En in Engelanczijn overigh de Baron S. lohn van Bletfo, de Granvils in De-von-shire, cn de Siwards, als ik hoor, in Somerfet-shire; vande anderen is de manlijke oor nu lang vergaen, en haer erf-deel is verfcheydelijk door de vrouwen verdeelt. 281 118 Farochjen» DIME-: E e e e @ (?



? z8Ä D I M E T E N. pj^p^ Et olperige 4eel yan dit landt y^cdk ^ich yerder ten &quot;^eßen ßnlt, ypordt hy de Engelfen Weft-.^ &quot;Sj^ales genoemt, en begrijpt het landt yan C^crmaxdea y Penbroch, e« Cardigan |Plinius heeft gement dat het de Siluren ook ingehadt hebben : Maer Ptolomeus^ die Britanniennauypcr gekent heefi y heeft hier een and^r yolk gefielt ^ dey^elkehy Dimeten en De-mex e n noemt i m de naem yan D e m e t i e n hebben en Gildas en Ninnius yoorde^e wjk gebruykt , &quot;Si^aer yan de Britanfche in\'^ooners het ^ehe Difed, yeranderen*\'dey na de €}genfchap der tael y de M in\'F y heden noemen. Zoo\'tgeenaepfckenieus-gierichydtfchem y ik ^ou de^e mem der Demeten yan De-heu Meath trekken, dat is, de y lakte naer \'t x^yden 5 geiijk dit ganfche Zuy d-Wales, D eheubar th, dat is^uyder deel i en yooryoaer de Britannen ^elye hebben die gene, -^elke een ylak en yeldigh landt beypoq/iden, Meatengenoemt. Ook is de gelegenheydt yan dit landt niet yreemt yan die betekening^ het ypelk^ als ghy hier gekomen ^ijt, dooreen pachte laegheyt tu jfchen de omliggende bergen, tot een ylakte allenx uytgeflrekt &quot;^ordt, C A E R M A R D E N - S H I R E. D E mß-Wa^tu i Et Maridunfch landt,by denCaermar- Engelfen Caermarden-shire de?3-ihfre, fs^ genoemt , genoeghzaem vrucht-rijk, over-vloedighin vee, op zommige plaetifenvruchtbaer in fteen-koolen,word ten ooften bepaelt vanGlamorgan en Breknok,tenweften vän Pcnbrok , tennoorden van Cardigan methec tuflchen-loopen van derivier Tyuy, en ten zuydenvan de zee, dewelke de landen hier met zoo groot een hi-ham uytholt.dat dit lant,als verfchrikt,zich fchijnt naer bin-nen getrokken te hebben. Aen dezen inham vertoont zich eerft Kidwelly, welks lan-deryen de zonen van de Schot een tijdt lang in ge-hadt hebben, tot dat zy van den Britanfchen Cuneda ver-dreven wierden. Doch nu wordt het onder de erfgoederenvan Lancafter gerekent door de erfgenamen van Mauritsvzn Londren, dewelke, uyt Glamorgan rukkende, dit zelve. door een zware oorlogh zich geeygent heeft, en de oudeftadt Kedwelly een kafteel bygevoeght, en met veften om-heynt, het welk nu door ouderdom als verlaten fplijt. Wantde inwooners, over het rivierken Vendraeth Fehan getogenEijnde,hebben een nieu Kidwelly gebout, door de bequaem-heyt der haven daer toe aengelokt, welke noditans nu,dooreenige voorgeworpe fteen-klippen, byna niet met allen is.Terwijl Maurits deze plaetzen in-nam, zo heeft Guenliana,Gmnltml huysvrou van Vorft

Gruftin,een vrou van de uytterfte ftput-heyt, om haers mans vervalle zacken te helpen,Maurits metvyandige vaendelen dapperlijk aengevallen; maer is methaer zoon Morgan en andere Edelen(als Giraldus getuyght)in de flagh gebleven. Doch dit rijke erf is met de tijtel vanT>e Beeren Heer van Ogmor en Kidwelly door Haiwifia , dochter en erf-&quot;jm Om genaem van Thomas van Londres, gekomen aen PatriciusenKtdwd- van chaworth, en door zijns zoons Patricius dochter aenb\' Henrijk Graef vanLancafter^en de erfgenamen van Maurits van Lo?idren,\'2i\\s de oude ïnquifitie getuyght, waren voor diterfdeel gehouden dat zy,als de Koning,oft zijn hooft Rech-ter mee een heyr-leger in de deelen van Kidwelly quam,moeften het voorzpyde heyr met haer vaendelen en al haervolk leyden midden door het landt van \'lieth, tot aen Logor»Weynigh mijlen beneden Kidwelly wordt de rivier Tovy, byPtolomeus Tobivs , eyndlijk van de zee ontfangen, na dathy dit lant van \'t noorden naer \'t zuyden door-loopen heeft,eerft door Lanandifry, van de t zamep-vloeyende rivieren,als men m-eent,alzoo genoemt,het welke EIoel,Refus zoon,nu eertijts tot {^ïjt der Engelfen, verdelght heefc. Van daerVinevof. \' door Binevor, het Koninglijk kafteel der Vorften van Suyt-Wales, terwijl zy bloeyden, verheven op de hoogepp vaneen bergh,eyndlijk door Caer-Maerden, het welk de Britan-nen zelve Caer-Frtdhin, Ptolomeus Maridvnvm , Anto-ninus Mvridvnvm genoemt heeft, dewelke zijn reyzenniet verder vervolght, en,door de zorgeloosheydt der boek-handelers, hier niet wel geacht wordt 3 want zy hebben detweewegen van Galena na Isku , en van Maridunum na Vi-roconium lichtvaerdighlijk vermengt.Dit is de voornaemftèftadt van het gantfche landt, genoeghlijk in weyden en bolrfchen,aen-zienlijk in oudtheyt,met gebakkemuuren,als Gi*raldus zeght, ten deele noch in wezen , zijnde geflooten opde edele rivier Tovy, dewelke even bequaem is om fchuit-kens te torflen,hoewel zy nu een zant-bank voor de mondtgeftrekt heeft. Hier in is der Britannen Tages gebooren, teweten onze Merlin; want gelijk die zoon van de Natuur- Merlinigodt zijnen Hetruflbn de Ingewant-kijkery, zoo heeft dezenacht-merrijs zoon onzen Britannen zijn waer-zeggeryen,ja zijn loutere Oreftes droomen verdicht.Waer van hy in diteylant by hec lichtgeloovige en onervaten volk voor de ver-maerfte waer-zegger geacht wort. Terftont na de inval derNoormannen in Walles is deze ftadt in haer macht,doch ikweet niet onder wiens beleyt, geraekt, en is, lang met

velezwarigheden gequelt, dikwijls bevochten, en meêr als eensverbrant geweeft, eerftlijk van Gruflin Refus zoon, daernavan Reftis des zelfden Gruflins broeder: In welke tijdt Hen-rij Engels man het kafteel ontzet en de brugh af- Kidmllj, Tov^ ofTo\'bins fl. gefneden heeft ,• doch namaels heefc hec door de byftanc vanGilberc van Clare, welke dezes veften en nabuurigh ka- .fteel geveftight heeft, deze ellenden uytgefchut, en vanzorgen geflaekt, het onweer der oorlogen namaels lichte-lij ker verdragen. De Vorften van Walles , eerft-gebore zo-nen der Koningen van Engelandt,hebben hier voor Zuydt-wales haer Cancelry en Scaccarium geftelt. By deze ftadt light ten ooften Cantred-Bichan, dat is, dc ^^^^^ jkleene Hundred, (want de Britannen noemen zoodanigh y\'l^^n &quot;een deel landts Cantred, welk hondert dorpen begrijpt,) in Cantr \'ed.het welk,behalve de vervalle muuren van het kafteel Careg,(hec welk,op een al-zins fteyle en fcherpe rots light) en vele Qnder^onder-gravingen, oft ruyme hollen nu met groene zoden aertfchlgedekt, waer in men gelooft dat de bloodè menighte in hollen^tijdt van oorlogh geWoont heeft, ook een bron is, als Giral-dus fchrijft, welke,op een natuurlijke dagh twee-mael watergebrek hebbende, en zoo dikwijls overvloeyende, de on-ftantvaftigheden der zeenabootft. En ten noorden ftrekt zich wijdt uyt Cantred-Maur, datis de groote Hundred, eertijdts de zekerfte toevlucht derBritannen, als welk dicht van boflbhen, rouw en klippigh,en, door der heuvelen bochten , belemmert van wegen is.Ten zuyden liggen de kafteelen Talcharn en Lhan-fiephmop de zee-klippen, dewelke overvloedige getuygen zijn vankrijghs-dapperheden, zoo in de Engelfen ais Britannen. By phm!Talcharn wordt de T<tf in de zee geftort, aen wiens oevers Taf fl,eertijdts vermaerdt was Guinar Taf, dat is, het wittehuys aen de vloedt Taf^ het welke uyt witte hafelaeren toe een ém m



? p Ë Kr Ë \'R ö R Ë. ï H 28j een Zömer-buys gebouwt geweeft is,alwaer in \'t d cccc xiiiijaer * Hoel, bygenaemt dc goede, Vorft van Walles, doorgroote vergaderingen (want behalven andere, wareneerhondert cn veertigh kerkelijke lieden t\'zaemen gekomen )nadatdc inftellingcn der voor-ouderen veroudert waren,zijn volk nieuwe wetten geftelt, gelijk de voor-reden derzelve wetten getuyght. hi wclke plaets namaels een kloo-fterkcn gebouwt is , .het welk zy Whüe Land genoemt heb-ben. Weynigh van daer Vi^t Killmayn Lhoid, alwaerdeboeren onlangs op cen aerden vat gevallen zijn,waer in eengroote mcnighte van Roomfchc penningen van min zuy-ver zilver verborgen waren,te weten van de tijden van Com-modus af, dewelke de ccrftc der Roomfche Keyzeren hetzilver vcrvalfcht heeft, tot op het vijfde hooft-manfchapvan de derde Gordianus, welke uyt komt met het cc xliiijaer nae Chriftus geboorte. Hier onder zijn geweeft pen-ningen van Helvius Pertinax, M. OpeUius, AntoninusDiadumcnianus, lulius Verus Maximus Maximinus zoon. * I\'J&lim. WhiteLandt. Roomfchepenningen. Celius Balbinus, Clodius Pupicnus, Aquilia Severa huys-vrouw van Elagabalus, en Sall. Barbia Orbiana, wclke omhaerzcldcnheydt by de lief-hebbers der oudtheydt indegrootfte waerde zijn. Nu is overigh, dat ik verbale, dat acnde rivier Tivy , welke dit landt van het Graeffchap Cardi-^^»affcheyt, Nieu-kafteel light, zoo noemt men het hc- Nein-Capden,het welk Refus Ap Thomas een ftrijdtbaer man, dewelke le,den zevenden Henrijk in \'t verkrijgen van \'t Rijk bygeftaenheeft, en van den zelven met recht Ridder van S. loris ge-maekt is, vernieuwt hceft, want te voren wiert het f/w?^\'//«?genoemt. Wclke naem zoo de Engelfen van de Olm-boo-men gemaekt hebben , zoo is dc raming van die gene niette verachten, welke willen dat het der Dimenen Loven- Loven^t iv m zy, waer aen Ptolomeus gedenkt: want de Britan- tmm.nen noemen de Olmen Ll^iffen. En wijl ik uyt de Hiftorienniet kan trekken, wie de eerfte der Noormannen dit landtden Vorften van Walles ontwcldight hebben,zoo vereyfchtde orde, dat ik my nu na Penbrok bcgevc. Het heeft 87 Parochiën. P E N B R O K - S H I R E. E zee zich nu naer \'t zuyden buy-gende, cn met een groote omgang,en verfcheyde inwijkende ftrandtkrommende, dringt het GraeftchapvanPenbrok, gcn\\ecn\\\\]kPenbrok-shire, welk in de oude tafelen Lega-tie Comitatus Penhrochia ,en by zom-mige Weß-Wales genoemt word, vanalle kanten aen, bchalven ten oo-ften, daer zich \'t landt Caermaerden, cn ten noorden, daerzich cen deel van Cardigan voor ftrekt. Een

landt over-vloedigh in vruchten, en inzonderheyt vervult met vee, cnzeer rijk van margel, en andere vette aerde tot vruchtbaer-heydt, alsook van fteen-koolcn. Dit landt, als Giralduszeght, is terwigh, overvloedelijk voor-zien van zcc-vifchen veylc wijn, cn, dat het beft van allen is, uyt de nabuu-righeydt van lerlandt zeer gemactight door de gezontheytder lucht. Eerftclijk zictmen op de ftrant, ten zuyden, af-dalendc,dc treflijke ftadt Tenhy, fterk van veften , op een dorre klipde zee verachten,- deze ftadt is door een haven der Schepenen ovcrvloet van vifch zccr Vermaert,waer van zy by de Bri-tannen ook Tenby-ypifcoid genoemt wordt, cn tot overheyteen Major en ccn Ballieu heeft, yan daer ten weften ver-fchijnen op de hcrleyde ftrant de over-blijflelen van het ka-fteel Manober, het welk Giraldus, Pirrhus woon-plaetsnoemt, in wiens tijdt, als die Schrijver getuyght, het zelvein toorens cn bolwerken uytnemende geweeft is , heb-bende ten weften een uytgeftrekte haven , ten noorden ennoord-weften, dicht by de muuren zelf cen frayevijver,zoo door haer aerdighcydt als diepte der wateren aen-zienlijk. Niet vêr van hier ftrekt zich een verknochte ftrandt, cneyndlijk ten weder-zijden het lant acn-voerende loopt zeervêr in zce,cn maekt een haven,dic de EngeVen Adilford-ha\'.ven noemen, als welke geen edeler cn zekerer is in gantfchEuropa, met zoo veel hoekige fchuyl-plaetfen in haven-rij-ke werven wordt zy onderfcheyden, door dewelke, als dooraderkens, de oevers overal door-fneden zijn, en op dat ikdes Dichters woorden gebruykc: Hier fluyt \'t onwapent meyr de Omgelege kußiEn dwingt het dat het leert te houden zachte ruft. Want zy telt (op dat ik fchceps-woorden en onderfchey-dingen gebruykc) xvi Kreken, v Bay en, en xiii Reeden,elkmet haer namen in \'t by-zonder bekent. Ook is deze havendoor haer zekerheydt niet meer vermaert, als dat de zeven-de Henrijk, gelukkiger gedachte,in de zelfde aen-gekomenzijnde, aen het door inlandtfche tegenfpoeden flaeuwe En-gelandt het teeken van weite hopen van hier op-gerichtheeft. Aen de binnen-waerfte en ooftlijkfte inham van de-2e haven, in het genocghlijkfte landt van gantfch Walles j ManoherCaß/e, Milford\'haven. wordt dc voornaemfte vefting van dit landt, cn het hooftvan Dimetien (ghy leeft Giraldus) op een fteenige en lang-werpige fteen-rots gelegen, in de zee-tael v\'an Milverdijx-haven ontfpringende,op cen twee-takkigh hooft begrepen,waer van zy by de Britannen Penbro genoemt wordt, hetwelk ccn zee-hooft betekent, enhj on^Penbroke. Dit ka- penkokeifteel heeft Arnulf van Montgomeri, de broeder van RobertGraef

van Shrop-shire, onder de eerfte Henrijk Koningvan Engelandt, eerft van takken en zoden kleen en naeuwgenoegh gebouwt, het welk hy weynigh daerna , in Enge-landt wedcr-komende, aen zijn Conftapel cn hooft-manden voor-zichtigen Gitaldus van Winde for met weynigenheeft te bewaren gegeven, en zonder vertoef hebben deCambrenfen van gantfch zuyd-Walles het kafteel belegert.Maer Giraldus met de zijnen wcder-ftontze zoo, meer metmoet als met kracht, dat zy, zonder tot haer voor-nemen tegerakcn,weder-kecrden. Daerna heeft die Giraldus het ka- ï>e oor-fteel, als ook de ftadt vaft gemaekt, van waer hy de om-lig- fp^o^ggende landen wijdt en brect door-liep,en heeft cyndlijk,om ^^^ gefl^hizijn cn zijner vrienden zacken in deze landen bequamelij- fjj^^^^^ker te doen groeyen,Nefta, Vorft Gruffins zufter ten houw- ^ &quot; \'lijk genomen, uyt welke hy een treflijke ftam geteelt heeft,door wclke, (als die Giraldus, uyt dc zelve gefproten,zeght)voor dc Engelfen dê zee-fteden van zuydt-Cambridge be-houden , cn de veftingen van lerlandt overwonnen zijn.Want alle die edele geflachten der Giraids oft Giraldins, diezy Eitz-Gerald noemen, in lerlandt, zijn van dezCn Geraldgefproten. Ten op-zicht van het bezitten van dit kafteel Rotulusen deze ftadt,van het kafteel en de ftadt Tinbigh de Grangia Servittb-van Kingeswood, de Commotum van Croytarath, en de Ma-yery van Caßle-Martin cn Tregione heeft Reginald Grey opde krooning van de vierde Henrijk verzocht het tweedefwaertte dragen, maer te vergeefs, mits \'er geantwoort was,dat die kafteelen en hoeven op die tijdt in des Konings hantwaren, gelijk de ftadt Penbrok als noch is, welke ingclijftzijnde haer Major en Ballieuwen heeft. Ook zictmen aen ccn tweede inwijk van deze haven Ca- Carewrew-Caßle, \'t welk de naem en oorfprong gegeven heeft aen Caßle,het edele geflacht van Carew, welke beveftigen datzy tevoren Montgomery genoemt geweeft zijn ; en gelooven datzy van die Arnulf van Montgomery, dicik terftont genoemtheb, gefprotcn zijn. In deze haven vloeyen mét by^nac t\'zaem-gevoeghdèmonden twee rivieren , welke de Britannen Gkdawh noe- . , _ ,mcn,dat is, zo men \'t vertaelt,zwaerden, waer van zy dc ha-ven Aberdugledhau,dzt is, dé haven der twee zwaerden noe-men. Aen de ooftlijkfte der zelve light Slebach,een ^ Heer- Slehach.Iijkhcydt eertijdts der Ridderen van S. lan te lerufalem,wel- * -A Com-ke Wizo en zijn zoon Walther aen die heylige orde, op dat »^^dery.zy voor Godt ftrijden zouden om het heylige landt we^der te krijgen , eertijdts met andere hoeven gefchonken E f f f f had-



?



? Kf. 2,84 \'ö E D i hadden. Dat deel van dit landt welk over de haven light, en fte hoek van dit landt tot Menew over-gebracht,het welk dèdoor deze rivieren alleen door-loopen wort,noemen de Bri- Britannen namaels na hem Tuj Dewy genoemt hebben, dai;tannen Eofcia oft Ros, hebbende van de zaek de naem ge- is Devis huys, de Saxen Davy&-CDynji:ep, de Engelfen noé-maekt, om dat het zich met een gioene vlakte uyt-ftrekt. men \'c heden 5. Davids, en het heeft lang zijn Aerts-bif- 5. Vavids. Dit wordt van Vlamingen uyt Nederlandt bewoont, de- fchoppen gehadt. Maer als de peft in dit landt zeer bitter-welke, door verlek van de eerfte Henrijk, hier naer toe ver- lijk woede,zo is deze waerdigheyt, met het vervoeren van dehuyft zijn, na dat de zee, door de gebroke dijken, een groot Biftchops-rok naer Dole in Bretanjen,vergaen. In de vori-deel van Nederlant overvallen had. Zy worden noch heden ge eeuw hebben de Walen nochtans regenden Aetcs-bif-door de tael en zeden van de Walen onderkent,en zijn door fchop van Cantelbergh, Metropolitain van Engelandt en\'t gezelfchap van de zelfde tael met de Engelfen, die naeft Walles, van deze zaek gepleyt, maer hebben haer gedingaen de Nederlandtfche tael komen,zoo t\'zaemgevoeght,dat verloren. Wat en hoedanigh deze ftadt eertijdts is geweeft,Linlè En- dit haer landeken van de Britannen Over-Walfch Engelant zal, wijl zy van de zee-roovers zoo dikwijls vernielt is, nie-gelmdt be- genoemt werd. Dit volk, als Giraldus zeght, is kloek en mandt lichtelijk zeggen j nudochisheteen zeer kleyn fte-yond fVales. {j-gri^, een volk die van Cambridje door het geduurigh t\'za- deken, en het vertoont alleen een ft;hoone kerk aen S. An-men-horten der oorlogh aller-vyandighft , en zeer ge- dries en David geheyhght: welke,dikwijls uyt-geroeyt zijn-woon tot wolle-weven en koopmanfchappen,en door aller- de, in die vorm als menze nu ziet, onder \'t gebiedt van Ko-ley moeyte en gevaer te water en te landt zijn winft te zoe- ning lan, van BilTchop Pieter en zijn navolgers op-gerichcken. Een zeer fterk volk , beyde, na tijdt en plaets, nu zeer is in het dal Rof.na, als men \'t noemt, dicht by de ftadt j enveerdigh tot de ploegh,nu tot de wapenen. En op dat ik\'er hier beneven is het Palleys van denBiftchop, en de zeerdit by-voege, een volk den Koning van Engelandt zeer toe- fchoone huyzen van den Voor-zanger (dewelke naeft dengedaen, en den Engelfen zeer getrou , en het welk in de tij- Biftchop de hooghfte is, want hier is geen Deken) van denden van Giraldus, de ingewant-kijkery tot

verwonderens Cancelier, dcTreforier en vier Aerts-diakenen, die Ka-toe verftaen heeft, en hier ziet men haer werk > als van nunniken zijn (dewelke hier xxi in getal zijn ,) wiens huy-een naerftigh en vernuftigh volk,de Vlaemfche dijk,die zich zen met een fchoone en vafte omgang van veften Omringtzeer vêr uytftrekt. De Walen hebben dikwijls met al haer worden. by-een-geraepte maght, terwijl zy dit landt,onder haer oude En deze voorbergh ftrekt zich zoo vêr naer \'t weften , datheerfchappy behoorende,weder-zochten, op deze Vlamin- zy met fchoon weder lerlandt vertoont, en hier de kortftejgen aen-gevallen, en met lofle rooverijen haer grenzen overvaert zy naer lerlant, dewelke Plinius van\'t volk der Si-door-loopen 5 maer nochtans hebben deze met een zeer luren (want hy heeft gemeent dat de Siluren tot hier toevaerdigh gemoedt haer goederen, naem en behoudenis al- geraekt hebben) xxx duyzent fchreden valfcheUjk gemetentijdt befchermt. Waer van de Malmesburienftfche Ge- heeft. Maer dat dit landt verder geloopen heeft, en de ge-fchicht-fchrijver van haer en den Rooden Willem aldus ftalte van den voorbergh verandert is,kan uyt deze woordenfpreekt: Dikwijls heeft de Roode Koning Willem tegen de van Giraldus verftaen worden: in de tijdt als de tweedeWalen kleyn avontuur gehadt, \'t welk yder wonder fchijnt. Henrijk in lerlandt was,zoo is door het ongewoonlijk groo-wijl hem anders \'t geluk der oorlogh lieflijk altijt toegelacht te onweder, de zandige ftrandt van deze kant gantfchlijkheeft. Maer ik verfta,dat gehjk haer weêrfpannigheyt door van alle zandt ontbloot, en het lang voor deZen over-ge-deon-evenheyt des landts en de ftraf heyt der lucht gehol- vloeyde landt verfchenen. Zelfs ook de ftammen der boo- Stammenpen, alzoo zijn dapperheyt verhindert is. Voorts heeft Ko- men in de zee ftaende, en van alle kanten af-gehouwen, en der hoomnning Henrijk, een man van uytnement verftant, die nu de flagen der bijlen zoo verfch als oft zy gifteren gehaktheerfcht, gevonden, door wat lift hy haer op-zetten ver- waren, zeer zwart landt, en hout de ebbe ftammen zeer ge-zwakken moght, hebbende Vlamingen in haer landt ge- lijk, zo dat het nu geen ftrant, maer een dicht bofch fcheenftelt, die haer tot een flot zijn enjiaer geduurigh bedwin- te zijn, door wonderlijke veranderingen der dingen, ofcgen. En in \'t vijfde boek,de Walen, altijdc tot vveêrfpannig- mooghlijk van de zont-vloet af,oft lang daer na,maer noch-heyt op-ftaende, drong Koning Elenrijk met veel L-ijghs- tans van oudts, zoo af-gehakt, als door het

gewelt van de al-tochten tot over-gaef, en op een gezonde raet fteunende, tijdt-aenvi^aflende en de landt af-fpoelende zee ^ allenx ver-heeft, om haer hooghmoet te flenken, al de Vlamingen, die teert en verflonden : Dat ook dc landen met geen grooteby Engelant woonden, aldaer naer toe-gevoert. Want En- zee gefcheyden geweeft zijn, toont de reden van den Roo-gelant verborgh vele, die toen ter tijt voor der moeder va- den Willem, dewelke, als hy lerlant van deze klippen zaghderlijk maeghfchap t\'zaemgevoeght waren, zoo dat zy het liggen, gezeyt heeft, (als Giraldus verhaelt) dat hy metdeRijk zelfs laftigh fchenen. Waerom hyze alle met haer fchepen van Engelandt lichtelijk een brugh zoud maken,goederen en nootzaeklijkheden, by Ros een landtfchap van waer over hy uyt Engelandt in lerlandt te voet over de zeeWalles,als in een modder-kuyl t\'zaem-gevoert heeft, en om zoud gaen. ^t Rijk te zuyveren, en dehchtvaerdigheytder vyanden te Hier neftelen op de klippen zeer fchoone en edele val- Valken*wederftaen. ken, dieonze tweede Henrijk, als die Giraldus getuyght, Aen de weftelijkfte der twee zwaerden light op een plaght de hooghfte lof te geven. Want zy zijn van die aert,gantfch on-eve plaets Harford^weJl,h^ den Engelfen eertijts zoo my de by-wooners niet bedriegen, die de Valk-wijzenHaverford, by den Britannen Hdphord, inzonderheyt ver- Peregrinos oft vremdelingen noemeUi want hun is,op dat ikmaert door zijn frayigheyt en volkrijkheyt, en\'twelk, op geen andere woorden, als de woorden van den voottreflijk-zich zelfs^een Graeffchap zijnde, tot overheden een Major, ften Dichter onzer eeuw Auguftus Thuanus Eflnerus, uyteen Onder-graef, en twee Balliouwen heeft. Men zeght dat gulden boek Hieracosophion, gebruyke:\'dat het de Graven van Clare ten noorden met een bolwerk Depreffm cafitis vertex, oblongaque toto en veftingen gefterkt hebben • en wy hebben gelezen, dat Corporepenmrumfèries^paUentiacrtira, Richard Graefvan Clare R. FitzTamred tot kaftelleyn Et gr aciles digiti, acjparfi, nar efque rotunda,over dit kafteel geftelt heeft. Voorts befpoelt de zee met een groote aen-val van wate- Achter RosUndt, ftrekt zich een voor-bergh met een ren het van deze voorbergh afwijkende landeken Keimes, Be Baron&quot;groot voor-hooft zeer vêr in de lerfche zee, Ptolomeus welk voor een Barony geacht wort. Hier in vertoont zich ny vanheeftze Octopitarvm genoemt, de Britannen Pe- eerft Fifgard, by den Engelfen van de vifch-vangft alzoo ge- I<^eimes.bidiaucycn Cantred Devi, wy Davids Landt. Het

landt, als noemt,by den Britannen Aber-gvpairt,èi2X is, de mont van de5. Davids Giraldus getuyght, is fteenigh, dor, onvruchtbaer, en niet rivier Gwain, gehecht aen een fcherpe rots, alwaer een ge-landt. j^-iet boflchen bekleet, noch met rivieren onderfcheyden, noegh gemaklijke reede voor de fchepen\' is : Daer nae noch met weyden verflert, alleenlijk altijt Voor winden en Nerv-fort aen de rivier Nevern, in \'t Britanfch Tref-draeth, Newport.ftormbuyen geftelt. Nochtans een vertrek en voedfter van dat is, de ftadt aen \'t zant: dewelke Martinus de Turonibmzeer heylige mannen want de Britanfche Priefter Calfur- gebouwt, zijn nakomelingen ingelijft, met vryheden ver-nius (als zommige, hoe waer weet ik niet, gefchreven heb- flert, en daer over een Port-graefcn een Balliouw geftelt, enben,) heeft hier in het dal Rofina van zijn vrouw Concha, voor zich zeiven een kafteel boven de ftadt gebouwt heb-S. Tam- ^^ zufter van Martinus Turonenfls,Patricius de Apoftel van ben, het welk haer voornaemile woonplaets geweeft is j lerlandt ontfangen, en de zeer Godts-dienftige Biflchop die ook het kloofter van S. Dogmael gefticht hebben aen d^^,Devi heeft de Aerts-bifl:choplijke ftoel van Ifca in de uyter- de rivier Tyvy in een dal rontom van heuvelen omringt, aen mid. ^ welk Ê Ë M Vlamingenin iValles. ï I Harfordmii. OBopita-rnm. CttiS.



? ï k Ë. Ê N ö k B R n welk de bygelegeiie burgh (als veel andere fteden en kloo-ft:eren) haer oorfprong te wijten heeft. Deze Baronny heeftMartinus d&Turombus eerft van de Cambren met gewelt enwapenen ontweldight, van wiens nakomelingen, Martinsgenoemt, dezelve door houwlijken tot de Baronnen vanAudley gekomen is,dewelke zy lang bezeten hebben,tot dat,onder \'t gebiedt van de achtfte Hendjk, Willem Owen, de-welke af gefproten is van de dochter des Ridders NiklaesMartin, zijn recht met een lange pleyt vervolght, eyndlijkbehouden, en zijn zoon nagelaten heeftj dewelke, een tref-lijk lief-hebber der waerdige oudtheydt zijnde, my geleertheeft, dat in deze Baronny, behalven de dne burgen New-port, Fióhgard, en S. Bsgmaels, xx Krijghs-leenen en xxviParochiën zijn. Kilgman. Aen de voornoemde TyTy/ meêr binnewaerts light J^/7-garran, het welk de overblijffelen van het kafteel, by Giraldop-gebouwt, vertoont, maer heden tot een ftraet gebracht,is alleen vermaert door de overvloedige vangft van Zalmen.Zalmen Want daer is de vermaerde Zalm-fprong, daer de nvier vanfprong, boven fnellijk af-vloeyt, en de Zalmen, naer binnen in de ri-vier uyt de zee zwemmende, als zy deze tegenftant gemoe-ten, buygen de ftaert aen de mont, en fomtijts ook, om metmeerder kracht te fpringen,drukken zelfs de ftaert met haermondt, en terwijl zy van deze kring zich ontloften,zoo ver-heften zy zich met eenigh gewelt, even als met het ont-fpringen van een hoep,tot verwondering der aenfchouwers,van de gront naer boven, als Aufonius zeer geleerdelijk be-fchreven heeft: Ook zal ik niet voorby de fchobde Zalmen gaen,Die met haer breedeßaert zoo op de waf ren ßaen,Bat hen de middel-kolk doet naer het bovenft draven.Graven Daer zijn verfcheyde Graven van Penbroek uyt verfchey-i/an l\'en- de geflachten geweeft: dat Arnulf van Montgomery, diebroek. \'t eerft gewonnen heeft, en namaels verbannen wierdt, enzijn kafteleyn Girald, den welken de eerfte Henrijk daer naover \'t gantfche landt geftelt heeft, Graven geweeft zijn,zoud ik nauwhjks durven beveftigen. De Koning Stevenheeft aen Gilbert Strongbow, zoon van Giflebert van Clare,eerft de tijtel van Graef van Penbroek op-gedragen. Hyheeftze zijn zoon Richard Strongbow, betemmer van Ier-landt, nagelaten, dewelke, als Giraldus zeght, uyt het door-luchtige huys der Clären gefproten is. Dezes eenige doch-ter Izabel heeft Willem, Marefchal genoemt, (om dat zijnvoor-ouderen erf-Marfchalken van \'s Konings palleys ge-weeft waren,) haer man met dezelve verrijkt, een man inwetenfchappen van oorlogh en

vrede zeer bloeyent. Vanden welken dit graffchrift in Rudburnius jaer-boeken ove-righ is: ik hen V dien et Ier als zijn Saturn bevoelen kon,En Eng\'Uf^dt even als eengoedertiere zon,\'k Wierd voor Mercurius geacht van Normandijen,Boch Vrankrijk hiel my voor de rechte Mars in Vßrijen. . En zijn vijf zonen zijn elk op haer orde Graven van Pen-broek geweeft, te weten, Willem, de longe genoemt Ri-chard , dewelke van de derde Koning Henrijk af-gevallenzijnde, zich in ledant begeven heeft, alwaer hy in een flaghgebleven is j Gilbert, dewelke, in een fteek-fpel by Ware van\'t paert gefmeten,geftorven is^ Wouther en Anfelmus,welkealle in korte tijdt zonder kinderen wegh-gerukt zijnde, zooheeft de derde Henrijk Willem van Valentia, van het Lu-fignans geflacht in Poidou , en zijn halfbroeder, met het2waert van dit Graeffchap begort, dewelke tot zijn huys-vrou gehad heeft loanna de dochter van Guarin van Mont^chenß,gchoïtn van de dochter van Willem Marfchalk. NaWillem van Valentia is gevolght zijn zoon Audomarus, de-welke onder de eerfte Edward Stadthouder van Schotlandtwas,wiens tweede zufter en mede-erfgenaem Elizabeth,aenHeer lan van Haftings getrouwt, deze eer tot een nieu ge-flacht gebracht heeft. Want Laurens Haftings,zijns zoons2;oon, welke Heer van Abergevenne was, is door een verze-gelde brief van de derde Koning Edward tot Graefvan Pen-broek beveftight geweeft, die ons luft hier by te voegen, om te zien, wat recht \'er door de vrouwen geweeft is in eeren-tijtels: De Koning allen, dien &c. welvaren. Weet dat dévoor-tekenen van omzichdgheyt en voortreflijkheyt,welkewy uyt de bequame beginfelen der jeught van onze zeerlieve bloet-verwant Laurens van Haftings vernomen heb-ben , ons met recht bewegen, dat wy hem in deze dingenidie de behoorlijke behouding zijner eer aengaen, onze ge-neyghde gunft bewijzen. Wijl derhalven de erffenis vanwei-gedachte Audomarus van Valentia Graef van Penbrok(als hy genoemt wort) nu onlangs zonder erfgenaem, Vanzijn lijf geboren, geftorven zijnde, tot zijn Zufters is geko- -men geweeft,om onder haer en haer erfgenamen gelijkma-tighlijk te deelen , om dat ons blijkt, dat de voornoemdeLaurens, die den voornoemden Audomarus in een deel dererfenis volght, van des zeiven Audomarus outfte zufter af-komftig is,en alzo door bevefting der ervaernen, die wy hier ,over te rade genomen hebben, hem het voor-recht van denaem en eer toe-komt ?, zoo achten wy het recht en billijkjdat die zelve Laurens, uyt de outfte zufter oorzaek hebben-de,aen-neme en hebbe de naem van Graef van

Penbrok,diéde voornoemde Audomarus gehadt heeft, terwijl hy leefde:het welk wy hem (zo veel in ons is) beveftigen, voor goedtkennen en van waerde houden: wfllende en vergunnende,dat de voornoemde Laurens het voor-recht en de eer vanPals-graef in de landen, welke hy door erving van de voor-noemde Audomarus bezit, zoo volkomen en op de zelfdewijs hebbe en houde,als de zelfde Audomarus die gehadt engehouden heeft ten tijde zijner affterving,tot welx,&c.doorgetuyghnis desKonings byden bergh van Mardnus, xiiiOdober, in \'t dertiende jaer des Rijx. Na hem is gevolghtzijn zoon lan, dewelke in een fcheep-ftrijdt van de Span-»jaerden gevangen , en eyndlijk verloft zijnde in VrankrijkM ccc Lxxv geftorven is. Na dezen is zijn zoon lan ge-volght , dewelke in het fteekfpelvan Woodftok gedoot is jen men heeft waergenomen, dat, ik weet niet door watnoodtlot, van vijf geteelfels in dit geflacht de vader noyt dézoon gezien heeft. En als den zeiven kinderen gebraken >zoo zijn vele en rijke inkomften in des Konings handen (alsonzeRechts-geleerden fpreken) gevallen,en het kafteel vanPenbroek is aen Erancifcus Att Court een luftigh hovelingvergunt, dewelke daer van gemenelijk Heer van Penbroekgenoemt is. Niet lang daerna heeft lan Hertogh van Bed-ford, en na hem Humfred Hertogh van Glocefter, zijnbroeders,en kinderen van Koning Henrijk,dezeri tijtel ver-worven. Daer na is Willem de la Pole gemaekt Markgraefvan Penbroek, en den zeiven geftorven zijnde, Zoo heeft dézefte Henrijk zijn half broeder Gafpar van Hatfield tocGraef van Penbroek gekoren, den welken, van alle Heer-lijkheden berooft zijnde, de vierde Edward tot een navolgergegeven heeft Willem Herhert, die in de flagh by Bamburygebleven is. Dezen is eyndlijk zijn zoon van de zelfde naemgevolght, den welken de vierde Edward, als hy het Rijk opeen nieuw weder-gekregen had, tot Graefvan Hundngdonverkoren, en de tijtel van Penbroek aen zijn eerft-geborezoontje Vorft van Walles opgedragen heefc. Lang genoeghdaer na heeft de achtfte Henrijk Anna Bollen, aen dewelkehy zich verlooft had, Markgravin van Penbrok genoemt^Eyndlijk heeft de zefte Edward by ons geheugen WillemHerbert, Heer van Caerdifte, met dezelve heerlijkheyt ver-eert. Nahem is zijn zoon Henrijk gevolght,dewelkeonderKoningin Ehzabeth Overfte van Walles geweeft is, en nugeniet Henrijx zoon Willem, vereert met uytmuntende ga-ven des Uchaems en des gemoets, dezelve heedijkheyt. En Het gè-dit geflacht detHerberts is in dezé deelen van Walles vêr dufhet grootfte en voorwaer out. Want het trekt zijn

oorfprong tterhmuvan )^Q.m\\]\\i,Eitz-Herherts,o{t Herberts z0on,^dkt Kamer-ling van de eerfte Koning Henrijk geweeft is, en des zeivenKonings boel ten vrouwe genomen heeft, die de moederwas van Reginald Graef van Cornwal,gelijk my getuyght isvan Robert Gloverus, in \'t geflacht-rekenen zeer geflepen^door wiens onrijpe doodt de geflacht-rekenende oudheytde allergrootfte fchade geleden heeft* In dit Graeffchap zijn. 14 j Parochiën* C A R D I- Ggggg
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? CARDIGAN-SHIRE. An oBoptarum, ofcS. Da-vids voor-berg, ontfangt dekrom naer \'t ooften te rughgeboge ftrandt, de zee meteen woefte en gemaende in-ham , waer aen het derdelantfchap AttDimeten light,welk by de Engelfen Caerdi-gan-shire genoemt wort, byde Britannen SireAber-ti\'vi,byde oude Schrijvers Cere-tica, van de Koning Carata-cus, zoo \'t iemant acht,diens raming fchijne uyt zijn gevoe-len , niet uyt het aenzien der ouden getrokken te zijn: ennochtans hebben wy gelezen, dat die zeer vermaerde Cara-tacus hier het hooghfte gezagh gehadt heeft. Dit lant is tenweften,daer\'t zich naer de zee ftrekt,als ook ten zuyden,daerhet de rivier Ttvy van Caermarden af-fcheyt,veldigh : maerten ooften en noorden, daer \'t zich na Brechnok en Mont-gomery ftrekt, vertoonen zich de weyd-rijke bergen al ge-duurigh aen elkanders zijden verknocht,onder welke door-gaens eenige meyren vloeyen. Dat dit lant eertijts niet doorfteden, maer, als het overige Walles, door hutten onder-fcheyden geweeft is, kan uyt die reden van haer Vorft Cara-tacus befloten worden,dewelke,als hy Romens heerlijkheyten wijdtluftigheydt, gevangen zijnde, aenfchoude: Hoe,zeght hy, daer ghy dit en dufdanige dingen bezit, begeertghy ook onze hutkens ? Laet ons nochtans, \'t gene vooroudtft vermaert is, met weynigh woorden door-loopen. De rivier Tivy, by Ptolomaeus Tyerobivs, qualijkvoor Dwr Tivitis y èi2X. is, de rivier Ti^\'ms, loopt uyt hecvacy\\:Lin-Tivy,or\\de,t het voornoemde geberghte,eerft doorfteen-klippen verhindert, en ruyflchende zonder kolk af,door een zeer fteen-achtige wijk, waer neven te Rojf de be-zochtfte beefte-markten der bergh-lieden gehoudenwor-den , tot dat zy te Stratfleur, een kloofter onlangs der Clu-niacenfen , met bergen omringt, komt. Daerna vloeyt zy afmet een hernome kolk door Tregaron,QXi Landevi brevi^gC\'bout en genoemt ter gedachtenis van David, BiflTchop vanMeneven, alwaer hy door een groote vergadering de Pela-giaenfche kettery, in Britannien herboren, en door de hey-lige Schrift, en door een wonder-werk verzwakc heeft, deaerde, als men zeght, onder hem op-wellende tot een heu-veljdaer hy gepredikt heeft. Tot hier toe,en noch wat ver-der, ftrekt zich de Tivy ten zuyden naer het koop-ftedekenLan Beder. Van hier vloeyt de Tivy breeder met een tenweften gekeerde loop, en dicht by Kilgarran af-loopende,valt fnellijk van boven af,en maekt die Salmen-fprong,waervan ik terftont gezeyt heb: want zy is zeer Salm-rijk, eneertijdts onder de Britanfche rivieren alleen geweeft,als Gi-raldus Cambrenfls gelooft heeft

, die Bevers gehadt heeft.Dit is een dier dat zich in \'t water,en op \'t landt houdt, voormet honde, achter met ganze voeten, afch-verwigh zwart-achtigh van huyd, lang, breedt,en morw van ftaert,dewelkehet zwemmende in plaets van een ftuur gebruykt. Van wel-ker loosheydt die Giraldus vele waergenomen heeft, maerheden verfchijnen hier gantfch geenige. Naeulijx twee mijlen van hier light Cardigan, de Britan-nen noemen het , dat is, de mondt der Tivy, devoorneemfte ftadt van dit lant,van Gilbert, de zoon van Ri-chard van Clare, met veften gefterkt, welke namaels, doorverraet over-gegeven, door Rhefus, Gruflins zoon, vernieltis, gevangen hebbende de Caftelleyn Robert Fitz-Ste^hens, CaratacHs, ZoMras. De rkierTfterobitts, Rof Stratfleur, Kilffarrafu a Salmen-ffrong. Bevers. Cardigan» dewelke (als hy lang onder die vyandige Walen zijn ziel als FitzrSU\'ce leen gehouden had, eyndlijk met dat verding verloft is, fhcns,dat hy zijn bezittingen in Walles zou verlaten) de eerfteuyt het geflacht der Noormannen in lerlandt met een kley-ne macht gelukkighlijk gekomen is, en den Engelfen doorzijn dapperheyt een wegh geopent heeft. Van de mondt der Tivy wijkt dc ftrant zachtlijk te rugh,geopent zijnde door veel rivierkens,onder welke,in \'t hoog-fte deel van dit landt, gedenkwaerdigh is, van welke Ptolo-m£eus gedenkt, S x v c c i a , wiens naem het gemeene De riviervolk zelfs heden noch geheel in de mondt heeft, naemlijk Stncda,T-ftwith ? dewelke aen zijn bronnen loodt-aderen heeft, en jjiu/itb»aen zijn mont de ftadt Aber-y-flwith, de overvloedighfte vanhet gantfche Convent, welke die Gilbert van Clare infgelijxbemuurt, en Wouther tó,Engels-man, lang tegen de Wa-len befchermt heeft. Hier by light Lhan Badern i/4«r,dat is,de kerk van den grooten Paternus, dewelke, uyt Bretagniengefproten, de kerk der Ceriticen, oft Cardigmen, (als zijn le-ven verhaelt,) en al weydende geheerfcht, en al heerfchen-de geweyt heeft. Tot wiens gedachtnisde nakomelingenhier een kerk en een Biflbhops ftoel geheylight hebben.Maer het Bifdom is eertijts,als Rogier Hoveden fchrijft,omdat de Parochiaenen haer Paftoor gedoot hadden, vergaen. Door dezelfde mont werpt zich ook in zee de rivier i?/- j^idj^dol, uyt de zeer fteyl-hooge bergh Plinlimon nederdalende,dewelke het noorder deel van dit landt fluyt, en ftort uychaer fchooc de zeer edele rivieren Severn en Wye, nu dik-wijls voornoemt. En niet vêr boven de mont der iflwith,fchuylt zich de rivier Devi, dewelke die lande van Merionethaf-fcheyc, in de zee. Naeulijx hadden de Noormannen haer Rijk in Brican-

De Heerennien beveftighc, of zy verzochcen deze ftranc cerftonc mee van Cardi-een vlooc,en de zaek is hun wel gelukc. Want zy hebben de ga».zee-fteden, onder \'c gebiedt van den Rooden Willem, denWalen allenx ontrukt,maer hebben het meefte deel der zel-ve vergunt aen Cadugan, Blethins zoon,een zeer voorzich-tigh Britan, wiens aengenaemheydt in gantfch Walles veelvermocht, en den welken de Engelfen zeer vriendlijk ge-bruykten. Maer als zijn zoon Oènus , een jongehng doorzijn dwaesheyt onftanthaftig,door haet der vrede, de Engel-fen en aenkomftige Vlamingen met geduurige uyt-vallenqueldcj zo heeft de ongelukkige vader,in zijn erf-goederengeftraft, voor zijns zoons mifdaden geboet,dewelke,ook zelfgedwongen van land te veranderen,zich heymlijk in lerlancbegeven heeft. Doch de eerfte Koning Henrijk heefc Car-digan aen Gilberc van Clare gefchonken, dewelkebezeccin-gen geftelt, en de kafteelen gefterkt heeft. Maer Caduganmet zijn zoon Oenus namaels van de Engelfen in genadegenomen zijnde, heeft ook \'t gene tot zijn erfdeel behoordeweder gekregen.Maer Oënus tot zijn aert keerende,en we-derom nieuwe dingen onderftaende, is van Girald van Pen-broek, wiens vrou Nefta hy gefchaekt had, gedoot. En devader,in Engelant gevoert,heeft lang zachterAvontuur ver-wachc; maer is eyndlijk, nu ouc geworden, den zijnen wedergeleverc,en van zijn neef Madoc op\'c onvoorzienfte gedooc.Namaels heefc Rogiec van Clare, Cardigan door de gunft:van de eweede Henrijk ontfangen, maer Richard,Graef vanClare, zijn zoon, zo ik meen,ce lande hier naer coe crekken-de, van de Walen gedooc zijnde, zoo heeft Rhefus, Vorftvan Zuyd-Walles,na dat hy de Engelfen in een grooce flaghverflagen had, hec zelve door zijn overwinnende heyr zicheygen gemaekc: niec-ce-min is hec zonder bloed allenx we-*der in de macht der Engelfen geraekt. Hier in zijn Parochy-kerken. D E



? DE ORDE V IGEN. E landen der Siluren en \'Dimten \\ &quot;^elke tot noch toe door-Wndelt hehhen, hehhen de na^komelingen, als Walles drie Vorflen gehoor^aemde, in haer tael Deheu-barth, dat is, hetrechter deel, de Engelfen South-Walles (als ge^yt is ) gmomt. De andere typee Vbr^ßendommen {-^elkezy Gvimtth en Powis, North-WalesPowifland noemen)hehhen eertijdts de Okdovices y &quot;Spelke ook Ordevices, Okd OV ïc je , OrdovlceF:en eiders, doch qualijk, Ordolucxgenoemt &quot;9Porden y heyooont. Een kloek en moedigh yolk,als \'t -SV elk aen de bergen hangt, en door haer landt gemoedigk -^ort, en ypelk allerlang fl yan hetgebiet ^oo der Romeynen, als Engelfen heyrijt geypeeft is: en niet yoor de tijdt yan Domitianmyan deRomeynenycr-^onnen i -want toen heefi lulius Agricola byna het gantfche yolk oyermldight, nocht yoor detijden yan de eerfte Ed-^ard yan de Engelfen tot gehoor^aemheyt gebracht. Want ^y hehhen lang in yryhcytgeleeftyfteunende op haer fterkheyt en moeylijkhep der plaetfen, ypelke tot hinderlagen, en om den oorlogh te yertrekken, eenigh^ •i^ins gebooren fchijnen. De^er grenzen te hepalen acht ik niet ^eer moeylijk, maer de -^are reden yan haer naem te geyen aller-moeyajxt»Ik heb nochtans die meening op.-genomen, dat, ypijl op de twee riyteren Devi, -welke, uyt huurige bronnen ge-fproten, yerfcheydlijkypeghyloeyen , gelegen en Oav-Dcvi, opde riyier DQ\\iinde Britanfche tael betekenty9iy daer yan Ordevices genoemt 4jn geweeft, eyen als de ArVerni, om dat op de Garunna, de Armorici,om dat ^y aen \'t Meyr, de Horelci, om dat zy op de riyier Efca gewoont hebben, al^oo ^ijngenoemt ge-weefl. Ookis de naem der Ordevicen in dezß &quot;wijk niet ponder oyerhlijffelen te niet gegaen , want een groot deelyan \'t ^ehe,-welk aen de ^e light, &quot;wordt nu noch Ardudwy by dHn\'Woonerengenoemt, &quot;waer uyt de Romeynen, met em zßch^ter geluyt,Oxdomc en Ordovices fchijnen yoortgehracht te hebben. Maer het gantfche landt &quot;wordt met een jongermem hy den Latijnen (behalven een landeken) Guinethia w Venedotia, hyde Britannen GmnQth genoemt, ^eneten:yan de Britoenfche Veneten , de &quot;Welke, als C^far getuyght, dikmjls gewoon -waren in Britannien te yaren, als ^m-^ \'mige yermoeden. Zoo my geoorloft &quot;was een letterken te y er ander en, ik^oud achten dat de^e naem den Grieken, enaen Paufanias hekent ge-weeft is, de -welke in ^jn Arcadicis getuyght, dat Antoninus Pius on^e Briganten fcherp-lijk geftraft heeft, om dat ^y in G OW m k, een Proyincie der Romeyrim in Britannien, geyallen &quot;Waren.Voorwaer zsio het geoorlooft Genouthia yoor Genounia tc le^en,

^oo komt dit &quot;Woort nahy aen Guinethia,en dit Guinethia light %po na aen de grenzen der Briganten, dat, \'t -zy Paufanias dit landt yerftaen heeft, ik een Si-bylle laet ^en, &quot;welk het ge-weeft ^v» Voorts hebben die landen aen de Ordovicen toebehoort, -welk nu in H Engelsfnetnieu-we namen, Montgomery-shire, Merioneth shire, Caernarvon-shire, Denbigh-shire, m^WntshiïQ genoemt-worden* M O N T G O M E R Y^S H I R E. Ontgomeryshire , in \'c Bri-tanfch Sire Tre-Faldwin, vande voorneemfte ftad alzoogenoemt, en ten zuydendoor Cardigan en Radnor,ten ooften door Shrop-shire,ten noorden door Denbigh,en ten weften door Merio-neth bepaelt, hoewel \'tdoorveel bergen rijft, zoo is hetnochtans een lant gelukkighin vruchtbare dalen,zoo metweyden, als akkeren bezet i en eertijdts een overvloedigeZeer frijf teelfter van zeer gepreze paerden, dewelke, als GiraldusIjke fmr- .^^erhaelt, zoo fchoon zijnde, als menze zou konnen fchil-deren, zoo om de deftigheyt haerer leden, als door haer on-vergelijkelijke fnelligheydt zeer aengenaem waren. In het• uyterfte van dit land ten weften, alwaer het even als een ke- gel af-gaet, light Machleneth, mooghlijk by den RomeynenMaglona, alwaer onder den Hertogh van Britantiien mbezetting gelegen heeft, ten tijde van Keyzer Honorius, deOverfte van de bende der Solenfiers, om de bergh-lieden tebedwingen, en twee mijlen van hier by Penall, wordt eenplaets vQ.noont,Keven Caer,dat is fadts rug,genoemt,alwaerdikwijls Roomfche pemiingen uyt-gegraven worden, en men een ronde vorm van veften, niet^leyn van begrijp, ^^&quot;vijf duyzent fchreden van hier rijft de voornoemde bergPlinlimon. pij^^n^on tot een uytnemende hoogte,en aen die kant, daerVe brm ^^ ^^^ i^^dt befluyt, ftort zy de S A B R i N a , de fl\' tweede rivier van Britannien naeft de , uyt. DeBri-tannen noemenze Haffren, de Engelfen Welk de Sevtm, Machle-neth.Magloia. oorfprong van deze naem zy, heb ik niet gelezen, en hetfchijnt zeer wel een verdichtfel \'t gene Galfridus van demaeght Sabrina, in de zelve verdronken,verziert heeft, enhet geen de Dichter onlangs, hem navolgende, gezongenheeft: LMits Abren in het water fchiet,Zoo deelt z^\'haer naem m eè aen de vliet,Die eerfi heet Abren na de maeght,En nu de naem Sabrina draeght. Deze vloeyt terftont van zijn bron af met zoo veel boch-ten , dat men haer dikwijls gelooven zou weder te keeren,nochtans loopt, of liever door-zwerft zy langzaemlijk dielandt, Shrop-shire, Worcefter, en eyndlijk Glocefter, enoveral een levendige vocht van kley verleenende, ontlaedtzich eyndlijk al zachtjens in het Severnfch meyr. Doch indit landt worftelt zy, met boftchen befchaduwt,door

Lanid-los,rrenewith,oit ISlewtowne^en Caer-fufe,hetwelk men voor, Nemowoudt,en met oude vryheden beveftight roemt, naer \'t noor-den, en laet niet vêr van de ooft-kant Montgomery, de voor- * naemfte ftadt der vergadering,op een rijzende rots,waer on- mcry.der een geneughlijke vlakte light, van Boiidewijn, Overfteder Walfche grenzen,onder \'t gebiet van de eerfte Willem,gebout, waer van zy Tre-F aldwin, dat is, Baldwinsfiadt, by T^re-Fald- de Britannen genoemt wordt. Maer de Engelfen hebbenzenaer Rogier van Montgomery, Graef van Shrop-shire, totwiens erif goet zy behoorde,en Möns Gomericusgenoemt, de welke, als in\'t Schat boek van Engelandtftaet, het kafteel gebout heeft. Maer nochtans als de der-de Henrijk de zelve weêr uyt de aftchen oprichtte, C wantde Walen haddenze in \'t cia xcv jaer met het dooden der ,H h h h h bezet-



?



? bezettelingen uyt-geroeyt, en zy heeft lange jaren neder ge-legen) zoo verdicht Florilcgus, dat hyze na de gelegenheytder plaets Mom Gomericus genoemt heeft. Doch het is ze-ker dat die derde Henrijk,door een verzegelde brief,verguntheeft, dat de Burgh van Moritgomery zy een vrye Burgh metandere vryheden. Hier neven rijft de heuvel Corndon tot een genoeg hoo-ge top, op welx opperfte eenige * fteenen als een kroon,waer van zy de naem heeft, ter gedachtnis van eenige over-\'Gemeen- winning, zo \'t fchijnt, geftelt worden. Wat hooger Ipoelt delijk,Magi- Se ver n aen Trellin , d^t is, de fiadt aen&quot; t meyr, waer van zyfold ge- Welchpoole by de Engelfen genoemt wordt, en het heeft tenmemt. zuyden een by-gevoeght kafteel, naderood-achtigeftee-nen, daer men mede timmert, Ca/lle Coch genoemt, \'t welk^Ked\'cajlle. omring van veften twee kafteelen begri;pt,het eene bchoorende acn den Heer van Powis ? het andere aen denBaron Dudley, Dc zeer vermaerde Britan Caduganus, zoon. \' vanBcthlin, wacr van ik gefproken heb, wierd, terwijl hybezigh was met dit te bouwen, van zijn neef Madoc (als inhet kort begrijp van Lancarbanenfis ftact) omgebracht.Hier tegen over light op d\'andere kant van de rivier But-tington, door dcr Decnen winter-legers bekent j waer uyt,ah Marianus getuyght, Adhercd, Graef der Merciers, haerin\'tDcccxciv jaer verdreven heeft. Dc Severn, dezeverlaten hebbende, buygt zich allenx ten ooften, om te eer-der het rivierken Tanet tc ontfangen, wacr meê zy verzeltnaer Shrop-shire loopt. Dat in dit lant der Ordevicen Mediolanvm geweeftis, waer van Antoninus cn Ptolomasus gedenken, twijfel ikniet, om dat het my waerachtighft fchijnt. Welx overblijf-felen ik naerftlijk,doch weynigh gelukkighlijk,nagevorfchthebi zo verteert de tijdt ook de lijken dcr fteden. Nochtansmach men uyt dc gelegenheyt ramen, dat dit dc plaets is,wijl dc fteden vaft bekent zijn, die Antoninus ten weer-zijden ftelt, te weten, aen dees zijd Bonium, nu Bangor, aende Deve, aen d\'andere kant Rutunium^ nu Rorvton cajile^w^ntvan dit ftelt hy\'top xn, van\'tander op xx Italiaenfchemijlen; de lijnen der ftellingen, zo men \'t zo heeten mach,oft liever der ruymte door-fnijden elkander tuftchen Ma-trafal en Lan-Vethlin , welke naeulijx drie duyzent fehre-den van clkandercn zijn, en vertoonen als voor oogen degelegenheyt van ons Mediolanum. Want deze wijs om degelegenheyt van een derde plaets te halen uyt twee beken-de , kan niet onzeker zijn, wijl er geen bergen tuffchen lig-J-Iatrafal. gen,nocht de bocht der wegen belemmert zy. Dit Matrafal,weik omtrent vijf mijlen ten weften van de Severn light, enhet welk der oudheyt ten deele te baet komt, hoewel \'t nueen bloote naem zy,

was der Vorften van Powifta Koning-lijke woon-ftcê, en de zelve by de Schrijvers wel vermaert,de welke verhalen dat Robert van Fipont, Engelfch-man,in de zelve, van de Vorften nu verlaten, een kafteel geboutheeft. En hoewel \'t koop-ftedeken Lan-Vethlin, dat is, dekerk Vethlin, een weynigh verder zy van de doorfnijding derlijnen, zoo is het nochtans door nabuurigheyt des naemsniet Mediolanum veel gcvoeghlijker j want Vethlin is, na deeygenfchap der Britanfche tael, uyt Methlin geworden, ge-lijk als Caer Ver den uyt Caer Merden, Arvon uyt Armon. EnMethlin verfchilt niet xneêr van Mediolanttm, als oft Millano In het elf\' Corndon\' hill,* l\'M : Lan-mh-Un» in Italien, le Million in Xantoinge, oft Mechlen in Nedcr-landt i alle welke fteden niemandt twijfelt, dat eertijdts metde naem van Mediolanum vermaert geweeft zijn. Doch wel-ke raming der waerheyt naeft komt, laet ik u oordeelen^ hetis my genoegh te giften. Indien ik zeyde dat dit ons Medio-lanum, tn die ccn-namige fteden Vrankrijk, oft de HertoghMedus, oft de Vorft Olanus gebout heeft, oft dat, terwijl zygebout wierdcn, dacr cqw Mediatim lanata, oft half-gehayr-dc Zogh op-gegraven is, zoude ik niet fchijnen nevelen oftbeuzelen te vangen ? en al dit fchrijven de Italianen noch-tans van haer Mediolanum. Maer wijl \'t meêr als zeker zy,dat deze fteden van cen ccn-taligh volk gebouwt zijn (datdc Franfen cn Britanncn een tael gebruykt hebben, hebbenwy bewezen,) zoo is \'t waerfchijnlijk genoegh, dat zy om dczclfdeoorzaek, dc zclfde naem gehadt hebben. Nochtanskomt, dat ik weet, ons Mediolanum met dat van Italien ner-gens in over-een, als dat zy beyde in ccn vlakte tuftchenbeeken in liggcuicn daer uyt heeft geen ongeleerde Italiaende nacm van zijn UVLediolanum getrokken, om dat het eenftadt zy, hggende midden tuflchen de Lanen, dat is, tuffchende beeken, als hy \'t vertaelt. Met haer nacm , tijtel, cn heedijkheyt, heeft dit lant gee-nigcn Graef vereert, tot dat nu zeer onlangs Koning lakobin\'t do Idcv ]2.zx.V\\\\i\\ips Herbert, dc jongfte zoon vanHenrijk, Graef van Penbroek, by Maria , omzijn zonderlinge en geneyghde wil t\'hcm-wacrts, en de grootehope, die hy uyt zijn deughden op-genomen heeft, op eenen dc zelfde rijdt tot Baron Herbert van Shurland, cn Graefvan Montgomery, by Greenrvich verkoren heeft. Maer de Vorften van Powifia, gefproten van de derdezoon van den grooten Rotherik,hebben dit landt onder an-deren (fchoon Rogier cn Hugo van Montgomery dacreenigh deel afgetrokken hadden,) met ccn geduurige rybezeten tot op de tijden van dc tweede Edward. Want toenheeft Oënus, dc zoon van Gruffin ap Guenwinrvyn, dc laet-fte Heer van Powis uyt Britanfch bloet, (wan^ de naem vanVorft was nu

onlangs vergaen) zijn eenige dochter Hawifianagelatcn,dc welke lan Engels-man,des Konings Valet, getrout heeft, en door zijner vrouwen recht Heer vanPowis van de tweede Edward gemaekt was, de welke (alswy op veel plaetfen gezien hebben) ccn roode klimmendeLeeu in een gulden fchildt gevoert heeft. Zijn manlijke na-komelingen hebben tot vier in \'t getal deze eer genoten, totdat de manlijke navolging in Edward vernietigt wierd: wanthy heeft by Eleonoor , dochter en eene der erfgenamen vanThomas Holand, Graefvan Kent, ontfangen lana, dc huys-vrou van dc Ridder lan Grey, cn locofa, de huys-vrou vanlan. Heer van Tiptoft,vm wien de Baronnen Dudley, en an-dere haer geflacht rekenen. Die lan Grey heeft door zijnkrijghs-dapperheyt, en dc gunft van de vijftle Koning Hen-rijk, \'t Graeffchap van Tanquervill in Normandyen gekre-gcn,om tc bezitten voor hem en zijn manlijke erfgenamen,voor dat hy zoude geven een Baßnet tot het kafteel vanRowaen jaedijx op het Eeeft van S. loris. Dezen was gebo-ren Henrijk, Heer van Powis, in wiens ftam dc tijtel vanPowis tot Edward Grey, dc welke byna in onze tijdt zonderwettelijk oor geftorven, met eenen gebleven is. Gyaef mnMontgo-mery. De Vorßenvan Bou^is, Heeren vanBoipis, Dufl, f^orm. 6. Henr.f. Graef vanTanqueï\'viU, Het vertoont 47 Parochie-kerken, M E R I O-



? /-»mr MERIONETH-SHIRE. An afteren aen\'t Graeffchap VanMontgomery , ftrekt\'zich Merio-neth-shire , in\'t Britanfch Sir Verio-neth, in\'t Latijn Mervinia,by Giral-dus het landt van Canxnus kinderen,tot aen die gebochte Inham, waervan ik gefproken heb, en tot aen dezee, waer van het ten weften zo be-floten wordt, dat men gelooft dat zyeen deel van\'t zelfde wegh-gerukt heeft. Ten zuyden worthet door de rivier Dovy van Cardigan eenige mijlen vêr af-gefneden,ten noorden geraekt het aen Caernarvon en Den-bigh. En zelf is het tuflbhen de t\'zamen-hooping der ber-gen,het raeufte en ft;hriklijkfte (als Giraldus zeght) van alleianden van gantfch Walles. Want het heefc zeer hpogebergen, en nochtans eng en fcherp als naelden, en die nietzelden, maer met menighte, en dat met zulk een even-ge-iijkheyt gezet, dat de herders op de hooghfte toppen t\'za-inen-koutende,oft elkander befcheldende, zoo zy mogelijkbeftemden t\'zamen te komen, van den ochtend tot denavondt naeulijx by-een zouden geraken. Op deze bergendwalen veel tal-rijke kudden van fchapen,en daer is gantfchgeen gevaer van wolven,dewelke men gelooft dat toen doorgantfch Engelandt verdelght zijn, als Koning Eadgar aenLudval, Vorft dezer landen, beval jaerlijx drie hondert wol-ven onder de naem van tol en cijns op te brengen. Wantalshy (gelijk Malmesburienfis verhaelt) dit drie jaren langgedaen had, zoo heeft hy in \'t vierde op-gehouden, beken-nende, dathy\'er voorder geen vond. Nochtans blijkt hetzekerlijk uytonwraekbare getuygniflTcn, dat\'er langen tijdtdaer na zommige overigh geweeft zijn. De inwooners, die zich geheel met beeftery bemoeyen,en melk-fpijs nuttigen, als botter, kaes,&c. (hoewel Straboonze Britannen als onwetigh in kaes te maken eertijdts be-fpot heeft) wijken in ftandt,heldere verw, nette kleeding, enontwerp des lichaems naeulijx eenigh ander volk in Britan-nieni maer worden om haer genegentheyt tot boelery en le-digheydt van haer gebuuren zeer veracht. Het heeft wey-nigh ftedenj ten ooften daer de Dovy af-valt, is hec zeer ver-maerde MoHthrpj,\\\\et welk aen Willem, anders Wilcok, vanMouthrvy,Ac jongfte zoon van Gruffin Ap Gtpenrvynivin,Hcevvan Powis, voor zijn erfdeel coe-gevallen is, en door zijnszoons dochter,aen Hugo Burgham insgelijx door zijn kintskinderen en nichten, tot de doorluchtige geflachten van&quot;Sslewport, height on, Lingein, en Mitton* Daer de tWictAvon meêr ten weften af-vloeyt, is hetDolemhle, koop-vlexken Dolegethle,wan het dal,daer \'t in light,zoo ge-noemt. Naeft aen de zee, in\'t landeken , ftrektzich \'c kafteel Jrlech,em}dts Caer Colun, op een zeer fteyleroes dichc aen zee, hec welk van de eerfte Edward (als de in-wooners zeggen) gebout,

van de gelegenheyt zijn naem ge-kregen heeft: want Arlech betekent by de Britannen opeen Rots-fteen. Zommige noemen \'t nochtans Barlech, envertalen\'t een fchoone rots. Als Engelant door inlandfcheoorlogen gefcheurt was,zo heeft David Ap lenkin Ap Enion,een edel Britan, dewelke het geflacht van Lancafter volgh-de , het zelve hardnekkighlijk tegen de vierde Edward be-fchermc, tot dat Willeni Herbert, Graef van Pcnbrok, mid«den door de bergen van Walles langs een moeyelijke weghdoor-brekende, met een kloekmoedigh gekrijfch zo op heckafteel gedonderc, dac hy \'c door over-gaef in-gekregenheeft, \'t is byna ongelooflijk, met wat moeylijkheden derbclemmerfte wegh hy ontworftelt is, als hy hier al klim-mende te kruypen, en daer al dalende met de zijnen gelijkals af te róllen gedwongen wierdt. Waer van die wegh he-den Van de gebuuren Le Herhert genoemt wort. Een wey-nigh hoógèr, zelfs op de grenzen van \'c landt, dringen tweevermaerde inwijken in,Traith maur,m Traith hoïhan,é2ii is,de groote en kleyne imvijk. JDe wolvenin Engelantvernietight. Ziet Der-byshire enTork:shire, Momhwy. En niet vêr van hier neven het vlexken Eaßineo \'g, leyt degemeene heyr-wegh,met fteenen beftraetidpor deze belern-merde en eenighfins ongangbare bergen. Dewelke,wijl deBritannen Sarn Helen,d2it is, Helenaesflraet noemen, zo is \'tbillijk dat wy achten, dat Conftantijns moeder Helena, vanwelke vele en treflijke werken door hec gantfche Room-fche Rijk waren,dezelve geftraet heeft. Ook is niet vêr vanhier Caer-Gai, dat is, Cajns kaßeel, van eenen Romeyn Cajusgebout, van den weiken het nabuurigh gemeen volk vele enwonderlijke dingen verhaelt. In \'t oofterlijke deel des landts door-loopt de rivier Dee,uyt twee bronnen gefproten , (waer van men ook gelooft,dat zy de naem voert, want zy noemenze Dwy, waer meê zyook een twee-tal betekenen, fchoon andere ftrijden dat zyvan eenige Godlijkheyt, andere dat zy van haer zwarte verwgenoemt zy) terftont geheel door het wijd en breed uyt-ge-fpreyde meyr Lhin-tegid, by de Engelfen Pimhle-meare, enÊlenlin-meare,e.n loopt \'er zoo groot uyt,als zy komt. Wantnocht in de Dee ziet men de viflchen Guiniad aen het meyreygen , nocht Zalmen in \'t meyr, welke daer nochtansdoor-gaens gevangen worden. Maer ziet,zo \'t u belieft,hetmeyr door de veerzen van den ouden Dichter zorghvul-dighlijk af-gefchildert : Men vint in Merioneth, daer \'t zich ten ooßen lijdt,Een plaets, Vcnlin genoemt, van d\'overoude tijdt ^Hier heeft z,ieh V Tigeifch meyr in een diep dalgebannen)En tot een ronde kring haer waf ren tiyt-geßannen,Bn bergt het vocht, welk van het nae^figebergt ontj^root-.En zachtlijk d\'Ooren ßreelt, in haer begeerde fchoot.Dit

wonder heeft dit meyr {ons waerdigh voor te malen)Datfchoon de hemel laet geen groote regen dalenNochtans indien de wint, aengroeyend\' in gewelt,Het zwerrik van de lucht door zijn geruyfch ontfieït,Zo welt dit meyr haer krop,en doet haer waf ren klimmenZelfs boven de rivier en haer verachte kimmen. Op dezes hooghte light het ftedeken tó,met vryhedenbegiftight,maer Weynigh bewoont, en onfierlijk van gebou,niet-te-min de voorneemfte markt der bergh-lieden. Hugo, Graefvan Cefter, heeft de eerfte der Noorman-nen dit landt door beftelde bezettingen ingenomen, als hyGruffin, de zoon van Conan, gevangen hield; maer daer naheeft dezelve dit met zijn overigh Vorftendom weder-ge-kregen,en zijn nakomelingen nagelaten,tot dat,de loop van\'t noodlot ten peyl geraekt, het zelve in LeoUn op-gehou^den heeft. Herbertlwegh. Faßine\'egi. Helenaeèwegh. Caer-Gai, De bromaivan de Det h Pimble*meare. De vißcheH.Guiniad. Het telt 57 Kerken^ C A Ë R- ti, i *111 i L



? 25>o 4\'- CAERNARVON-SHIRE. Oven Merioncth light hetlandt, welk by de Britan-nen Sir Caer-arvon, en byde Engelfen Caernarvon-shire genoemt wordt, vande voornaemfte ftadt; en aleêr Walles in Graeffchap-pen bepaelt wierd ^ zoowierd het Snowden forejl,en by de Latijnfche Ge-fchicht-fchrijvers Snaudo\'nia, van dat bofch, en Ar-\'vonia , om dat\'et het eylandt Man tegen zich over gelegenheeft, geheeten. De noord- en weft-kant ligt aen de zee,dezuyd-kant fluyt Merioneth, en de ooft-kant het lant Den-big , met het tuflfchen-loopen van de rivier Conow. Nae dezee-kant, en inzonderheyt daer het met een voor-berg die-per in de lerfche zee dnngt, en zijn kromme ftranden te-gen oBoptarum.oïx S.Davids landt uytftrekt,is het genoeghvet van aerde, en met ftedekens bekleet. Maer het binnenfte heeft de natuur met bergen wijd enbreedt, als of zy hier de vergaêring van dit eylandt door deingewanden der aerde verdikte, dicht verheven, en denBritannen in \'t aengroeyen der oorlogh een zekere fchuyl-plaets gemaekt j want zooveel fteen-rotfen en khppen, zooveel boflige dalen, en belommerde beeken zijn hier tuf-fchen ingevoert, dat niet afleen de heyr-legers, maer zelfsde Hcht-gewapende krijghs-lieden de wegen niet vindenzouden. Deze bergen mooght ghy, zoo \'t u behaeght, metrecht de Britanfche Alpen noemen j want behalven dat zyde grootfte van het gantfche eylandt zijn, zoo zijn zy ookover al met gekloven rotfen niet min fteyl als de Alpen, enomringen alle eenen, de welke, in \'t midden woeftelijk uyt-ftekende, zoo zijn hooft verheft, dathy den heméïnietfchijnt te dreygen, maer zijn toppen in te dringen; Welkenochtans aen \'t fneeuw getrou zijn, want het gantfche jaerdoor zijn zy grijs door \'t fneeuw, oft liever door den ouder-dom van \'t fneeuw waer van zy alle met een naem by deBritannen Craig Briry, by de Engelfen Snowdon, dat is, inbeyder talen, Sneeu-dragende hergen, genoemt worden: ge-lijk ook de Niphates van Armenien, en de Imam van Schy-tien van \'t fneeuw haer naem (als Plinius getuygt) aenge-nomen hebben. Niet-te-min zijn zy zoo weyd-rijk, dat heteen gemeen fpreek-woordt onder de Walen zy, dat de ber-gen Eriry voor al het vee van gantfch Walles,by-een-gedre-ven,zouden genoegzaem konnen zijn. Van de twee meyrenop der zelve toppen, in welker eene een dwalend eylanddrijft, en in \'t ander vele viflfchen, doch alle een-oogig, ge-vonden worden, zal ik niets zeggen, op dat ik geen fproox-kens fchijn toe te luyken, fchoon zommige, door het aen-zien van Giraldus,dit geloven. Doch \'t is zeker dat \'er mev-ren en poelen op het hooghfte dezer bergen zijn, waer vanGervafius Tilbunenfls in zijn Keyzerlijke ledigheden: Inhet landt van Walles,

binnen de palen van Groot-Bntan-nien,hebben hooge bergen haer grondt-veften op zeer har-de fteenen geftelt, en op de top wordt het land door zoogroote watengheyt gekorft, dat ghy, daer ghy naeulijx eenvoet gezet zult hebben, zult voelen de aerde naeenfteen-worp bewogen worden, waer van de Walen, als haer de vy-anden overkomen, die flibbenge aerde door haer wakker-heyt overfpringende, de aenvallen der vyanden oft befpot-ten.oft met fchade der vyanden ftandtvaftelijk verwachten.Dezer inwooners heeft loannes Sarisburienfis,met een nieuKwicoUini. woort, Nivicollinos genoemt in zijn Tolycratko, van de wel-ke hy ten djde van de tweede Henrijk aldus gefchrevenheeft: De Nivicollijnfche Britannen vallen in, en ftrek-ken aireede haer land-palen uyt, gekomen zijnde uyt haerholen en fchuyl-plaetfen der boflchen, nemen in de vlakkelanden der Edelen en bevechten, overwinnen, en vernie-len, oft behoudenze voor haer, om dat onze jongelingen,de welke zich onder \'t dak, cn in fchaduw vermaken, ge-. boren om de vruchten te verteeren, by daegh flapen, dcc. SKéwdofthllis. &quot;Brhanfche^Ifen. I I Maer laèt ons van de bergen naer ^ laege landt dalen, heCwelk alleen aen de zee-kant zijndc, zo zal \'t genoeg zijn, alswy alleen de ftrandt lezen. De voor-berg, welke wy gezeythebben, dat zich nacr-\'t noord-wcften ftrekt, wort van Pto-lomasus, na de vcrfchcydcnhcyt dcr voor-beelden , C a n- Canganm*ganvm,langanvm,en Langanvmgcnocmt;welke waerft is, weet ik niet j maer Langanum fchijnt het,wijl zy heden by d\'inwooners Lhein gcnocmt wordt, om dat^ Lhein.zy zich met een eng en even-gelijk half-eylandt uytftrekt,meêr als\'t overige landt met ruyme en gerft-dragende vel-den bezet. Alleen twee gedenkwaerdige ftedekens vertoontzy, binnen-waerts aen den inham Fullhely , dat is, het zoute TuÜhely*moerafch, buyten-waerts acn de lerfche zee, (welke acn deandere kant het halve eylant befpoelt,) de koopftadt Nevin,, Ncvin*wacr, in\'t m cc l xxxiv jaer, de Engclfe Edelen over deWalen met ccn krijghs-inval, en iuftige vertooning zege-pralende, alsFlorilcgusgctuyght,dcgcdachtenis van denGrooten Arthur geviert hebben. Zo hier eenige andere fte-den gebloeyt hebben, die zijn toen vcrdclgt,als Hugo Graefvan Cefter,Robert van Rutland,Qn Guarin van Shropshire, öru§nsdc eerfte dcr Noormannen hier door-dringcnde,dcze voor- leven,berg zoo beroofden, dat zy gantfche zeven jaren lang ver-woeft gelegen heeft. Van Nevtn ftrekt zich de ftrant nu dikwijls met uytfte-kingen onderfcheyden naer \'t noorden. Dacr na haer voor-hooft ten noord-wcften keerende, en dc zee in ccn engtebenaeuwcnde, (welke zy Menay noemen) fnijdt het eylandt MenajlMan van \'t vafte landt af.

Aen deze engte lagh de ftadt S E-G O N TIV M, waer van Antoninus gewaegt, van welx muu-ren wy eenige overblijffelen gezien hebben by \'t ^ kerxken, *ter eeren van S. Publicius gebout. Zy heeft haer naem van Mlin.dc voorby-vlocyendc rivier genomen, dc welke noch Sejontgenoemt wort, en uyt het meyr Lin-^eris voort-vloeyt; waerin een byzondere vifch is, nergens elders gezien, den wel-ken de by-wooners van zijn root-achtigen buyk Tor-coch Be viffchennoemen. En wijl \'t oude boek van Ptolomaeus Setantio- Tor-coch,rvm PoRTVM aen dezen inham ftelt, welke andere voor-beelden hier verder van af verfchuyven, indien ik Segontio-rum fortum las, en zeyd, dat zy aen de mont van deze engtewas, ik zoud mogelijk de waerheyt nacrder komen^ zo niet,ik zoud van den billijken lezer verfchooning van mijn gif* ^ijng verwerven. Deze ftadt noemt Ninnius Caer Cujienith,cn hy, die \'t leven van Gruffin, Conans zoon, befchrevenheeft, verhaelt dat Hugo, Graefvan Cefter, een kafteel ge-bout heeft in Hean Caer Cujlenni, dat is, als het de Latijn-fche vertaler over-zet, in de oudefiadt van Keyzer Conflantin.En Matthseus Wcftmonaftcdcnfls getuyght, (maer hy machzelf zijn geloof bevrijden) dat het lichaem van Cónftandus,vader van den grooten Conftantin, hier in \'t m c c lxxx i i ijaer gevonden is, en heerlijk in de kerk van de nieuwe ftadtgclcgt, door bevel van dc eerfte Edward, de welke in die tijduyt dc puyn van deze ftadt Caernarvon een weynigh hooger CaernOf\'zo aen de mont der nvier op-gericht heeft,dat zy ten weftenen noorden van \'t water befpoelt werdc. De welke, gelijk zyzelve de nacm genomen heeft, van dat zy recht tegen overhet eylant Man gelegen is, want dat beteekent het woordt,zoo heeft zy aen \'t gantfche landt haer naem mede gedeelt ^want hier van wordt het by den Engelfen Caernarvonshiregenoemt. Dit ftedeken wordt door cen zeer enge, en bynaronde, doch vafte omring van veften begrepen^ en vertoonteen zeer fchoon kafteel, \'twelkdcgantfcheweft-zijdbe-grijpt: in byzondere gebouwen is \'t na\'s landts wijze fchoongenoegh, en door der Burgeren belceftheyt prijflijk. Deinwooners achten het tot haer grootfte eer, dat het de ccr-ftc Edward gebout heeft,en dat zijn zoon de tweede Edwardhier geboren, en van Caernarvon by-genaemt was, de wel-ke de eerfte Vorft van Walles uyt Engclfch bloedt geweeftis. En dc Vorften van Walles hebben hier in haer Cancelry, Banchor,Scaccarium, en//^//Vw voor Noord-Walles gehadt. Zeven h anderenmijlen van hier aen de zelfde engte light ten zuyden op ccngenoeg hooge berg, ten noorden door cen heuvel befloten , fchoom^^Bangor t okBamhor^ van\'t fchoone Koor, oft, als andere Koor. willen.



? E R N A R y willeii, al^ de plaets des Köors, alzoo genoemt. Welke Bii-fchops ftoel en wooning heerfcht over xcvi Parochie-ker-ken. Daer is een kerk, aen Daniël, eertijdts Biflchop derzelfde plaets, toe-gewijt, doch niet zeer fchoon van gebouj^ want zy is van Oen Glendoverdivy, dien fchaedlijkften bel-hamel , welke de fteden van Walles ten Vuur beftemt had,door den brandt ontsiert i en namaels, door het toe-doenvan den Biflbhop Henrijk Deney,ondcn \'t gebiedt van de ze-vende Henrijk, herbout, heeft naeulijx haer vorige waer-digheyt weder gekregen.De ftadt is nu kleyn,doch was eer-JJet leven tijdts zoo groot, dat zy Banchor <vaur om haer grootheydtGrtif\' genoemt wierd,en Hugo,Graef van Cefter,heeftze met eenkafteel gefterkt, welx voet-ftappen ik met naerftigh navor-fchen niet heb konnen vinden; en zy is aen de mont zelfvan deze engte gelegen. Welke de eerfte Edward, om zijnheyr in Man,oïi Anglefeyiy^azt van wy terftont op zijn beurtzullen fpreken ) over te voeren, door een brugh naerftlijk,doch te vergeefs, pooghde aen een te hechten. Op welkeplaets ook Paulinus Suetonius de Roomfche zoldaten tevoren in \'t eylandt Man over-gevoert heeft j de Ruytersdoor de ondiepte, en de voet-k nechten over platte fcheep-kens, als Tacitus getuyght. Van hier ftrekt de ftrant met een fteylen op-gang al voortdoot Pen-maen-maur, een hooge en fteyle rots, de welke aende zee uytftekende, aen de reyzers een eng voet-padt ver-toont , aen de eene kant by de over-hangende klippen, alsten val geneygt, aen de andere kant langs de zee, als tot een^ uytnemende diepte neder-gedrukt. Maer dit te gelijk metBen-maen-bychan, dat is, de kleynefieen-klip, te boven geko-Ve rivUr men, zoo ftrekt zich de vlakte tot aen de rivier ConoviumyCenovittf. gemeenlijk Conwey, dewelke dit landt ten ooften bepaelt. Deze rivier wort by Ptolomeus, door de korte-wijs van hetGriex fchrijven, T o i s o v i v s voor C o n o v i v s op-genomen : zy fpruyt uyt een moeraft:h van de zelfde by-naem , en fnelt zich op de zuyd-grenzen van \'t landt in eenenge kolk byna tot aen de mont begrepen, voedende mof-fchelen, dewelke, c|oor den douw des hemels bezwangertzijnde, paerlen baeren; en begiftight de ftadt Conovivm,by Antoninus gedacht, met haer naem. De welke, fchoonzy nu uyt-geroeyt, en de naem daer ter plaets uyt-geblufchtis, zoo vertoont zy nochtans met een nieuwe naem haer vmfin. Ten-W aenmaht. Taerlen.Comvium. N - S oudtheydt ^ want tuflchen haer puyn wort een zeer kleynvlexken Caer hean, dat is, de oude ftadt, genoemt, Uyt welxroofde eerfte Edward een nieuv/e ftadt dicht aen demoncder rivier gebout heeft, welk zy daer van Aber-Conwey noe-men,dat is, de mont der Conmy,welke

plaets Graef Hugo vanCefter eerft geveftight had. En Conovium zelf, van nieusgefterkt door de gelegenheyt, en door het werk, endooreen treflijk kafteel aen de rivier,verdient beter de naem vaneen bemuurt ftedeken, als van een ftadt, behalven dat hetwat zelden bewoont wordt. Hier tegen over aen deze kant van de rivier fteekt meteen kromme elle-boogh, als of de natuur hier een Reedepoogde te maken, een woefte voor-berg, welke ook aen ditlandt geacht wordt, Gogarth g^woemi. Inwelke, daer de Gogarths,Conrvy in zee loopt, de oude ftad Diganwy gelegen heeft, de Viganwj.welke voor vele eeuwen door een flagh .van den blixemverbrant is. En wy gelooven dat dit de ftadt D i c x v m is, Dt^lm^»alwaer de Overfte Van de bende der Diólenflfche Mervienwacht gehouden heeft. En \'t gene namaels Diganwy ge-noemt geweeft is, wie ziet niet dat dat Ganwey van ConweyVoort-gekomen is,en daer van de Engelfe naem Ganocfwanx. Game.zoo was het kafteelken genoemt, welk de derde Henrijknamaels daer ter plaetfen gebout heeft. Over dit landt heeft terftont na de inkomft der Noor-mannen in dit eylandt geheerfcht Gruffin, Conans zoon, dewelke, als hy de troepen der Engelfen, in Walles invallende,niet weder-ftaen kon, het onweêr ten laetften ontweken is;en als hy eyndlijk door zijn oprechtigheyt de gunft van deeerfte Koning Henrijk verworven had, zoo heeft hy ookhet zijne van de Engelfen lichtlijk wedergekregen, en zijnnakomelingen tot op Leolin toe na-gelaten. De welke, als -hy zijn broeders met ongelijken en lafteringen, en de nabu-rige Engelfen door invallen getergt had,daer toe gebracht is,dat hy dit berg- landt met het eylandt Man, oft Anglefey,v2Xide eerfte Edward te leen bezeten , en op die naem duyzentMarken betalen zoude. Welke voorwaerden namaels niethoudende, maer eêr zijn en zijns betrouw-looze broedershardnekkigheydt als hope volgende, en het avontuur deroorlogh wederom verzoekende, is om-gebracht, en heefczich, en hec gebiedt der Bricannen in Walles, een eyndegemaekc. Het heeft 6$ Tarochy-kerken, EYLANDT Oft MAN, HET ANGL Et landt Caernar-vón, welk ik naeftdoor-loopen heb, heb ik terftoncgezeyc, dat de naem van zijn voor-neemfte ftadt, en die ftadt van \'t ey-landt Mona, welk daer tegen overhght,gekregen heeft. Nu fchijnt datals met recht te eyflbhen, dat ik hetop zijn plaets herftel, \'twelk ik tevoren onvoorzichtelijk, ik beken \'c,onder de eylanden verzonden had , en op zijn orde door-zichcige, wijl \'c mee rechc onder de Graeffchappen 2ijnplaecs heeft. Die,welk by den Romeynen Mon a,by den Bri-tannen Monden Tir-mon, dac is, het lant Mon, en Tnis Dowyll,dac is, het fchaduwachtigh Eylandt by de oude Engel-Saxen(Ponej, en

eyndlijk als \'e de Engelfen zich eygen gemaekchadden, Cnjlef-ea, en An^lefey, als der Engelfen eylanc ge-noemc, door de naeuwe engte en zee-ftrant Menai van t va-fte lant van Britannien af-gefcheyden, en van d\'andere kan-cen van die woefte lerfche zee befpoelc wort, ligt in een on-even-gelijke vorm,zijnde in zijn langfte,van \'t ooft naer hetweft, XX mijlen, en in zijn breedfte naeuhjx xvii uytgeftrekt.En fchoon,als Giraldus verhaelt, het aerdrijk dor en fteenigfchijnt,leelijk en ongeneuglijk in \'t aen zien. \'t lant Pebidion,welk by Menevien light, in uyterlijke hoedanigheyt zeer ge-lijk i zoo is \'c nochtans door de inwendige gaven der natuur E S E Y. het zelve zeer ongelijk. Want het is,boven alle grenzen vanWalles, zeer vruchtbaer in terwj zoo dat men gemeenlijk inde Cambrifche tael pleegt te zeggen, Mon mam Cymbry, dac.is, Mon de moeder van Cambrien. Wijl, alle andere landenOveral gebrek hebbende, dit alleen met vette kley-aerdt, enVruchtbare opkomft van vruchten gantfchCambrien pleegtte onderftutten. Heden is \'t ook zeer vee-rijk,en heeft meu-len-fteenen, en op zommige plaetfen aluyn-aerde, waer uyczommige aluyn, en Calacanth onlangs hebben begonnente maken. Maer wijl de zaek niet wel gelukte,zo zijn zy ho-peloos van haer voornemen af-geftaen. Dit i§ dat zeer edele eylandt Mona, de oude woon-plaets Mona.der Druiden, van PauUnus Suetonius aen-gerant,en van lu- ^»g^efey,lius Agricola onder *t Roomfche gebiedt gebracht. Onderde heerfchappy van Nero bereydt zich Paulinus Suetonius(als Tacitus fchrijft) het eylant Mona, kloek van inwooners,en een vertrek der over-loopers, aen te randen, en timmertplat-geboómde fchepen tegen de korte en onzekere ftrant.Zoo beftelde hy\'t voet-volk , de ruyters zijn over de on-diepten gevolgt, ofc door de dieper waceren mee de paer-den over-gezwommen. Voor ftrande ftond een verfchey-de flagh-orde , dichc van wapenen en mannen j de vrouwendaer cuflchen door loopende, als Razeryen, met een doodt-kleet en hangende hayren,droegen hun fakkels voor.En deDruiden rondom vloek-gebeden met naer den hemel ver- Druiden, K k k k k heve
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? Y. E E N G L S A heve handen ftortende, hebben door de nieuwigheyt vanbezichting den zoldaet verft:hrikt, zoo dac zy, als mee han-gende leden, haer onbeweeghlijk lichaem aen de wondenbodem Eyndlijk door aenmaningen van den hooft-man,en zelf zich aenprikkelende, om geen vrou-achcige en ra-zende troep te vrezen, voeren haer vaendelen aen, wierpen,die haer ontmoetede, neder, en wenteldenze in haer eygeHier na zijn in de dorpen bezettingen geftelt, en de vuur. boflchen, aen wreede over-gelooven geheylight, af-gehou-wen : want zy achteden \'t geoodoft de Altaren met gevan-gen bloedt te beofferen, en de Goden door menfchen-fpie-ren raedt te vragen. Maer dit doende is hy door de fchielijkeaf-val van \'t gantfche landfchap van zijn voornemen af-ge-rukt. Namaels, als de zelfde Tacitus fchrijft, heeft luliusAgricola het eylant Mona, van welx bezit ik boven verhaeltheb, dat Paulinus door de weêrfpannigheydt van gantfchBritannien af-getogen was, in zijn gemoedt befloten onderzijn gewelt te brengen. Maer als hem in die twijfelachtigeraedt-flagen fchepen ontbraken, zo heeft de reden en ftant-vaftigheyt des hooft-mans haer over-gevoert: alle pakkadiewegh-geworpen hebbende, heeft hy de uyt-gelezenfte dernoot-helpers, welken d\'ondiepten bekent waren, en die erf-gewoonte van zwemmen hadden, waer door zy te gelijkhaer zelf, haer wapenen, en paerden ftierden, zoo fchielijkop-gezonden, dat de vyanden verbaeft zijnde, de welke eenvloot, de welke fchepen, de welke de zee verwachteden,aen die zoo ten oorlogh quamen niets te zwaer, niets on-verwinlijk gelooft hebben. Alzo de vrede verzocht, en heteylandt over-gegeven, is Agricola voor doorluchdgh engroot geacht. Veel eeuwen daer na van de Engelfen overwonnen, is tothaer naem gekomen, eertijts in \'t Saxifch enjlcf-ea, nu ge-meenlijk Anglefey, als der Bngelfen eylandt, genoemt. Maerwijl Humfred Lhuidus dit eylandt aen zijn naem en waer-digheyt verbonden heeft, in zijn zeer geleerde brief, aen dezeer geleerde Ortelius , zo behoeft niemant onzen arbeydtin dezen te verwachten. Dit zal ik\'er nochtans by-voegen:Als \'t Roomfche gebied in Britannien ten ondergang neyg-de, zoo zijn hier ook eenige uyt lerlant ingeflopen. Wantbehalven de graven met graften omheynt, welke zy derIeren hutten noemen, is hier ook een plaets, Tn hericy Givi-dill van de Ieren genoemt, de welke, onder \'t beleydt vanSirig, de Britannen daer ter plaets verdreven hebben, als inMariantu, het boek der Triaden verhaelt wort. En is van de Engelfenniet alleen, maer ook van de Noorwegers zwaerlijk gequeltgeweeft. Ook heeft, in het duyzenfte jaer na Chriftus

ge-boorte, de vloot van Koning -bthelred, het gantfche eylantom-gevoert,\'t zelve vyandlijker wijs verwoeft. Daer na heb-ben \'t de twee Hugoos> Noormannen, de eene Graef vanCefter, d\'andere van Shrop-shire,zwaerlijk aen-gevochtcn,en \'t kafteel Aher-Llieniec, om de inwooners te bedwingen,gebouti maer ^agnus van Noorwegen hier aen-gekomen,heeft dien Hugo van Cefter met een pijl door-fchooten, enhet eylant berooft hebbende, is wederom vertrokken. Daerna hebben \'t de Engelfen ook dikwijls aengerant,tot dat hetde eerfte Edward onder zijn geweldt gebracht heeft. Hetheeft eerdjts ccclxiii vlekken gehadt, en is heden volvan inwooners. De voorneemfte ftadt wordt heden geachtBellm Marifcm, gemeenlijk Beaumarish, welk de eerfte Ed- Beauma-ward aen de ooftzijde in een moeraflige plaets gebout heeft, riih.en om de gelegenheyt met deze fchoone naem vereert, daerde plaets te voren Bonover genoemt wierd, en heeftze meteen kafteel gefterkt, \'twelk nochtans geenzins volmaektfchijnt geweeft te zijn j waer over geftelt is de doorluchdgeRidder Richard Bulkley, wiens belceftheyt tc my-waerts, alsik deze plaetfen bezocht,ik met een dankbaer gemoed noytlaten kan tc erkennen. Hier by light Lhan-vays, eertijts een Lhan-vajs.zeer vermaert huys dcr Minne-broeders, aen dc welke deKoningen van Engelandt zich als gocderdcre Schuts-hec-ren getoont hcbbcn, zoo om de heyligheyt dcr broederen ,welke daer gewoont hebben, zo om dat dacr (ik fpreek uytde gemeene handelingen des Rijx) begraven waren dc doch-ter van Koning lan, de zoon van den Koning van Dene-marken, als ook dc lichamen van den Heer Clifird, en an-dere Heeren, Ridderen, en Schildt-knechtcn, welke in deoorlogen van Walles, in de tijden van de doorluchdge Ko-ningen van Engelandt, gedoot zijn geweeft. I i 1 I De tweede ftadt naeft Beaumarüh wordt T^vehurgh ge- Neu\'hftrg*acht, in \'t Britanfch Rojfur, het welk \'er tien duyzent fehre-den ten weften af is, en door \'t ingeworpe zant lang aenge-vochten, klaeght veel van haer oude glans vedooren tc heb-ben. Weynigh hier van af is Aber-fraw, welk, nu weynighvermaert, de anderen eertijts in wacrdigheydt ver te bovengegaen heeft, als eertijdts de Koninglijke woon-plaets dcrKoningen van Venodotia, oft North-Walles geweeft zijndc,de welke ook hier van Koningen van Aber-fraw zijn ge- ^ber-frawZnoemt geweeft. En in \'t uyterfte van de voor-berg ten we-ften, welke wy Holy-head, dat is, heyligh hooft, noemen,light Holyhead,een kleyn vlexken, in \'t Britanfch Caer-Guby, welk de zeerheylige man Kibius, leeding van S.Hilarius van Poidou, de 5. Xtbiné.welke dacr Godc leefde,

benoemt heeft j van wacr een ver-zochte overvaert naer lerlant is. De overige deelen van diteylandt zijn door-gaens al met dorpen bezet, de welke nietsgedenkwaerdighs vertoonende, zoo zal ik van hier naer hetvafte landt over-fchepen, en in het landt van Denbigh in-trekken. In dit Graeffchap telt men 74 Parochyen, DEN-



? , i1 i 15)5 DENBIGH-SHIRE. En deez\' zijde van de rivierConwy wijkt het landt vanDenbigh , by de EngelfenDenbigh-shire, by de Britan-nen Sire Denbigh, naer bin-nen-waerts van de zee , enftrekt zich ten ooften tot aende rivier Dee. Ten noordenwordt het een tijdt lang vande zee, en daer na van \'t lan-deken Flinth; ten weftenvan Merioneth en Montgo-xneri ten ooften van Cefter en Shrop-shire omringt. Hetwefter-deel is dor; het middelfte, daer \'t zich ten dal be-geeft, zeer vruchtbaer; het oofterfche gevoelt zich terftontnaer het dal de natuur ongunftig, maer aen de Dee veel gun-ft iger te zijn. De weft-kant, behalven dat zy geneuglijker zy, is daer zyvan de zee befpoelt wort, verftroydelijk bewoont, weid zichdoor kaele en magere bergen meêr als te veel op, welkerfchraelheyt nochtans in \'t afhellen der bergen, als elders inWalles, de naerftigheyten vlijdt der bou-lieden nu onlangsheeft begonnen te verwinnen. Want de huyt der aerde meteen breeder kouter tot zooden oft kluyten afknagende, zooverbranden zy de zelve,konftiglijk by een gehoopt,door hetingefteke vuur tot affchen,welke in die op-geploegde aerdeftroyende, verruylen haer fchrale dorrigheyt zo, dat zy on-gelooflijk veel rogge voort-brengt. Ook is deze wijs vankluyten te branden niet nieu i maer zeer oudt, als uyt Virgi-lius en Horatius te zien is. TuflTchen deze bergen is eenplaets gemeenlijk genoemt Cerig\'^ Druidion, dat is, de ftee-nen der Druyden, en men ziet eenige zuylkens by T-voellasmet vreemde letteren befchreven, welk zommige meenendat de Druyden gedaen hebben j en niet vêr van Clocainogleeft men dit opfchrift op een fteen: A M I L L I NT O V I S A T O C. By het dal, daer deze bergen beginnen te verminderen,ligt Denbigh aen een afhangende klipi by de Britannen meteen ouden naem Cled Frynyn Ros, dat is, de rouwe heuvel inRos,{ want zo noemen zy dat deel des lants,) welk de eerfteEdward met andere heerlijke erf-gronden aen David, Leo-lins broeder, gefchonken heeft. Maer als hy, terftont daerna behipt in gequetfte Majefteyt,onthooft wierd,zois \'t zel-ve van Edward aen Henrijk Lacy Graef van Lincoln ver-eert,de welke het met geen groote, maer fterke omvang vanveften, en aen \'t zuyder-deel met een getoorend kafteel ge-fterkt heeft, in welx put als zijn eenige zoon by geval ver-dronken was, zo heeft de droeve vader \'t zelve, noch onge-topt, nagelaten. En de zelve daer na geftorven zijnde, zo isde ftadt met de overige bezitting acn \'t huys van Lancafter,door zijn over-gebleve dochter Alicia, gekomen, van welkhet nochtans eerftlijk door de mildadigheyt van de tweedeEdward, als dat huys onder de voet lagh,aen Hugo Spenfer,en daer na aen B. van Mortimer, uyt verdragh met de

derdeEdward,geraekt is^ want men ziet zijn wapenen op de voor-neemfte poort. Maer de zelve met de doodt geftraft zijnde,zo is het tot Willem Mont-agu, en terftont wederom aen deMortimers, en door de zelve eyndlijk aen \'t geflacht vanYorkgekomen: want daer is gefchreven,dat het van die van Lan-cafter tot fpijt van de vierde Edward, gefproten uyt het huysvan York,zeer befchadigt is. Na welke tijdt,\'t zy dat de ftey-le gelegenheyt de inwooners niet behaegt heeft j want menkon \'er niet bequaemlijk iet op-voeren, \'t zy om dat het ge-brekkigh van water was, zy allenx zo verhuyft zijn, dat dezeoude ftadt nu ydel, en een nieuwe veel grooter op de klipzelfs gerezen zy, welke zo volk-rijk is,de kerk de meenighteniet kunnende begrijpen, dat zy op de plaets van de oudeiladt een nieuwe, zoo door de hulp van haer Heer RobertGraef van Ley cefter, als door \'t vergaderde geit vah veledoor gantfch Engelant,hebben begonnen te bouwen. WantKoningin Elizabeth heeft dien Robert in\'t mdlxvi jaertot Baron van Denbigh gekoren. Ook is \'er onder de Ba-ronnyen van Engelandt geen, welke door leen-recht meêredelen aen zich verbonden heeft. Venhïgh, Nu komen wy in de navel van \'t landt, alwaer de natuur,de bergen ten weder-zijden wezende, om te toonen wat zyin een rou landt vermocht, een het aller-fchoonfte dal vanhet zuyden naer\'t noorden 17000 fchreden lang, en om-trent vijf breed , uyt-geftrekt heeft, welk aen de zee en dezuy ver noorde-wint alleen open ftaet, anders wort het over-al met hooge bergën bezet, de welke ten ooften als gepentzijn, (want door dewonderlijke vlijdt der natuur bootfen detoppen dezer bergen de pennen en fpitzen der veften na,)onder welke Moil-Enlli de hoogfte is, op v/iens topwy eenkrijghs-bolwerk en een water-rijk bornken gezien hebben.Die dal is om zijn gézonthey t, vruchtbaerheyt en genoegh-lijkheyt waerlijk gelukkigh. De inwooners zijn gezont vanVerw,vafte zuy verheyt des hoofts,onbefchadight gezicht deroogen, en van zeer hoogen ouderdom. En zelf is het doorgroene weyden , geele akkeren, dichte vlekken en kerken,aen de oogen der aenfchouwers zeer vermaeklijk. De rivierduid, met van overal af-vallende vloeden vermeerdert/nijd ^^het van zijn bron zelf af midden door, waer van \'t eertijdtsStradcluid, (want Marianus noemt deKoning der Strat-Cluid-Wallanen,) en heden Diffryn Cluid, dat is , het dal vanduid genoemt wort^ waer in zommige verhalen dat de Bri-tannen,uyt Schotlandt komende,met het verdrijven der En-gelfen, haer Rijk geftelt hebben. Aen de ooft-oever van deCluid in \'t zuyder-deel van het dal light Ruthunia, by de Bri-tannen Ruthun, by de Engelfen Ruthin, de grootfte koop- ^utUn,ftadt van \'t dal, bezet met mannen en

huyzen, en niet zeeronlangs vermaert door een groot, fchoon, en voor een tal-rijk geflacht bequaem kafteel; het welk Rogier Grey te ge-lijk met de ftadt gebout heeft, als hy de vryheyt daer toe ver-kreeg van den Koning, de Biflchop van Afaph,en de Over-fte van de kerk Lhan Ruth,m wiens Parochie de plaets gele-gen is. Dezen heeft de eerfte Edward voor zijn gedaene ar-beyt tegen de Walen byna \'t gantfche dal voor zijn deel ge-geven : en \'t was een woon-plaets van zijn nakomelingen,met de tijtel van Graven van Kent vermaert,tot dat RichardGrejy, Graef van Kent en Heer van Rut hun, geen kinderen,nocht eenig opzicht op zijn broeder Henrijk hebbende, ditvaderlijk erfgoed aen de zevende Henrijk verkoft heeft. Nawelke tijdt het kafteel, dakeloos-zijnde, begonnen heeft tefcheuren. Doch onlangs heeft het aen Graef Ambrofius vanWarwijk, met andere vette inkomften in dit dal, door demildadigheyt der Koningin Elizabeth toe-behoort. Van \'t dal ten ooften opklimmende, ontfangt u Tale, een \'taU^bergachtigh landeken,en zo ghy \'t met de by- en om-gelegelanden vergelijkt,zo is \'t wel het hoogfte,zo dat het van ner-gens eenige rivier ontfangt, maer vele uyt zich uyt-laet.Door deze verheve gelegenheyt is het fcherp,kout en alzinsvan de winden door-waeyt ^ of het van \'t rivierken Alen, hecwelke, hierin oncfp roten, zich meer als eens verbergt metonder-aerdfche water-loopen te maken, de naem gekregenheeft,weet ik niet. De bergen zijn vol van oflbn, fchapen engeyten, de dalen op zommige plaetzen genoegh vruchtbaervan koorn, voornaemlijk aen de ooftkant aen dees zijd vande Alenmzet de weftkant is min vruchtbaer,en in zommigeplaetzen gantfch met heyde bezet. En \'t heeft niets gedenk-weerdighs als een vervallen kloofterken, zeer geneuglijk envermaeklijk in een dal gelegen, \'twelk zich tuflchen de boflfchen als een kruys vertoont, waer van het Kruys-dali en in Kruys-dd.het Britanfch Lhane Gweß genoemt wort. Van hier meêr ten oöften ftrekt zich \'t landt, in het Bri-tanfch Mailor Gymraig, dac is , Wallifch Mailor, by d\'Engel-fen Bromßeld, tot aen de rivier D *e, een zeer genoeghlijk enloot-rijk landeken , voorneemlijk by het vlexken Moin^ Lo^t,glath , welk van de metael-kuylen zijn naem gekregenheefD Hier ziet men Wrexha/n, in het Saxifch Wpirrlef- Wrexham.bam, zeer fchoon van aen-zien door een kerk-toorn,en ver- ,maert door een treflijk Orgel: en dicht hier by is Leons ka-fteel , mogelijk van het xx verwinnende Legioen, het welkeen weynigh hooger aen de andere oever van de Dee gele-gen heeft, alzoo genoemt, nu wort het gemeenlijk Holt ge- Holt. L 11 1 1 heeten, 1 ! r \' 1j f li, l|ii \'Hi i -1 . I lilI; M Éi fl iifl I L-



? J, ; • •t É i 1I\'! 1 ?



? 2f4 0 E ORDEVICEN, heeten,en men gelooft dat \'et onlangs herbouwt is van Wil- andere drijven,dat het de naem van de verheve gelegenheyt lem Stanley, en eertijdts van lan Graef van Warrennien, dc op de heuvel, welke de Britannen Bryn noemen, gekregen welke als vertroude momber dit landeken van de wees Ma- heeft, en \'t welk na mijn meening ook wel het waerfchijn- doc, een Britanfch Vorft, te gelijk met Tde na zich geno- lijxt is. Ten tijde van de derde Henrijk was het een woon- D. Pmel. men heeft: en van de Graven van Warrennia is het tot de plaets van Gruffin de zoon van Madoc, de welke de Engel- Btz-Alanen Graven van Arundel, en van haer aen Willem fen tegen de Waelen volgende, zich hier in pleeght te ont- Beauchamp Baron van Ahergevenne gekomen ^ en daer na houden ^ maer de zelve geftorven zijnde, zoo heeft Rogier aen Willem Stanley At welke onthooft zijnde,zoo is dit met van Mortimer, over zijn zoon Leolin tot vooght geftelt, zijn andere goederen voor verbeurt geoordeelt. even als de voornoemde lan Graef van Warrennia Brom* Chirke. Bv Bromfield ligt ten zuyden chirkejm \'t Britanfch Gwain, field, alzoo dit Chirke voor zich ingenomen. \'t zelve is ook bergigh genoegh, maer vereert met twee ka- Als het gemeene beft der Waelen , door onderlinge op- fteelen , te weten chirk, waer van \'t genoemt is, van Ro- roeren en invallen der Engelfen,ten val geneyght, niet meer Ca^le Di- gier van Mortimer gebouwt, en Cafile Binas Bran op een geftuyt kon worden, zoo hebben de Graven van Cefter, hoogh getopte bergh gefticht, waer van nu niets als de ver- Warrenne, de Mortimers, Laciis, en Greys, als ik gezeyc valle muuren overigh zijn. Dit verzekert het gemeene volk heb, de eerfte der Noormannen dit landeken onder haer dat Brennus de Franfe hooft-man gebouwt en benoemt gewelt gebracht, en aen de haren te bezitten gelaten. En is ^^^»fff*^ heeft i andere vertalen \'t het kafteel van \'s Konings Palleis, niet voor de tijden van de achrfte Henrijk ccc een Graef- yfhap^nin wanc Br^-;? becekent in\'t Britanfch een Koning j waer van {cha^ gt{kdt,\'mwdkQU]óiZook Radnor,Brechnok,cnC^ont- waltes. mogelijk de machtighfte Koning by de Eranfen en Britan- gomery door de macht des Parlaments tot Graeffchappen Hem* nen door voortrefiijkheydt Bren genoemt is geweeft : maer zijn geftelt geweeft. nasBran.Brennus, In dit landt zijn 57 Parochiën. FLINT-SHIRE. Oor het lant van Denbigh ten noor-den ftrekt zich meêr in de lengte alsbreedte het landeken Flint, by deEngelfen Flint-shire, ten noordenvan de lerfche zee, oft veel eêr vande mondt van de Dee befpoelt, tenooften van het Graeffchap van Ce-fter ,

en van d\'andere kanten vanDenbigh bepaelti \'t zelve is wel niecbergigh, maer door de uyt-ftekenheydt der heuvelen eenweynigh verheven , de welke zachtelijk tot zeer vruchtbarelanden daelen , die , inzonderheydt daer zy zich naer de zeeftrekken, ook in\'t eerfte jaer op zommige plaetzen gerft,op andere terw, en over al rog\' tot het twintighfte toe ookboven eygen-gewas, en daer in vier oft vijf jaren havervoort-brengen. En de weft-kant begrijpt het dal Cluid,daerhet naeft aen de zee daelt,en het hooge deel des zelfs. Op de grenzen van dit lant en Denbigh, daer zich debergen tot een zoete laegte vernederen, en een gemaklijkerdelling en door-gang verleenen, hebben de Romeynen inde mont zelfs het ftedeken V a r i s gefticht, het welk An-toninus xix mijlen van Cornovivm ftelc. Die is in geenMod-Varis, ^^naem verkorc, wanc hec wort heden Bod-Varis, dat is , Varis wooning genoemt,en verthoonc op hec naefteberghsken de voec-ftappen van een vernielde ftadc, dewel-ke zy Moyly Gaer, dac is, de Bergh derfiadt noemen. Dochwac de naem becekenc, blijkc niecj wy hebben elders ge-meene dac Faria een doorgang by de oude Bricannen bete-kenc heeft, tn Durnovaria tn Ijanna Faria, deswaeersenIfannas doorgang vereaelCi en coe onze meening diene dieVaris daer eer plaetze gelegen, alwaer alleen een bequa-me doorgang tuflchen de bergen open is. En geen drie mij-len van hier is Caer-wisk, welx naem fchoon oudtheyt ver-toont , zoo hebben wy nochtans daer niets oudts oft ge-denkwaerdighs vernomen. Beneden dit V a r i a loopt de C/»zWafin een dal, enterftont vloeyt het rivierken ^/ö\'/ met haer t\'zaemen, alwaerdes Biflbhops woon-plaets is. Deze wort van de rivier Llan-S. ^faph. Blwy by de Britannen, van haer Schuts-heer Afaph S.Afaphby dcEngelfen en deAfaphfche Hiftory-fchrijvers genoemt.En fchoon deze ftadt nocht door haer ^ierlijkheydt, nochtdoor haer kerk, oft gebouw, oft fraeyicheyt te prijzen is, zomachmenze nochtans om haer oudtheydt niet verzwijgen.Want omtrent het dlx jaer, heeft Kentigernus Glasguen-fifche Biflbhop,uytSchotlantgevlucht,hier zijn Biflbhops-ftoel meteen kloofter geftelt, vergadert hebbende zes-hon-dert drie-en-zeftigh broeders, waer van drie-hondert on-geleerden coe den akker-bouw, en zoo veel andere coe hecwerk binnen hec kloofter te doen, de andere coe de Godts-dienft zich begaven; de welke hy zoo na de vergaderingengedeelt heeft, dat eenige gedurigh in de kerk Godt dien-den. Maer weder in Schotlandt keerende, heeft hy de zeer Varls. Caer- wisk^ Capgra-vim* Oprechte man Afaphus over dit kloofter geftelt,van welkenhet de hedige naem heeft. De Biflbhop van deze

plaetsheeft onder zich ontrent cxxviii Parochiën , welkerkerkelijke Beneficien, als men t noemt,de ftoel ledigh zijn-de , de Aerts-biflchop van Cantelbergh vrylijk tot de tijdenvan de achtfte Henrijk, door\'t Aerts-biflchoplijk recht,welk nu Koninglijk geacht wordt,pleeght te begeven. Wancdit leeft men in de Kantelberghfche hiftory. Wat hooger verfchijnt Ruthlandt, na de roodtachtigcoever van de Cluid, daer \'t aenlight, zoo genoemt, met een -fraey, door d\'ouderdom fchier vernietight kafteel. Leolin,Sifllius zoon en Vorft van Walles, heeft \'t eerft gebouwt,en RHthlan.Robert, die men van Ruthlan noemt, de neef van Hugo vanCefter,heeft het den Waelen eerft ontweldight, en was Hu-gos overfte, de welke het zelve met nieuwe werken gefterkcheeft; cn namaels, als de Abc van Monte gefchreven heefc,heefc de eweede Henrijk die kafteel, vernieuwe zijnde, aenHugo van Beauchamp gtgtytn. Waer by de cerftontin zee vak, en fchoon hec dal aen de monde lager als de zeefchijnt te liggen, zo loopt het water nochtans nimmer ovér,maer blijft door een natuurlijk befchut,niet zonder de hoog- \'fte verwondering van Godts voorzienigheyt, altijdt binnenzijn boorden. De ftrandt, hier ten ooften allei^x afdalende,loopt ten eerften door \'t kafteel Difart, alzoo genóemc omzijn fteyle gelegenheyc, ofe, als andere willen, gelijk als De-fert, daer na door Baftngwerk, \'e welk de eweede Henrijk ins-gelijx aen Hugo van Beauchamp vergunc heefc. Hier by heb- ÜolyweU,ben wy hec ftedeken Holywel, dac is, heylige bron, gezien,al-waer een bron, door de geheugenis van de zeer Chriftelijkemaeght Winefrid, de welke aldaer van den tyran verkrachten gedoot is, en door heflijk riekend mofch zeer vermaert,waer uyt een rivierken vloeyt, oft liever tuflTchen de fteenendoor-loopt, in de welke ik weet niet wat bloedigs ontftaet,en met zulk een gewelt voort-gedreven wort,dat zy terftoncbequaem zy een molen ce draeyen. En aen de bron zelve isvan nacuurlijke fteen een zeer fchoone kapel geftelc, waerby een kerxken gevoeghc is, in wiens venfter die Winefre-das Hiftory en doodt befchreven wortyby deze plaets is,tentijde van Giraldus, als hy zelf fchrijft, een rijke ader en eenvruchtbare zilver-mijn geweeft, alwaer men, om zilver tckrijgen,in de ingewanden der aerde gegaen is. Dit deel des landts, om dat het den aenfchouwers doorzijn fchoone gelegenheyt zeer vermaekt,en over lang onderde macht der Engelfen geraekt was, hebben de Britannenreg-Angle, dat is/choon Engelandt, genoemt. Doch dat heciemandt T?genia geheeten, en, dat de Igenen daer gewoonehebben, gemeent heeft, ftaet u te wachten dat ghy het nieclichtelijk gelooft; de verdurve naem der Icenen

heefc dcgoede man bedrogen.Daer na ziec men op ftranc hec kafteelFlint,van de eweede Henrijk begonnen,en van de eerfte Ed-ward volmaekc, hee welk aen die landt den naem gegevenheeft. Daer na Üght aen de ooftgrenzen des lants naeft aen Cefter



? ^ L I N T - Cefter het k2L9LCc\\Hawarden,gcrc\\cci\\\\ijkHard€n,n\\tl vér vanftranr.uyt het weik als David,de broeder van Leolin, Rogierïufticier van Walles gevanklijk wegh voerde, zooheeft hy zich en den zijnen een zeer ft;haedlijke oorlog ver-wekt , waer door het gebiet der Waelen ten gronde toe uyt-geroeyt is. En dit kafteel, welk bezeten wiert door\'t Sene-{chalft:hap van de Graven van Cafter, was de woon-plaetsvan de Baronnen van Mont-hault, dewelke tot een heerlijkgeflacht aengegroeyt zijn, voerende een zilveren klimmen-de leeu in een blaeuw velt^ en hebben haer waerdigheyt ver-meerdert door het houwelijk met Cecilia,een van de mede-erfgenamen van Hugo Alheny Graef van Arundel. Maereyndlijk manlijke kinderen gebrekende, zoo heeft Robert,de laetfte Baron uyt deze ftam,Izabella Koningin van Enge-lant, en huys-vrouw van de tweede Edward,tot erfgenaem,als ik te voren gezeyt heb, geftelt. Doch het bezit des ka-fteels is namaels tot de Stanleys, welke nu Graven van Der-by zijn, overgebracht. Niet vêr van hier door-loopt het rivierken Alen het zuy-der-deel van dit lant, waer neven op een bergh by het vlex-ken liilken een bron is, dewelke, de zee nabootzende, haerwateren op gezette tijden uytbraekt en inzwelght. Aen dezeAlen liggen het kafteel Hope , waer in zich de eerfte Edwardbegeven heeft, als de Waelen zijn on-geordendebendenfchielijk aengrepen,alwaer men Meulenfteenen uyt een rotshouti en Mold,m \'t Britanfch Guid-cruc^ccnijdis een kafteelvan de Baronnen van Mont-hault, dewelke beyde vele ken-tekenen van oudtheyt vertoonen. By Hope is, toen wy ditfchreven,een hovenier,terwijl hy dieper in de aerde poogh-de te graven, op een over-oudt werk gevallen, van het welkveelerleye meeningen van veelen gefproten zijn maer dieM. Vitruvius Pollio neerftelijk gelezen heeft, zal lichtelijkzien, dat het niet anders geweeft is als een ftoof van de Ro-meynen begonnen,dewelke, de welluft met de rijkdommenaen-groeyende,veeltijts badt-ftooven gebruykt hebben.Hetwas vijf ellen lang,vier breetjCn omtrent een halve elle hoog,het wiert in muuren van natuurlijke fteen beflooten,de vloerwas van fchelpen met kalk befmeert,het verwulf fteunde opticchel-fteenen poften, het welk met gladde en hier en daerdoor-boorde regelen bedekt was,waer op aerde vaten gefteltwaren, als buyzen, waer door de kracht der warmte af-ge-voert wiert, en gelijk hy zeght,de ftooven de damp wentel-den. En wie acht niet, dat het een van diegeweeft is, welkeGiraldus voorneemlijk te Ifca op-nam ? Alshy dit van dewerken der Romeynen fchreef, \'t gene men onder anderen In dit Graeffchap van F lint lïatâcn^ T>e Baron-•nen vm hanlt. Hofe ca-ßle. Aiolen-fieeaen*Mold.

Eenhadt-ßoof.Siet fag.ap/. t k 29f aen-merkens waerdigh acht, ghy zout ftooven zien van all©kanten met een wonderlijke konftigheydt uyt gewerkt, meteenige dcchel-fteenen, en enge blaes-pijpen de warmte be-dektelijk uytwalmende. En welker werk dit geweeft is, zalu het XX Legioen, op de tegelen gedrukt, zeggen, het welkwy hier te voren aengewezen hebben , dat naeuwlijks zesmijlen van hier te Cefter gelegen heeft. Neven deze rivier Alen in de boflchige engten light Coles-hul, Giraldus noemt het de Kool-heuvel,alwaer als de twee-de Henrijk de oorlogh, met zoo grooten zorghvuldigheydtals oyt, tegen de Waelen bereyt had, zoo zijn de Engelfen,ongebonden met een ongeordende meenighte voort-trek-kende,geflagen,en het Koninglijke vaendel zelf is van Hen-rijk van Bffex erf-vaendrigh van de Koningen van Engelantvedaten. Op welk inzight hy namaels van gecjuetfte Maje-fteyt befchuldight, en van de befchuldiger in een byzonde-re ftrijdt verwonnen , en, zijn goederen verbeurt gemaektzijnde, heeft, door zijn flap-hardgheyt verdrietigh zijnde >onder de Munniken de kap aen-gedaen. Daer is een ander gedeeltken dezes lants aen dees zijd vande rivier Dee van dit als afgetrokken, het welk de EngelfenBnglish Mailor noemen - hier van hebben wy, als wy van Bo-nium fpraken, in het Graeffchap vanCefter gehandelt,en wyhebben \'er nu niet meêr op een nieu van te zeggen. Ookgemoet ons in het zelve niets gedenk-waerdigs als Han-me-r^.aen \'t meyr,van waer een gewis oudt en doorluchtigh ge-flacht, daer woonachngh,zich de naem aengenomen heeft. De Graven van Cefter,by gelegentheyt eenige lichte vek-flagen met de Waelen aengaende, hebben de eerfte van deNoormannen zich dit lant onder-worpen, waer van men inoude brieven leeft : het Graeffchap Flinth behoort tot dewaerdigheyt van het zwaert van Cefter, en de eerftgeboorezonen des Konings van Engelandt zijn eerdjts genoemt ge^weeft Graven van Cefter en Elint. Maer na dat *et aen hetKoninglijk erfdeel gekomen was, zoo heeft de eerfte Ed-ward,het welk hy achte bequaemft te zijn om zijn goederente befchermen, en de Waelen te dwingen, dit en al de zee-kant van Walles voor zich behouden. Het binnenfte heefthy aen zijn edelen, na \'t hem goedt docht, uytgedeelt, vol-gende daer in den Raedt van Auguftus, dewelke de mach-tichfte en buytenfte Landtfchappen voor zich genomenheeft, de andere aen de voor-burgemeefteren te deelen la^tende. En \'t zelve is wel gefchiet onder den fchijn van hetRijk te befchermen, maer in der daet om al de heyr-legersonder zijn macht te hebben. zijn maer 28 Parochiën, H S E, Coles-hüL En^ish Mailor. BontfiW. zjet van Banchor. Han-werel Bezjet d€Gravenvan Ceßer,

I i! Des eerflet*Edwardsvoorzjichti&quot;ge Raedu i I i lil DE VORSTEN VAN WALLES. B Vorften van oudt Walles uyt de Britanfche fiammogen uyt de uyt-gegeve laer-boeken van Wallest^ehaelt worden; het dunkt my doch alleen depijne^ . waert te zijn de jonge Vorfien uyt het Koninglijk bloet der Bngelfen, ten opzicht van mijn opgenomen werk,hierkortlijk op te tellen. De eerjle Bdward, den welken,noch jonge-\\ ling zynde, zijn vader de derde Henrijk het Vorjlendom van Walles vergunt hadt, heeft, nae dat hy, Leolin Ap Grifïith delaetfteForfl uyt deJiam der Britannen gedoodt zijnde, als in dezenuwen van het Vorjlendom vanWalles ingevallen was,in hettwaelfde jaer van zijn Rijk, het zelve met het Rijk van Bnge-2p BdïV.j, ^^^^ ryereenighty en het gantfche Lantfchap heeft aen zijn zoonBdtvard van Caernarvon, den welken hy tot Vorfi van Wallesgeftelt hadt, trou en hulde bewezen. Maer die tweede Bdwardheeft den tijtel van Vorft vanWalles aen zijn zoon Bdward nietopgedragen, dan alleen de naem van Graef van Cefter enF lint, voor zoa veel ik tot noch toe uyt de regifters des Rijx be-qjonden heb. Doch de derde Bdward heeft zijn eerfte zoon Bd-ward, bygenaemt de Zwarte, met deze tijtel door een heerlijkeverfiering vereert, den welken,de heerlijkheyt der oorlogh om-vloeyende, de doot onrijp elijk weghgerukt heeft ^daerna heeft hyzijn zoon Richard van Burdigal erfgenaem des Rijx met dezelve verheerlijkt,dewelke, door de vierde Henrijk van V Rijkberooft zijnde, ellendighlijk zonder kinderen geftorven is.vierde Henrijk heeft het Vorftendom van Walles aen zijn eerft-gebooren zoon, dewelke met de naem van vijfde Henrijk zeerheerlijk vermaert geweeft is,opge dragen. En zijn zoon de zefteHenr ijk,die ziins vaders doot inde wiegh befihreyde, heeft de-ze eert welke hy noyt zelf ontfangen heeft,aen zijn zoonken Ed-ward vereert, den welken, in deftagh van Fewkesburygevan^*gen, het Rot der Tor ker s de herffenen wredelijk verftrop heeft.Niet lang daerna heeft de vierde Koning Edward , des Rijksmachtigh, zijn zoonken Edward, namaels in de rey der Konin-^gen de vyfde Bdward, tot Vorft van Walles verkoren : en ter^flont heeft zijn Oom de derde Richard, die hem gedoodt heeft,zijn zoon Edward, den welken de vierde Bdward tot Graef vanSarisbury gemaekt had,, {hetwelk ik onlangs vernomen heb ) infijn plaets geftelt,dewelke terftont geftorven is.Daerna heeft dezevende Henrijk eerft Arthur,en na diens doodt,Henrijk,daerna met de naem van de achtfte Henrijk zeer bekent, tot Vorfienvan Walles geftelt. Dezen is elk het Vorftendom van Walles doorbekleeding en een 0 ver-geleverde brief met deze woorden op-gedragen: Voor hem en zijn erfgenamen Koningen vanBnge^lant te

bezitten.Want de Koningen hebben zich van zoo fchooneen gelegentheyt, om haer eerftgebore zonen goedt te doen, nietwillen berooven j ^naer zy hebben geraedtzaemflgeoordeelt dezelve d.ôor zoo groot een weldaet,als \'t haer goet dacht,aen zichte verbinden. Maria, Eltzabeth en Edward, kinderen van de I ( > 11 I ! c ! BRI- M ni m m m ^ I



? DE BRIGANTEN. ^^^ \'t fchijnt, diergelijke menfchen Brigand, en de roof-fchepen Brigantin. Doch of die kracht yan \'t ypoort eertijts in deFranfche en Britanfche tael, oft ofonzi Britannen ^odanighgeypeeft ^jn, durf ik niet yer^ekeren. Zoo ik nochtans ypelonthouden heb, Strabo noemt het Alpijnfche yolk Brigantfche rooyers, en lulius Belga, een jongeling yan onyerfaeghdcftoutheyt, dien de kracht, aen^enüjkheyt, en dapperheyt een naemfchenen, yport by Tacitus Briganticus by-genaemt.Welk gebrek on^e Briganten fchijnen onderheyi\'gh geypeeftte , ynjl ^y ^oo op de nabuuren roofden, dat AntoninusPius hun om die oorzaek een groot deel landts henomen heeft, als Paufanias getuyght. En ik hope niet dat iemandt ditin plaets yan laßer nemen , ïk zpude yoorypaer my ^ehen ongelijk toonen, ^o ik iemant in \'t byzonder, ik laet ftaeneenigh yolk, met lafter hrand-merkte. Ook heeft die ftrijdbare eeuyp dit yoor geen lafter gehouden, ypijl alle yolkerentoen het recht in haer krachten hadden. Het rooyen,^eght C^efarjs by de Duytfingeen fchande,ypelk buyten de palen yanelke fladt gefchiet,en ^ peggen,dat het ^elye om de jeught te oeffenm,en de luyigheyt te y er minderen,gedaen y^ort. Endm geen ongelijke reden -gorden de P^eones by de Grieken als lant4oopers, de Quadéa hy de Duytfen, en de Chal-deen, als rooyers, gedacht haer naem gekregen te hebben. Doch dat de Spanjaert Florianu-s delCanipo on^e Brigmten yan Spanjen in lerlandt, en yan daer in Bri-die tanden alte eergierighlijkgeyoert heeft, op geen andere gißing fteunende, als om dat hy de fladt Brigmiia in ^jn^\'&quot;&quot;mffe geyonden heeft, daer in yrees ik dat hy ^ich yan de ypaerheydt qualijk af-getrokken heeft. Want ^oo niet dsvoorheelden ^clfde oor^aek cn on^en en den lerfchen Briganten de ^elfde naem gegeyen heeft, ^o ^oude ik lieyer met mijn ge^Birgantes j^^f^^n Thomas Sayilus oordeelen, dat sommige Briganten en andere yolkeren yan Britannien, yoort na de Room-genoemt. ßj^^ aenkomft, in lerlandtge&quot;^eken zjjn, sommige daer toegebracht door begeerte yan ruft en ledigheyt ^ andere omhaer oogen yan de Roomfche heerfchappy onhefmette houden, andere om haer yryheyt, yan kints-heen af yan de natuurontfangen, in haer ouderdom met ypilniet te yerliez^n. Dat yoort Claudianus, de eerfte der Romeynen, de^e on^e Bri^ganten aen-gegrepen, en onder zjjn Rijk en gehoorzaemheydt gebracht heeft ^ geeft Seneca met de^e yeer^^n in T^jnTreur-fpel te kennen; Ille BritannosUltra noti littora Ponti, & c^eruleosScuta Brigantes, dare Romuleis colla catenisluffit, & ipfïim nova Romanse jura lecurisTremere Oceanum. Ik heh nochtans lieyer geacht, dat

zy toen niet oyeryponnen geypeeft y maer dat ^ ^ich in de trou der Romey--nen hegeyen hehhen: ypant \'tgeen hy Dicht-konftlijkgefpeelt heeft, gedenken de Gefchicht-fchrijyers niet deypijl Taci^tus getuyght, dat de typeedrachten, toen hy de Briganten ontftaen, Oftorius, nieuype oorlogen yoor hebbende, te rughgetrokken hehhen, deypelke hy met de doot yan zf)mmïgen lichtlijk gefuft heeft, In ypelke tijdt de Briganten haer edeleCartifman^ Koningin Cartifmanduagehad hebben, deypelke Caratacus aen de Romeynen geyangen leyerde. Hier door heeft z^y- rijkdommen, oyer daet yan yoorfpoedt, en met het verachten yan haer man Venutim, ^ijn Wapen-drager Vellocatus,ten houyplijk,en tot haer gebiedt aengenomen,ypaer door het huys terftont gefchent,en eenfchaedlijken oorlogh ftrax daerna ontfteken is. De yyer der burgeren den man, de ypeUuft en yerypoedtheyt der Koningin den oyerfpeeler yoorftaende,Zy heeft door ar gelift en den broeder en nayerypanten y an Venutim onderfchept, Venutius heeft door de prikkelendefmaedt, yer^aemde hulp , en te gelijk door d\'af-yal der Briganten zfbe, Cartifmandua tot de uyterfte noodt ge-bracht. Toen hehhen haer de yan de Romeynen yerföchte bezettelingen, yaendelen, en benden door Verfcheyde yeldt^flagen yerloft. Zoo nochtans dat het Rijk aen Venutim , den oorlogh aen de Romeynen gelaten ypterd, Deypelke dcBriganten niet yoor de tijden yan Vefpafianm hebben konnen onder \'t jok brengen. Want toen heeft Petilius Cerealisdit landt aengegtepen i yele yeldt-ßagen, en de^ehe zomtijts nietonhkedigh uytgerecht, en een goet deel der Briganten^oft met oorlogh, oft met oyerypinnmg omhelft. Doch dat Tacitm yerhaelt, dat deze Koningin der Briganten, Cara-^tacvA aen Claudius geyangen geleyert, en zijn %ege met dezelve vereert heeft, is in die zeer goede Schrij ver een opem.^^^^ Tijdt-vergißing, en Van Lipfius, die \'t verftant der oude Schrijvers bezeten heeft , onlangs aengemerkt,Tijdt-vev- iff^fif; Yiöcht deze Caratacus der Silmen is in di& z^ge yan Claudius gebracht, nocht Caratams, de z^on yan Cunohelin, ßelling. - ® - . ^___ RîTANNIEN, m noch toe âoor groote ipoor-hergen ayt-gerekt^ met aen de^e kant Dups^lant, aen d\'ander lerlant yan nahy te be/chouypen, begeeft ^ich nu, als yoor de aenloallende ^eeyeryaert, naer binnenypaerts, en mjkt, met breeder landtfcheydingen te maken, te rugh, in Deelkley m breedte f^aem-getrokken. Want tuff:hen de flranden, ypelke ten -sceêr-^jden byna re^gel-rècht naer \'t noorden tot aen Schotlandt loopen, yporden niet oyer de hondert duyzjnt jchre^den begrepen. Dit gantfche deel hebben, ah de ^aken der Britannen noch in H geheel

yparen, dehriganten heSfoont. Want Ptolomm fchrijft, dat de^elye Dan de oofl- tot aen de ypefl-^eegeypoont hebben. Dit ypas een ^eer kloek, tal-rijk, en hy de befte Schrijyers een byzonderlijkyemaert yolk, hy alle ypelke Briganten genoemt yporden, behaben Stephanus alleen in ^jnfleden , die^e \'B RIG A s genoemt heeft, in ypelke plaets, het gene hy yan haer gefchrey en heeft, door een af-gebroke ^in, heden in dèBrig^\' hoeken ontbreekt. Indien ik de^e Briganteri meende genoemt te ^ijn yan Briga, \'t ypelk hy de oude Spanjaerts eenStadt betekent heeft, ik ^oude my ^ehen gem^ins yoldoen, mjl \'t uyt Strabo blijkt dat het een Spaenfch ypoort is. In-Brigmten dien ik met Goropimgeyoelde, dat ^ uyt de JSIederduytfche tael, Brigantes, als Freehands, dat is, vry van han-vAn waer genoemt yparen,^mde ik ^ijn droomen geen ypakende lieden ^voorftellen&quot;? Hoe zjch de ^^aek ook heeft, ons^e Britan-genoemt, ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ eenige yan quader aert en ftoutlijk rooyen zjen, die zuigen terftont met een gemeen fpreek-ypoordtZiet Taf- Wharret Brigans, dat is, den Brigant te maken. En de franfen noemen heden uyt de oude Franfche tael, sioo cjuierRecher-ches deFrance, 1.6. c.zo. Reintrw Reinec&quot; em. Nochtans Tacitus. Stellingvan d\'ecnetijdt voor



? V O R K È - S H i R Ë. ant ^-Wón hy in gety-hoeken geheeten^ dien Dio, Catacratm noemt) oyér den -welken Auïm Plautius, \'^ö nitt in HKeifdegewiflijk in \'t nalpolgende, yreughdigh ^ege gmert heeft, Maer andere mogen dit ontfowwen, -wy hehhennu ge^yt. Ten tijde yan Hadrianus, als,gelijk Elm Spartianus ^eght,de Britannen onder degehoor^aemheyt der Ro«fneynenniet konden gehouden \'Worden,fchijnen on^e Briganten ook yan de Romeynen af-geyallen, eneenn^ei-warde op-roer te -weegh gebracht te hehhen, H -welk -waer te ^ijn hlïjkt uyt het yeers yan luyenalis^ die toen geleeft heeft; Verniel der Mauren hut, en \'t Leger der Briganten. Ookfchijnen %y namaels, ten tijde yan Antoninus Pius, den moedt niet ^eer yerloren te hehhen, als hy/h\'\'un ^eettdeel landts tot hoete afnam, om dat ^y in Genunia oft Guinethia, een landtfchap yan der Romeynen hontgenooteh^geyallen -waren, ; Zoo \'t ny, yan -wegen m^e Schrift-richters, die heden yan ^eer yernuftige floutheyt 4jn, geoorloft -ware, mydunkt dat ik een oft fwee mis-flagen, -welke Tacitus yan de Briganten aenhangen, hier ^oude konnen -wegh-nemen. Deeene is in \'tiz der laer-hoeken, alwaer hy ^eght, dat de terftont-genoemde Venutiüs uyt de ftadt der luganten geweeftis y hier ^oud ik uyt de ftadt der Briganten le^en y \'t -welk Tacitus in \'t 3 der Gefchicht-hoeken fchijnt te kennen tegeyen. De fweede is in \'t ley en yan Agricola, De Briganten, ^eght hy, onder \'t heleyt yan een yrou, yerhranden deMeu-ftadt, ^c. Dat ghy Trinobanten keß, gebiedt de waerheyt ^ -want hy fpreekt yan de Koningin Boodicia, diemt de Briganten niets te doen had maer de Trinobanten heeft tot oproer yerwekt, en de Colonie, oft Éieu-ftadtyf Camalodunum yerhrant. * MMm. lW : 1 ? t Voorts is de^er landtfchap zeergroot, ^t -welk %ich enger, als H begonnen had, yoort-ftrekt in \'t midden &quot;Wort hetyeyen als Italien door denApennijn, door geduurige toppen yan bergen yerheyen, dewelke de Graeffchappen, &quot;Waer inhet nu hejchreyen -wort, yer deelen. Want onder die her gen, naer \'t ooften en de Noord-, liggen het Graeffchap yanTork, en het Bisdom yan Durham: en ten -weften Lancafter, Weftmorlandt, en Cumberlandt) alle -welke landtfchappenin de eerfte kindtsheyt yan het Saxifche gebiedt onder \'t Koning-rijk der Deiren begrepen -wierden. Want de Saxenhehhen de^e landen het Koning-rijk der Nordanhumbren|;^Wö^>»f, en in fwe\'éngedeelt, in Deira,Deiplano noem- Deiren,den ^y \'tgene ons naefte en aen de^e ^ijd yan de riyier Tine light: en in Bernicia, \'t -welk aen d\'andere ^ijde, yan deTine ^ tot aen de Schotfe ^ee behoort heeft, \'welke deelen y hoe-wel %y een tijdt lang haer byzondere Koningen gehathehhen, ten laetften

nochtans tot een Rijk gefmolten Tjjn, En op dat ik in \'t yoorhy-gaen dit aentekene, daer men in \'tleyen yan den grooten Karei leeft, dat Eardulf, Koning der Nordanhumbren , dat is\\ De h\'land, uyt -^jn Va^ tZnclt,derlandt yerdreyen, tot de groote Karei gekomen is, moet men t\\aemgeyoeght Deirland le^en y en het ^^elve yan dit!landty niet yan lerlandtyyerftaen^ it\' \' YORKE-SHIRE. Et landt van York, in^tSa-JSlasm, ^^ xifch eue/ipic-fcy/ie, Gp ypoc-fcypcy en Cbopa-fCy-pe, gemeenlijk Xork-shire,zijnde het aller-grootftelandtfchap van gantfch En-gelant,wordt geacht van ge-matighde vruchtbaerheydten overvloedti Is hier eenfteenige cn zandige dor-heydt , daer is een luftigevruchtbaerheydt Vanakke-renj is het hier bloot van boftchen,daer is \'t met zeer dichtewouden belommert,de natuur zelf het zelfde zoo voorzichttelijk matigende,dat het landtfchap zelfs door zijn verfchey-denheyt te luftiger en te geneughlijker fchijnt. Daer \\ zichten weften neyght, wordt het door de voornoemde bergenvan Lancafter en Weftmorlandt bepaelt j daer \'t ten noor-den ftrekt, heeft het \'t Bisdom van Dunelmen, door de ge-duurige loop van de rivier r^/?/, van zich af-gefcheyden.Ten ooften wort het befpoelt van de Noord-zee. De S^uyd-kant wort eerftlijk door het lant van Cefter en Derby, daerna van Nottingham, en eyndlijk van Lincoln befloten, al-waer de vermaerde water-plas de i7/^«2^^;-tuffchen-geftortwort,waer in byna alle rivieren,die dit landtfchap door-loo-pen, als in een vertrek-plaets zich uyt-gieten. Dit gantfche landtfchap wort in drie deelen gedeelt, de-Welke na de drie wijken des hemels, Wefl-riding^\'Bafi\'ndingi^nNorth-ridinggenoemtwotden, Wefl-riding, oft het we-*mlkeeerft fter-deel, wort een tijdt lang van de rivier ^ OUfe > de Lanca-Yoe^« fterfche landt-fcheyding, en de zuyder-grenzen des landtsYour ge- begrepen, en ftrekt zich ten weften en zuyden. £a/i-riding,mmt is, oft het oofter-deel,loopt naer *t ooften, en naer de zee, waervan \'t te gelijk met de rivier Dervent vervat wordt. ISlorth-riding, oft het noorder-deel, behoort naer \'t noorden, doorde rivier TeftSt de Dervmty, en de lange af^lqop van de Oufè Jiumber, als befloten. In \'t wefter-deel ontlaten de wéfterlijké, ofcgrens-bergén vele rivieren, dewelke de eenige Oufe al t\'za-men ontfangt, en met zich in den Humber af-leyt. En ik ziegeen andere gemaklijker wijs om dit deel te befchrijven, alsdat ik de vlieten van de Dane, Calder, Are, Wherfe, Nijd. enÓufe volge, dewelke, uyt deze bergen ontfproten, de voor-neemfte rivieren zijn, en aen de Vermaertfte plaetfen acn-fpoelen. De gemeenlijk Dm,eïi D/^^üf, al zoo, gelijk \'tfchijnt,genoemt, om dat hy met een nederiger en laeger kolk in \'tlandt af-valt, want dat betekent Dm by de Britannen , nadat

zy Wortley begroet heeft, welk aen een vermaert ge-flacht de by-naem op-draeghc, (als ook hec naby-gelegenWentrnrth^yNaervan, onder anderen, zoo in dit Graeffchapals elders, de Edelen en Baronnen van Wentworth haer oor-fprong te gelijk met haer naem gekregen hebben,) loopteerft voorby Sheafield, een ftadc door de Yzer-fmidcs, gelijkook andere kleyne by-gelege ftedekens, zeer vermaerc, (wijldaer in de buutc veel yzer-mynen zijn) en doör een vaft enout kafteel gefterkt, het welk regel-recht van de Lovetofts,Heeren van Furmvall,èn Nevill, Heer van Furnivall, tot deTalbotSiZeer heerlijke Gfaven van Shrop-shire, gekomen is.Daer na komt de Dan, met Elzen- en l^pen-boomen be-kleet , tot Rotheram, het welk zich booght op de Aerts-bif-fchop van York T. van Rotheram,een voorzichtig man,mechaer naem vereerc,en haer befte Schuts-heer,en voeder,de-welke aldaer een Collegie,met een drie-voudi^e School, omde kinderen in \'t fchrijven, de Letter-konft, en Zang-konftte onderwijzen, mee een loflijk opzet geftichc en begiftighthad i hét welk de gierige ongerechtigheydt t\'onzer cijdenvernièlc heefc. Daer na bezichtight zy hee oude kafteelConnisborrom, in \'e Brieanfch Caer Conan, aen een fteen-roesgeheche lijnde, in hec welke, als Aur. Ambröf. de Saxen byMaübeüy zoo verftroyc had, dat zy, waer elk naeft by waSjnaer coe vloden, haer Hereogh Hengiftus zich begeVen,en na weynigh dagen de zijnen voor het kafteel in flagh-N n n n n ordë rVeßridml, m t i i<1 * ? De rivietDon, Went-worth. FmniualU Rotheram. Connlshor*rom Flarilegiis 487* ; f?\' ! \'\'\'?\'ïi
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? G Ä N E N. B E B R huys van den dooduchtighften Ridder lan Savil:DVI Cl BRIG.ET N V M. G G.T. A V R. AVR ELIANVS *DD PRO SEE T S V I S. S. M. A. G. S. Op d\'andere zijde cA N T O N I N OM I. E T. G E T. G O S S.Dat is : Aen de Dy i van de fiadt der Briganten, en de &quot;^hrijlas,\'odlijkheden der Keyzeren heeft Titus Aurelius Aurelianus ditgewijt voor zich en de z^nen. De uyterfte tekenen zijn mygantfch onbekent. Antoninm den derden, en Geta Burger-De hier na,haer kolk gefpleten hebbende, en de ou- «^Wé*. de ftadt befpoelende,deelt de zelve haer naem mede, dewel- Of nu dat D v i Godt zy, welken de Britannen nu Biw D vi.\' Ban-cdfter. ke wy hedtnDan\'-c aller,dt Schotten Don-caflle,de SaxenDo- noemen , of een byzondere Plaets-geeft der Briganten , laetna-cefrep, Ninnius d^^i^, maer Antoninus Danvm ik geleerder onderzoeken. Gelijk de zielen aen die gebo-noemc, gelijk ook het boek der Aentekeningen, welk ver- ren worden, zoo worden den volkeren haer beftemde gee- Qgeflen dethaelt, dat de Overfte der Crifpiniaenfche Ruyteren aldaer ften , zoo fchrijft Symmachus, uytgedeelt. En het Godlijk plaetze».onderden Hertogh van Britannien in bezetting gelegen verftant heeft aen allé landen verfcheyde wachters uyt-ge-heeft: omtrent onzes Heeren D c c lix jaer is het, door reykt : want dit was het Godt-geleert goedtdunken dervan den hemel gevallen vuur, zoo verbrant, en heeft in zijn ouden. Doch,op dat ik van uytlandigen zwijge,welker Ge-puyn zoo verdrukt gelegen,dat het naeulijx op een nieu zijn fchichten met zoodanige Plaets-goden zeer vervult zijn:aeflem verhaelt heeft. Het vertoont een groote plaets van de Britannen hebben in dat deel, welk nu Eflêx genoemceen kafteel, welk men gelooft dat toen van den brandt ver- wordt, gehadt * Andates , in Cumberlandt Bello-tv- * di§inielt wierd, op welke plaets wy nu een treflijke kerk,S. loris c adrvs , in Northumberlant ViterinvS en Mogontvs ,toe-gewijt, en welke maer een in deze ftadt is, gezien heb- als uyt de opfchriften, welke ik t\'zijner plaetfen ftellen zal,ben. Hierdichtby, naulijks vijf mijlen ten zuyden , is TVi- klaerder zal blijken. En heeft Servius Honoratus wel waer-èill, (welk ik niet mach voorby gaen,) een oude ftadt, met genomen , dat de Plaets-goden noyt tot andere landeneen ouc en genoegh grooc, doch met een enkele muur om- overgaen. Maer laet ons tot de rivier Calder keeren, dewel-ringt kafteel, en met een verheve bolwerk,waer op een ron- ke, nu door de aenkomftige wateren voller zijnde, met eendc burgh light, voorzien. In die waerdigheyt is het eertijts fchoone brugh by Eland t\'zaem-gevoeght wordt , alwaergeweeft, dat de hoeven, welke

tot deze ftadt behoorden, de dicht by te Crimskarre Ticchel-fteenen gevonden zijn metTthloilU heerlijkheyt van Tzi\'^i//genoemt zijn. Onder\'t gebiet van dufdanigh opfchrift: de eerfte Henrijk heeft het Rogier Bufley bezeten, daerna C O H. I I I I B R E. heeft het de Graven ?si2XiEwe in Normandyen,door de gunft Want de Romeynen, in krijghs-lof bloeyende, hebbenvanKoningSteven,eertijtstotHeerenerkent.Namaels heeft de Legioenen en Benden in vrede,en ruft tegen de ledig- Vopfcusi»het de eerfteKoning Richard aen zijn broeder lan gegeven, heydt, met graften te maken, wegen te leyden, ticcheUtUc. anno In de Baronnen-oorlogh heeft het Robert van ouden Brugh fteenen te bakken, bruggen te bouwen, &c. zeer voorzich-tertio jom. voor flch behouden,en om dat hy\'t den Graef van^w wcder telijk geoeffent. R.BLM, 20U geven, zoo heefc hem de derde Henrijk het kafteel en Tuflbhen de zelve bergen laet de daerna aen dc 4.7/. 3» Graeffchap van Carleol verleent. Maer ais de Koning van linker-handt de zeer vermaerde ftadt/f^/^x op\'t hellen HalifaxiVrankriik de Enselfen in Vrankrijk niet weder in haer be- van een heuvel, van \'t weften ten ooften geleeen. En voor ^&quot;dere wil- zittingen herftelde,zoo heeft het de Koning van Engelandt geen lange eéuwen heeft het deze naem aengenomen,want ^^^ dat het om dies wil voor zich zelf behouden, als Graef lan van Ewe, te voren wierd het Horton genoemt, als zommige van de in-, chapeH iii door \'t recht van zijn over-groot-moeder Alicia, van de eer- wooners zeggen, dewelke ook dit vertellingsken van des tjje grove fte Edward herftelling eyfchte. Eyndlijk heeft de tweede naems verandering verhalen. Een Klerk, als zy \'t noemen , gememt ge* Richard,Koning van Engelant, het zelvé mildelijk aen lan minde zeer onmachtelijk een maeght, welker zuyverheydt ^«efi uy, van Gaunt,\'Hcïto^ van Lancafter,verleent. De Dan nu, de als hy met geen fmeekingen overwinnen kon, zoo heeft hy, welke hier dikwijls opwelt, en de velden over-loopt, voorts zijn liefde in dolligheydt keerende,fchelmachtigh hec hoofc zijn verdeelde wateren by-een-verzamelende, na dat zy een der maeght afgefneden, het welk namaels aen een Ypen- tijdt lang al-eenigh gevloeyt heeft, door Hatfield Chace, al- boom gehangen , het gemeene volk tot de verrotting toe waer een zeer overvloedige Hérten-jaght is, wederom ver- voor heyligh gehouden en bezocht heeft, en yder heeft de deelt, loopt van dees zijd na de Idel, een rivier van Nottin- taxkens van den boom voor zich afgetrokken. Maer de gham, van d\'andere kant naer de Are, om met de zelve ge- boom nu ontbloot zijnde, zo heeft de licht-geloovigheyt de lijklijk in

dcHumber te vloeyen.Ter welker plaetfe van deze waen van eer en Godts-dienft behouden. Want hec volk rivieren omfpoelc worden de moeraflige landekens, ofc He- heefc gelooft dat de aderkens, dewelke als hayren, oft als Marsh- ver rivier-eylandekens Diche-March,cn Marsh-land, dewel- de fpin-roks-draden tuflbhen de baft en ftam van den land. ke omtrent xV duyzent fchreden in \'c ronde begrijpen,zijn- Ipen-boom uyt-gefpreyt worden,de eygenfte hayren van de de geneughlijk in weelige groente, zeer bequaem om bee- maeght geweeft zijn. Waer door van de gebuuren een Pel- ften te weyden, en overal als gekroont met dorpen. Zom- grimagie hier naer toe ingeftelt, en zoo gedaen geweeft is > mige van de inwooners meenen nochtans dat het aerdt-rijk dat het vlexken Horton tot een groote ftadt aen-gegroeyt is, hangt, en door dé aenwaflende Wateren verheven wordt, en de nieuwe naem van Halig-pax, oïtHali-fex, dat is, hey- \'c Welk Pomponius Mela gefchreven heeft van hec eylandc ligh hayr, gekregen heeft : want Fax betekent by de Over- Wat Fas Antron in Vrankrijk. En onder de beeken, welke haer wa- Trenfche-Engelfen hayr. Waer van ook een geflacht van betekentl teren hier naer coe t\'zamen-voeren, konnen wy de Went niet Edelen in dit lant Fairefax, van fchoon hayr,genoemt wort. Hahfax, N dhilL verzwijgen,dewelke uyt een ftaende water by Nojlhillvoort- Die dan dit door de gelijknis des naems voor Ptolomjeus vloeyt, alwaer eertijts een kloofter geweeft is, aen den heyli- Olicana ftellen, doen\'t zelve te vergeefs. De vermaertheyc gen Koning Ofwald coe-gewijc,het welk A. des eerften Ko- nu van deze plaets by \\ gemeene volk is grooc,en dac uyc die ^^ ning Henrijks Biechc-vader vertimmert heeft i doch heden wet, waer door zy die gene, die op dievery betrapt zijn, ter- is \'t een wooning van het doorluchtigh en vermaert ge- ftont onthoofden, infgelijks by de geleerden, om dat men Ü2.ch.t der Gargraven, zeght dat lan van Sacro-Bofco, de Schrijver van de He-^ \'De rivier Dc Calder, uyt dc gr enten van Lancafter zelf opwellen- mels-kloot, van hier gefproten is,^ Maer grooter ver- Calder, de, loopt voorby onvermaerde fteden, tuflbhen welke by maertheydt heeft het uyt de grootheydt der Parochie, vaneenberghjwaeropmennietals van want hec telt xi Kapellen , waer onder twee Parochie-kapel- orde uyt-gevoert tegen de vervolgende Britannen, en een een kant komen kan, dit Altaer, ter eeren van dè Pïaefé\'»\'fchaedlijke flagh voor zich en de zijnen geflagen heefciwant godt van de ftadt der Briganten , zoo \'t fchijnt, geftelt, op-daer is een grooten hoop van menfchen gebleven, en de gegraven is geweeft. \'t Welk ^iet

te BraMej in hec Britannen hebben hem zeiven gevangen enonthooft, in--dien de Britanfche gefchichten meêr geloofs verdienen, als?der Engel-Saxen ïaerboeken,dewelke verhalen dat hy,doorden arbeydt af-gemat, geruftelijk geftorven is. Daerna be-fpoelt zy Sprotburg, de oude woon-plaets van hec oude Rid-derlijke huys der Fitz-Williams ^ dewelke door wijdtluftigebloedtverwantfchap de edelfte van Engelandt raken, en uytdewelke voortgekomen zijn Willem Fitz,-Williams,hy onzerYaderen gehéugen Graef van Southamton, en Will. Fitz-WÜliams, onlangs Koninglijke Stadthouder van lerlandt.Maer by verloop van tijdt is dit tot de CopleiSy^éiifs. Blmeßey,cn andere bezittingen van de zelve in deze wijk, tot de Sa-^/7/i door erf-recht gekomen. ^ ge- Jlacht derFifz-iimm. h\'t 20<^ jaervm Gc



? I ^ ! , J - i\' \' ? t\'« I K • E - S O R Ë. R H èijh, en oüitrent twaelf duyzent menfchen. Zoodat de inwooners dikwijls plegen tc zeggen, dat dczc haerParochie mcêr menfchen voed , als eenigh ander geflachtvan dieren: daer men cldors in Engelant op dc vruchtbaer-fte plaetfen vele duyzenden van fchapen , en weynigh men-fchen ziet, als of de menfchen voor de fchapen en offen ge-weken , oft van de zelve verflonden waren. Ook is hier in-zonderheyt de wakkerheyd der inwooners te verwonderen,dewelke ineen dor landt , daer in men niet alleen niet ge-maklijk, maer naeulijx leven kan, zoo in laken-bereyderybloeyen , welke zy maer alleen voor tfeVentigh jaren teoeffenen begonnen hebben, dat zy cn zich groote rijkdom-men vergaderen, en al haer nabuuren het lof benemen; endat voorwaer bewezen hebben, \'t gene men gemeenlijkZeght, dat der menfchen wakker heyt door de dorhcydt derplaets dikwijls op-gefcherpt wordt j cn dat hier van Norim-bergh in Duytflant, Vencden cn Genua in Italien, Limo-ges in Vrankrijk, fteden, op onvruchtbare plaetfen gele-gen,de allerbloeyenftc geworden zijn. Omtrent zes mijlenvan hier, niet vêr van de rechter oever van de Calder, dicht[Almnd- by het dot^ken Almondbury, ziet men op cen genoegh fteylebftry. verheven heuvel, daer men alleen van cen kant kan aen ko-men,dc opcntlijke ken-tekens van cen wal,eenige puyn vanmuuren, en van ccn kafteel, hetwelk als met cen drievou-dige kroon van veften omringt wierd. Dit willen zommigeook dat Oli c anvm geweeft is; maer de waerheydt wil an-ders, naemlijk, dat het Cambodvnvm is, \'twelk Ptolo-mïeus te vergeefs Cam vlod vnvm, en Beda met cengc-fchift woort Campodvnvm noemt. Dit bewijft dc vêrheytzelf, welke Antoninus ftelt,acn deze zijd van Mancvnivm,aen d\'andere zijd van C alc aria.Ook fchijnt het in de eer-fte tijden der Saxen in de hooghftc eer gebloeyt te hebben :want het was een Koninglijke hoef, en hadt ccn Koning-lijke wooning, van Paulinus, Apoftel dezes volx,op-gebout,en Albanus toc-gewijt; waer van zy voor Alhonhury, nu Al~monhury genoemt wordt. Maer als de Britanfche Ceadwal,en de Mercifche Penda, den Vorft dezer landen Edwin meteen zeer harde oorlogh vervolghden, zoo is het, door denvyant aen brant gcfteken, (als Beda fchrijft) af-gebrant, hetwelk noch de verbrande verw in dc ftecnen getuyght : hetkaftecel is nochtans namaels daer ter plaetfen verrezen, hetwelk ik gelezen heb dat Koning Steven voor Henrijk Lacybeveftight heeft. Hier by light WhitleyAc wooning van hetout en vermaert geflacht van Beaumorn,wdke nochtans ver-fchcydcn is van dat van de Baronnen cn Onder-graven vanBeaument, en voor haer komft in Engelandt gebloeyt heeft. Dc

CalderA^ze plaetfen verlaten hebbende, vloeyt voor-by Kirkley, eertijdts een woon-plaets van geeftelijkc maegh-den , en het graf van dien zeer heerlijken, cn dieshalvenvermacrden zce-roverRobertH<?(?^,loopende naer Dewsbor-roug y op een hooge heuvel gelegen. Of hét de naem vanDvi, dien Placts-godt, waer van ik terftont gefproken heb,hceft , zal ik niet zeggen; voorwaer de naem fpeelt \'er welna,want zy betekent Duis Burgh,en heeft gebloeyt in de eer-fte kintsheyt der ontfpruy tende kerk, onder de Engelfen indit Landtfchap. Want wy hebben verftaen, dat hier Ccnkruys geftaen heeft, met dit opfchrift: PAVLINVS HIC PR^DI-CAVIT ET CELEBRAVIT. Dat is : Paulinus heeft hier gepreekt en geviert. En dat deze Paulinus dc ccrftc Aerts-biftchop van York,omtrent het d c xxvi jaer nae Chnftus geboorte , geweeftis, ftemmen alle laer-boeken. Van hier fpoelt dc Calderdoor ThornhilU het welk van de Ridderen van de zelfde by-Wakefeld, tot de Savills af-gekomen is , naer Wakefeld, door la- ken-bereydery, haer grootheyt,fchoonheyt der huyzen, be-zochte markt, en brugh zeer vermaert, in het welk van denvierden Edward een zeer fchoone kapel gefticht is, ter ge-dachtnis van die gene, die daer in de flagh gebleven zijn.Eertijts was dit een bezitnng van de Graven van Warrennieen Suthrey, gelijk ook het bygelege kafteCl Sandall,hct welk,Graef lan van Warrcnnie,dic zijn gemoet noyt voor de wel-luft gefloten hield, gebout heeft, als hy de huys-vrouw vanThomas, Graefvan Lancafter, gcmeenfaemlijker, als haereerbaerheyt toe-liet,gehandek had,op dat hy haer hier in tevrylijkcr van haer man behield. H jer by is, als Engelandtdoor inlandfche oorlogen zelfs in haer ingewanden brande. CtmbedH\'mm. Whitley» Kirhlej.Dewshor- YOUgh, onder veel anderen Richard, Hertogh van York, des vier-den Edwards vader, die liever had het Avontuur te bewe-gen, als te verwachten, van die van Lancafter omgebracht ^gebleven. De hier ombuurige wijk wordt, wijdt en breedtgenoegh, de Heedijkheyt van Wakefeld genoemt, cn heefttot haer Senefchal altijdt iemant van haer edelfte gebuu-ren j welk ampt de ^^\'jz/Z/idikv/ijls bedient hebben , welker De Savillsgeflacht hier het grootfte is; en heden bedient de RidderI. Savillhex. zelve ampt, wiens treflijke huyzingen men nietvêr van Horvley ziet. Naeulijx vijf mijlen is de Calder vanWakefeld 2.ï-ge\\oo^en, als zy en haer wateren en haer naemin de Are af-leght. Alwaer by de t\'zaménvloedt Xi^iMedley,eertijdts Ct)eDeley\',dat iSjTtffchen-vliedt,oïx. mid,den tuffchen Medle\'^nderimeren, genoemt, om haer gelegenheydt: In de vorigeeeuw was het de woonplaets van Robert Waterton, des vier-den Koning Henrijx Stal-mecfter, en nu des doorluehtigènRidders

lan Sa\'vtll, die my na zijn beleeftheyt Zeer gunftighgeweeft, en, gelijk ik gaern bekenne, dit Werk na zijn ge-lcertheydt veel gevordert heeft. De Are,vi^x. de voet van de bergen Pennigant, dewelke on- jy^derde wefter-bergen zich hooghft verheft, ontfproten, vliet.loopt terftont met zulke bochten,als of het in twijffel ftont,of zy naer de zee, oft naer haer bronnen vloeyt, zoo dat ikzeven-mael in de ruymte van cen half uur, recht uyt rcy-zende, over-varen moeft. Zy loopt zacht, gedweegh , ennaeulijx vloeyende, waer van wy gelooven dat zy haer naemgekregen heeft : want wy hebben gezeyt,dat Ara by dc Bri-tannen zacht cn langhzaem betekent,- waer van die langza-me rivier van Vrankrijk de naem Van Arar heeft. Het landtaen deze bronnen noemen wy Craven, mooghlijk van het CravenlBritanfche Crage, dat is, eenßeen : want alles is hier doorftecnen, af-hangende klippeii, cn rotfen groulijk s in \'t mid-den van welke, als in zijn fchuyl-hoeken, niet vêr van dcAre, Skipon light, en onder die fteyligheden cenighzins in- skjpton,geflopen fchuylt,even als heiLatium van Italien,\'t welk Var-ro acht zoo genoemt te zijn, om dat het onder d\'Apennijnen Alpen fchuylt. De ftadt is, ten opzicht der gebouwen,tuffchen deze bergen net genoegh, en heeft voorwaer eenzeer flcrlijk en fterk kafteel, van Robert van Rumely gebout,door wiens nakomelingen het erflijk tot de Graven vanbemarle^ekovaetx is. Want als dezer vervallen erfdeel, alsmen zeght, aen de Koningen geraekt was, zoo heeft Ro-bert van Cli^rd(wiens nakomelingen nu Graven van Cum—herland zijn) door ruyl-recht dit kafteel, en de vêr omgele-ge erf-gronden van den tweeden Koning Edward verkre-gen, mits den Koning in handen leverende de bezittingen,die hy in \'t Mark-graeffchap van Walles had. Als de Are het lant van Craven te boven is, zoo vloeyt zyovervloediger door de omgelege genuchlijke landen, en on-der de zelve voorby Kigeley, het welk aen het doorluchtigh i^iaei^h^geflacht van Kigeley dc naem gegeven heeft, uyt het Welk ^Henrijk-s:/|:^/^j van den cerftcnEdward voor deze fijnMaye-ry het recht van een markt, feeft-dagen , cn een vrye Waye-ry Verkregen heeft,Zoo dat niemant in die landen kome omdaer in te jagen, oft iet te vangen , dat tot de Warenne be-hoort , zonder verlof en wil van dien Henrijk en zijn nako-melingen/t v/clk in die eeuw als een groote weldaet gehou-den Wierd, cn ik hier aentekcn ,op dat men zie wat een vryèWarenne geweeft zy. Maer de rechte manlijke lijn is in on- p^yg\'te eeuw verfturven in Elenrijk Kigeley van Inskip , doch dc reme,dochters en erfgenamen zijn getrouwt aen Willem c^-r/^-«-difth, nu VtiMon Cavendifch van Hardwicki en Thomas Wor-fely^mBoothesi Van hier vloeyt de Are voorby

Kirkßallyeertijts een vermaert kloofter in\'t Mc xlvii jaer van Hen-rijk Lacy gebouwt, en beraekt eyndlijk Leedes , in \'t Saxifch Lesdes,Loy(Scj^, welk tot een Koninglijke hoeve gemaekt is, alsCambodvnvm van den vyant verbrant lagh,-nu is\'t een rijkeftadt in wollewevcry, alwaer de Noorthumber Ofwius denMercifche Penda verflagen heeft; en met groot nut Van bey-de volkeren, als Beda zeght: want hy heeft hem en zijn ey-gen volk van het vyandigh rooven dcr Heydenen verloft,enhet volk der Merciers tot het Chriftlijk geloof bekeert.Doch de plaets zelve, waer in men gevochten heeft, wordtvan de Schrijvers Winwidfield genoemt; wclke naem ik -pirmmd-vermoede dat zy van dc overwinning gekregen heeft, ge- peld.lijk die plaets in Wcftphalen , alwaer Quintilius Varusmet zijn Legioenen verflagen was , in \'t Duytfch Win-feld, dat is, het veldt der overwinning, genoemt wordt, O O o O o gelijk töne. i 4.
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? 1, 1 A N Ë ?G B R D Ë gelijk de zeer geleerde en mijn groote vrient Abraham Or-telius aengetekent heeft.Het om-gelege landeken is eertijtsmet een oude naem Elmet genoemt geweeft, het welk Ead-win Ellas zoon, Koning van Northumberlandt, de Britan-fche Koning Cereticus verdreven hebbende, omtrent hetD c XX jaer na Chriftus geboorte zijn eyge gemaekt heefc.In dit lant wort doorgaens het leVendigh kalk uytgegraven,het welk te Brotherton en Knottingley uytgekookt, en op ge-zette tijden, als op zekere jaermarkten, naer Wakefeld, San-daU, en Stanhridq^e in grooter overvloet gevoert, en van hiernaer \'t weften, daer \'t berghachtigh en kouder is,om de lan-den te meften, verkoft wordt. Maer dit de Boeren latende,laet ons voort-gaen daer wy begonnen hadden. Eyndlijk ontfangt de Are de Kilder met haer wateren,waer van ik gefproken heb, alwaer by de t\'zamenvloet hetdorpken C^le-ford is. Marianus noemt het Caf er-ford,en verhaelt dat \'er veel burgers van York uyt KoningEdelreds heyr gebleven zijn^ dewelke zy vervolgende allenxvermoeyt hebben , terwijl hy om gebroke tromv in dit landtviel. Maer by Antoninus wordt deze plaets met een oudernaem Legeolivm en Lagetivm genoemt,in welke,be-halven de uytgedrukte en vermaerde tekenen van outheyt,een groote hoop van Roomfche penningen, het gemeenevolk noemtze Sarafms head, in een plaets Beanfield, van deboonen nu genoemt, neven de kerk gevonden: ook de vêr-heycvan Dan en York, daer hyze tuflchen ftelt,getuygt. het opentlijk: op dat ik de gelegenheyt aen der Romeynenkrijghs-wegh ze f,en datze Rogerus Hovedenus uytdruklijkeen ftadt noemt, verzwijge.Brothertm* Hier na laet de Are,xm door de invloet van de Calder ver-meerdert,op de linker-handt het ftedeken Brotherton,m hetwelk Koningin Margriet, van de jaght komende, haer man,den eerften Edward, Thomas van Brotherten hier van ge-noemt , en daer na Graef van Nortfolk en Maerfchalk vanEngelant, gebaert heeft. En niet veel lager begeeft zich de^rtf, de rivier ingenomen hebbende, in de Oi^. Aende rechterhandt,daer men geelder marge vindt, dewelke,inde landen gefpreyt, veel jaren tot vrucbcbaerheydcnut is,loopt zy niet vêr van den oever voorby Pontfraci, gemeen-Tontfreh. lijk Pontfreit, het welk, door Legeolums val, gelijk als in \'cleven gekomen is. In de Saxfche tijden v/ierc het Kirkby ge-noemt , maer de Noormannen hebben \'t van een gebrokebrugh in \'t Franfch Pontfrad genoemt. Daerom,gelijk mengemeenlijk gelooft,om dat de houten brugh,hier by over deAre, gebroken was, als Willem Aertsbiflchop, van York(van Koning Stevens zufter geboren) van Romen

weder-komende, van een groote menighte van menfchen verzeltwierdt, en veel in \'t water vielen^ maer, door \'t overvloedighfchreyen en bidden van den Aertsbiftchop, niemandt ver-dronk. Het light in een zeer genoeghlijk lant,in fuikereyenen geele wortelen zeer vruchtbaer, met cierlijke huyzen be-bouwt, en vertoont een zeer heerlijk kafteel aen een rots ge-hecht, en is door veel bolwerken niet min aenzicniijk, alsfterk. Hildeberc Noorman,dien de eerfte Willem fmechec verdrijven van de Saxfche Alrijk) deze ftadc met het na-buurige landt gegeven had, heeft dit kafteel eerft gebouwt.Maer zijn neef Henrijk Lacy is geweeft in den oorlogh (ikfpreek uyt de willekeuren) by Trenchhrey tegen den eerftenKoning Henrijk,waerom hy afgezet is van de Baronnye vanPontfraB en de Koning heeft de heerlijkheydt aen Widode Lavall gegeven , dieze gehadt heeft tot op de tijdenvan Koning Steven, in welke tijdt die Henrijk in de Ba-ronnye gekomen , en met tuflchen-fpreken van den Ko-ning met Wido voor 150 ponden verdragen is. DezenHenrijk is geboren zijn zoon Robert, dewelke zonder kin-deren geftorven zijnde, hXhxo.d\'è.Lifoms, zijn zufter vanmoederszijde, niet van vaders zijde, tot erfgenaem gela-ten heeft, om dat hy niemandt anders zoo na hadt, waervan zy na Roberts doodt beyde haers broeders erfdeel vanLacy,&x haers vaders van Lifours ingenomen heeft. Dit zijnde eyge woorden van het boek van \'t kloofter te Stanlow.Deze heeft Rich. Pitz,-Eujlach,d2i is,Euftachus zoon,Con-ftapel van Cefter getrouwt, wiens nakomelingen zich denaem der Laders aengenomen, en als Graven van Lincolnlang gebloeyt hebben. En door de dochter van den laetftender Laciers, is dit erfdeel by een zeer heerlijke wijze vanoverdraght aen de Graven van Lancafter geraekt: dewelkehet kafteel zeer vermeert hebben, gelijk \'t ook de Konin-gin EHzabeth met groote koften vernieu\\Vt,en een fchoonèkapel begonnen heeft. De plaets is door Vorften moordten bloet vermaertjWant Thomas Graefvan Lancafter heeft Thomashet met zijn bloedt befmet, die \'t de eerfte van die van Lan- Graefvancafter door \'t recht van zijn huysvrouw bezeten heeft. Want L^wa^^.de tweede Koning Edward heeft hem, om zich van zijnweêrfpannigheydt en verachting te wreken, hier met heyl-4;ame ftrengheydt doen onthalzen, den v.^elken het gemeenvolk nochtans onder \'t getal der heyligen gerekent heeft.Hier is de tweede Richard Koning van Engelandt,den wel-ken de vierde Henrijk van \'t Rijk berooft heeft, door hon-ger , koude en ongehoorde pijnen fchelmachtigh gedoodt.Ook heeft de derde Richard hier Graef Antonius ^iwrj-,oom van den vijfden Koning Edward, en

den Ridder Ri-chard Grey, des zelfden Konings borft-broeder, oft broedervan moeders wegen,onnooflijk doen onthoofden. Want dedwinglandt vreefde, dat die mannen met verherten moédehem, tot dwinglandy woedende, den wegh mochten flop-pen. De Abdy, welke de Lacys hier voor de geeftelijken, enhet gafthuys, welk K.Knolles hier voor de armen geftichchebben, gaik willens voorby, wijl\'er naulijxdepuynvanvertoont wort. Elmct,Ninm^ Caflk\'ford. S. Willemvan Tork, Lacy. Van L e g e o l i v m zijn wy, achterlatende Shirhorn,een volkrijk ftedeken, het welk van een klare rivier zijnnaem gekregèn , en Koning Athelftan aen de Biflchoppenvan York vergunt heeft, langs de Roomfche krijghs-wegh,hier tot een uytftekende hooghte op-geworpen, tot Aber- Aberford,ford gekomen, welk dorpken aen die heyrwegh gelegen, enin \'t naelden-maken, waer van \'t de vrouwen het hooghfte&quot; lof toe fchrijven, zeer vermaert is. Hier vloeyt het rivierkenCoc (in de boeken Coccarm genoemt) dicht voorby, en in \'cafvallen byde rivier ziet men de voet van een oudt kafteel, ^het welk men Caßle Cary noemt. Nauw lijx twéé mijlen van Caßehier, aen de bronnen van de Coc, light Barivic in Elmet, eer- Cany.tijts,als men zeght,een Koninglijke hoeve van de Koningen Barivic invan Northumberlandt, welk zelfs de puyn getuyght metmuuren omheynt geweeft te zijn: aen d\'andere kant is Hefi jjgß^fehvood, de voornaemfte wooning van het doorluchtigh cn wood.inzonderheyt oudt geflacht der Va-vafoors, dewelke van haer Vavafiars^ampt (want zy waren eertijts Vavaforen der Koningen) de-ze naem aengenomen hebben , en in de laetfte tijden vanden eerften Koning Edward was Willem Vavafor tot de Vergaderingen desParlaments met de andere Baronnen be- rocpen,aIs in de Summotien zelve,als zy \'t noemen, te zien is. Hier by is die zeer vermaerde fteen-kuyl, welke Petres Poß Petres Peß, genoemt wordt, om dat van de fteenen,daer uyt gehouwen, door de mildadigheydt der Valvafors die heerlijke kerk van S. Pieter te York gebouwt is. i Van Aberford loopt de Coc, als droeviger, terftont na derivier Warfe, de burgerlijke oorlogen vervloekende, waervan zy door Engels bloedt geverwt wierdt. Want aen haeroever by het boeren dorpken Towton,is waerlijk onze Phar- Beßaghfalifche flagh geweeft. In geenige plaets heeft ons Enge- h T^mm,landt noit zoo veel krachts, zoo veel adels gezien, te wetenhondert duyzent zoo van d\'een als d\'andere kant, noit bit-terer , noit wakkerer hooft-mannen der partijen, die opPalm-fondagh in\'t m cccc lxi jaer met toe-geruftetroepen aen een geraekt zijn. En als de flagh ecn groot deelvan den dagh in twijfel hing,

die van Lancafter den aenvalniet konnende wederftaen, den welken niet fchandlijkerwas,als de ongefchikte grootheyt van haer eygen heyr,heb-ben zich verwerdelijk op de vlucht begeven, en die vanYork zijn haer met doodtflaen zoo heftelijk gevolght, datmet het dooden van veel Edelen op die dagh vijf en-dertighduyzent Engelfen gebleven zijn. En een weynigh lager ne-ven shirburn by het dorpken Hudleßon is een zeer ver-maerde fteen-kuyl, uyt dewelke als de fteenen eerft gehou-wen worden, zoo zijn zy zacht en week, daer zy nochtansdoor de wint en lucht verhart,en door haer hardigheyt zeerhecht en vaft worden. Uyt het geberghte der daelt ook dziWitiWherf TfeJVherfoft Wharf, in \'t Saxifch Guepp, en vloeyt lang even vêr vande Are af. Zo iemant acht dat de naem van het woort Guerkomc, welk by de Brftannen fnel betekent, voorwaer diensmeening onderftut de natuur der vliet want door een zeerfnelle rafcheyt ruyfchende, daeltze als hartnekkigh en ver-ftoort , en wordt door veel fteenen verbittert, die zy nieczonder verwondering voort-rok, inzonderheydt als zy door het



? i\' 1. LI \' 1J Ij&quot; ji E S n R Y H R Ö K 5ot het win ter fch water op-zwelt. Ook in de zomer zelfs is zyzeer fchadelijk, \'t welk ik niet zonder mijn gevaer geproeftheb, als ik dczc landen cerft door-zagh. Want zy heeft zooflibbcrige fteenen , dat \'cr de paerden op ftruykelen, oftvan \'t fnelle water wegh-gerukt worden. Zy vloeyt met eengenoegh lange loop, want zy begrijpt van haer bronnen aftot aen de Oufe byna vijftigh duyzent fchreden, flechts dooreenige wcynigh-gcachte ftedekens; v/ant afvallende doorKilnefey dc hooghftc en fteylfte klip die ik oyt ge- zien heb, komt zy tot Burnfall, alwaer Willem Craven^KiA-der en Raedts-hecr van Londen, van hier gefproten,nu eenfteenen brugh gebouwt heeft; en Barden-Toure, cen toorn-ken van den Graefvan Cumberlandt, alwaer rondtom eenovervloedige jacht is; Bolton^ daer eertijdts een kloofterkcngeweeft is; Bethmeßey, de woonplaets van het doorluchtighgeflacht der Claphams, uyt het welk geweeft is I. Clapham,een man, inden borgcrlijken oorlogh, tuflchen Lancafteren York, zeer ftrijdtbaer. Daer na komt zy te llekely, welk? wy, om de gelegenheydt by York uyt Ptol. en dc nabuurig-heydt der naem, oordcelen olicana te zijn; voorwaer dat diteen oude ftadt is,getuyght (behalven de ftijlen door dc Ro-meynen uyt-gehouwen, en op het kerk-hof en elders lig-gende) dit nieuwlijx\'by de kerk uyt-gegraven opfchrift, indc tijt van Severus geftelt by toe-doen van Virius Lupus,ge-zant en Toor-fchout van Britannien : IM. S E V E R V S.AVG. ET ANTONINVSCAES. DÉSTINATVSRESTITVERVNT,CV-RANTE VIRIO LVPO *LEG. EORVM *PR-PR. Dat de tweede bende der Lingonen hier gelegen hceft,getuyght ook dit Outer, welk wy aldaer gezicn hebben on-der de trappen van \'t woonhuys geftelt, en zoo van denoverften der tweede bende der Lingonen opgefchreven tereeren van V e r b e i a , mooghlijk de water-goddin dervoorby-vloeycnde rivier Wherfe, wclke ik vermoed, uyt denauwe nabuurigheydt der naem , dat zy V e r b e i a ge-noemt hebben: VERBEIDS A C R V MC L O D I V SF R O N T OP R ^ F. COH.II L I N G O N. Want de rivieren, als Gildas fchrijft, wierdcn in die eeuwvan het blinde volk van Britannien met godlijke eer ge-dient, eii dat haer eertijdts Outers opgericht zijn , getuyghtSeneca: De rivieren, zeght hy, eeren wy als der Grootenhoofden,cen fchielijke uyt-brack uyt het verborgen van eenwoefte rivier heeft haer outers. En over alle wateren, alsServius zeght, hcerfchen haer Water-goddinnen. Ook isaen de muur van de kerk dit verminkt opfchrift gehecht; R V M c /E s. . AVG. ----------- A N T O N I N IET V E R IlOVI DILECTIC ^ C I L I V SP R /E F. COH. Doch in de kerk zelve is my,terwijl ik de gedenktekenetider Roomfche

outheyt naerftlijk door-zocht, niets gemoetals het gewapent beeldt van fteen van den Ridder AdamMidleton, dewelke onder den cerftcnEdward fchijntge-bloeyt te hebben, wiens nakomelingen nu noch hier in debuurt by Stuhham overigh zijn. Lager hier by light Otley, een ftadt van den Biffchop vanYork,doch heeft niets gedenkwaerdigs als een hooge enaf-grijflijke {ktm-k\\\\^,chevm genoemt,die hier by light. Wantde rugh van cen bergh wordt by de Britannen ge- noemt,waer van die geduurige rug der bergen m Vrankrijk, KtkßyCrag* Jlekely.Olicma, * Legato. * Trof rte- ure. Otley, Chevin.Chevinwat* welk eertijts de zelve tael gehadt heeFr alis Britahnieh, Ce-venmcnGehenna genoemt is geweeft. Daerna vloeyt zymet oevers, van die vruchtbaere kalk, die zy Lw^eßon. noe-men, opgebout, voorby Earewood^nXw^et wy een niet leelijk Harewad^en onvaft kaftecl gezien hebben, dat by verloop van tijdtdikwijls zijn Heeren verandert heeft. Eertijdts heeft het deCurcys toe-behoort, maer door de erfgenaem Alicia is hetgekomen aen Warin Fitz-Gerold, die de zelve ten wijve ge-trout had, wiens dochter en tweede erf-genaem Margeria,als zy groot goedt hadt, eerft uytgehoulijkt is aen Baldwijnvan RtparSi zoon van den Graef van Denshier, die voor zijnvader geftorven is,daerna aen Ealcafius van door gunftvan Koning lan om zijn treflijke daden in \'t rooven. Maerals eyndlijk Izabel van Ripars,Gmv \'m van Denshier, zonderkinderen geftorven was,zoo is dit kafteel aenRobertdeZ\'^^ Be HeerenWarins zoon, als haer bloedtvcrwant en tweede erf-genaem van Ltße.toegevallen: eyndlijk is het door die van Aldhorrough tot deRithers gekomen, als my Fr. Thim^Aie met groote naerftig^heyt en oordeel de oudtheden van Engelandt nu lang na ge-vorfcht heeft,wijs gemaekt heeft. Ook konnen wy het hierbygelege Gaiv-thorp niet vergeten , van waer het geflachtder GafcoingSy uyt Gafconien in Vrankrijk, zoo \'t fchijnt,ge- De Gaf-fproten, gebloeyt heeft, welk haer oudtheyt en deught indeze wijk zeer verheerlijkt heeft. Van hier vloeyt de Wherfaen Wetherby,een genoegh ver- WetherW,maerde koop-ftadt, welke niets outs vertoont, als een plaetshier by, die zy nu S. Helenaes ondiepte noemen , alwaer deheyrbaen der Romeynen over dc rivier gegaen heeft. Vandaer vloeyt zy af door Tadcaßer, wel een kleyn ftedeken,het fadcaüwelk ik nochtans uyt de verheyt, dc natuur des lants, en be- ^tekening des naems oordeel C alc aria geweeft te zijn, en cdcarU,gevoel daer in eens met Robert Mar fchal van Bikkerton, eenman van geflepen oofdecl. Want het is van York negenmijlen af, gelijk Antoninus Galg aria ftelt. Ook wordtde kalk, welke naeulijx elders in deze wijk gevonden wort,hier ovcrvlocdighlijk uytgegraven,

en tot gebruyk der ge-bouwen tot naer York en \'t gantfche ombuurige landt ver-tiert. En wijl dat kalk by de Britannen en Saxen eertijdts,en by de noorder Engelfen met een Roomfche naem Kalkgenoemt wordt, (want die heerfchachtige Stadt heeft dengetemde volkeren niet alleen haer jok, maer ook haer taelopgeleght,) en in \'t boek van Theodofius zy CalcarleujQsgenoemt worden , die de kalk koken, zoo fchijnt het nietongefchikt, zoo men de reden des naems van de kalk haelt,gelijk Chalcis van \'t koper, Ammon van \'t zavel, Vteleon vande olmen, en Calcar een ftadt van Kleef mogelijk van hetkalk haer namen gekregen hebben: Meeft wijl het ook CaUca-cefter by Beda genoemt wordt, daet hy gedenkt dat dievrouw Heina, dewelke de eerfte. in dit landt het Nonnenkleedt aengenomen heeft, tot deze ftadt geweken , en zichcen wooning geftelt heeft. Daer en boven wort de heuvelby de ftadt Kalk-har genoemt, waer in noch iet van de oudenaem fchuylt. Ook ontbreken \'er geen andere bewijs-re-denen van outheyt ^ want op dat ik dc gelegenheyt aen deBurgcmeefter-wegh na-laet, de penningen der RoomfcheKeyzeren worden \'er dikwijls uytgegraven, de kentekenender graften, die \'t om-ringden, en de plaets van het oudekaftecl zijn \'er noch overigh, uyt welker over-blijffels voorweynige jaren een brugh gebouwt was, dewelke, na dat deonder door geloopen heeft, nu ftiller haer waterenmet de Oufe vermengt. En voorwaer het dunkt my geen-zins verw onder ens onwaerdigh, dat dzWherf,doot zoo veel ~wateren vermeerdert,des zomers zoo kleen hier onder doorvloeyt, dat iemant in \'t midden van de zomer hier komende aertighlijk gezongen heeft : 2{iets heeft Tadcafter, dat met recht verwonderen doet, Alsße cht s een fraeye brugh, en die noch zondër vloet. Doch had hy des winters gekomen, hy zoud zoo grooteen brugh nauwlijx voor zoo veel wateren bequaem gezienhebben. Maer den Natuur-wijzen is bewuft dat, na de in-oft uytwendigh woedende warmte oft koude, de bronnenen rivieren oft aen-oft af-ncmen. Wat hooger daelt de rivier JSlid modderiger, uyt dc voet j)^ mdvlvän \'i Cravennifch geberght eerft dootNidherdale^ten dal nahaer genoemt, cn gekroont met boflchen, daer leyd zy haerwateren door de koop-ftadt Rippley, alwaer het geflacht der ^ippiej,Inglebeys in groote oudtheyt en heedijkheyt gebloeyt heeft.Daerna beveftight zy met haer diepe kolk het kafteel Gnares- Ppppp burgh. \\ i ? I \'i i.;: il i i\\ i!f !{i L



? m N \'T Ë R B R ï G t> Ë Kndrshor- burgh , gemeenlijk Knarsborrom, aen een fcherpe rots gele-?nw Caßk» gen,waer van \'t ook de naem heeft, het welk men zeght datSerlo van Burgh, de oom van Euftatius Feßi, gebouwt heeftjnamaels was \'t een woon-plaets van d\'Eftoteviüi, en nu worthet gerekent onder \'t erfdeel van Lancafter. Waer by eenbron is, waer in het water niet uyt de aderen der aerde ont-fpruyt , maer uyt de over-hangende rotfen met droppels af-druypt, waer van menze Br op-ping Well noemt, waer in menverzekert, dat al het hout dat m\' \'er inwerpt, kortlijk meteen fteenen fchors overtrokken,en allenx tot fteen wort. Enüie hout tn nabuurigh landt fpruyt de zuyker-wortel ernftiger veran- ^^ wordt de marge geeler en zafter bevonden, die tot de\'vruchtbaerheydt des landts zeer nut is. En over het by-gelege Foreeft is eertijdts wachter geweeft een Gamellm,wiens nakomelingen van de wooning tot Screven de naemSlingesbj. van Screven aen-genomen hebben, van welke de Slingesbeisgefproten zijn, die dit Foreftierfchap van den derden Ed-ward gekregen hebben,en tot op dezen dagh hier vernaemtzijn. De Nid, hier voorby geloopen zijnde, vermeert nietyètvrnJllerton, (de wooning van het voorwaer oudt endoorluchtigh geflacht dtïMalliverSydo-\'^dke. in oude fchrif-ten Mali Leporarii genoemt worden,) na een korte weghmet haer wateren de haer te gemoet komende Oufi. En de Vre insgelijx uyt dit wefter-geberghte, doch in eenander deel des lants,te weten in Northriding voort-vloeyeu\'^de, na dat zy met deze naem het noorder-deel des lants be-fproeyt heeft,een weynigh eer zy te Rippon komt, wort zy delandtfcheyding tuflbhen het noorder- en oofter-deel vandit landt. En dat Rippon, in \'t Saxifch bjiippun, tuflbhen deToure en het rivierken Skellgdegen, heeft zijn weerdigheytder Godtsdienft te wijten, inzonderheydt aen het klooftervan Wilfrid Aertsbiflbbop van York, in de eerfte kerk derEngelfen gebouwt, met een wonderlijke boght der gewelf-felen, als Malmesburienfis zeght, met een fteenen zolde-ring , met een keer van portalen, het welk daer na de Dee-nen, als zy door onvermoge woedtheyt, nocht het godlijke,nocht het menft:helijke fpaerden, te gelijk met dc ftadt uyt-geroeyt hebben. Nochtans op nieuws herbouwt,heeft doochulp van Odo-Aertsbiflbbop van Kantelbergh , die als degrootfte bewarer der heylighdommen, Wilfrids over-blijf-felen van hier naer Kantelbergh overbracht , gebloeyt.Maer inzonderheydt is het na het Noormanfch

gebiedt inzijn kracht geweeft, als, gelijk iemandt zeght, de kafteelender Monikken overvloediger begonnen opgebouwt te wor-den j want toen is de ftadt en onder haer overheyt, die zymet een oud Saxifch woort Wakeman^zh Wachter, noemen,en in naerftigheyt van wolle-weven, welk heden meeft ver-gaen is, zeer vermaert geweeft: En het kloofter heeft on-der de befcherming der Yorkfche Prelaten wonderlijk be-gonnen te bloeyen, en zy had voorwaer een zeer treffelijkekerk,op de koften der nabuurige Edelen en van haer Schat-meefter gefticht,dewelke door zijn drie hooge fpitfen,en devreemdelingen als begroet, en door Bronnen het rijke kloo-fter, van Thurftin, Aertsbiflbbop van York, in dezes gezichtgebouwt, nabootfte. Aen d\'eene zyde van deze kerk heb-ben wy het kleene collegie der zangers, van Henrijk Both,Aertsbiftchop van York, gebouwt, gezien: Aen d\'anderekant een aerden graf, groot genoegh, dat zy Hilshow noe-men, en zeggen van de Deenen op-geworpen te zijn. In deS. Mlfrids kerk zelf is, by onzer groot-vaderen gedenken, Wilfridsneedie. Naeld zeer vermaert geweeft3dit was een nauw gat in \'t Por-tael, waer door der vrouwen eerbaerheydt beproeft wierdt,want die kuyft:h waren,gingen \'er lichtlijk door,die niet welberucht waren,wierden,ik weet niet door wat wonder-werk,geweert en tegen gehouden.Dit kloofter der Bronnen (\'welkTomtains. \'^Y Fountains noemen,in een vruchtbaer lant zeer genoegh-lijk gelegen, en dicht by veel loot-aderen heeft) hebbentwaelf Yorkfche Munniken haer oorfprong gegeven, de-welke , als zy door een geftrenger wijs van leven Godt wil-den dienen, haer kloofteren vedaten hebben. Aen welkeThurftin Aertsbiflbbop van York, na veel moeyhjke jaren,dit kloofter gebouwt heeft. Dezer zoude ik niet gedachthebben, ten ware dat S. Bernard haer opzet zoo hooghlijkin zijn brieven geprezen had. Niet veel lager aen de Toure light een kleen ftedeken,^urrrn- Burrowbridge genoemt, van de brugh waer door het aen dekrtdge. \' rivier gevoeght wort,welke brugh nu van hart-fteen hooghen groot is j doch fchijnt ten tijde van den tweeden Edward PfKJ Well.Een Brondie hout in rre. Waksman, van hout geweeft te zijn; want wy lezen, dat,als de Grootender Engelfen dezen Koning en \'t gemeene beft quelden,Humfred Graefvan Hereford, terwijl hy hieroverging,door een fpleet, van een foldaet,die hier onder verbor-gen lagh, door zijn ingewant door-fteken is. Neven dezebrugh ten weften hebben wyjOp drie verfcheyde

landekens,vier woefte fteenen,naelds-gewijs, maér zeer ruyg van werk, Naelden,als na een rechte lijn geftelt, gezien. De twee middelftenaelden, van welke de vervloekte gierigheyt onlangs de ee-ne verdelght heeft, geraekten byna aen elkander, de uyter- \'fte waren met geen groote, maer met een gelijke wijdte vandeze af-gefcheyden. Hier van heb ik anders niet te zeggen,als dat ik met zommigen acht, dat het zege-tekenen derRomeynen geweeft zijn,aen de krijghs-wegh, die hier gele-gen heeft,op-gericht. Want de beuzelingen van \'t gemeenevolk, dewelke deze Buyuels Pylen noemen, waer door zy de BiveUoude fteden t zaem-gehecht hebben , laet ik gaern na. holts.Nochtans zal ik dit niet nalaten,dat 2eer vele, ja zelf geleer- \'de lieden gemeent hebben,dat deze niet van hartfteen,maervan zuyver zant, kalk, zwartfel, waer van zy zeggen dat \'ernoch korlkens in zijn , en eenige ander pleyfter gemaekc \'zijn. Hoedanige regenbakken Plinius gedenkt dat te Ro-men van uytgegraven zant en de heftigfte kalk zo gemaekcwaren, dat zy van fteen fchenen. Meêr ten ooften van deze brugh heeft I s-v r i v m det Is-urim,Briganten , een oude ftadt,na de voorby-loopende zogenoemt, eertijdts gebloeyt, maer lange jaren daer na tengronde uyc-geroeyc. En hec dorpken dac in des zelfs plaetsverfchenen is, wordt, om haer oudtheydt te betuygen, Eald- Aldbor*hurgh,er\\ Aldborrow,d^Lti^,de oude Burgh, genoemt-, want op row,de plaets zelf der ftadt, zijn bouwlanden en weyden, zoo dacmen nauwlijx haer kencekenen kan merken. Voorwaer hecgeloof der jaer-boeken zelf zou laft lijden, dat wy niec ge-looven zouden dac die Is~urium geweeft is, \'c zy de naem vande rivier Fre, de geduurigh uytgegrave Roomfche pennin-gen,en de ruymte,die Antoninus tuffchen dit en York ftelt,het ons deden gelooven. Wanc de Fre^óXe de Saxen nu Oufigenoemt hebben, om dat zy het rivietken Ombume aen-ge-nomen heeft, XVI Italiaenfche mijlen van hier afvloeyen-de, door^fpoelt de ftadc Eboracvm oft Ebvra-c V M, dewelke Ptolomeus in \'t tweede boek van \'t Groocgebouw Brigantivm noemt, zo \'t boek niet bedor-ven is, om dat zy de hooft-ftadt der Briganten geweeft is.By Ninnius wort zy Caer Ebrauc, by de Britannen Caer Ef- Ehoracum,froc,by de Saxen euoji-])ic en eopop-])ic,by ons heden Torh,\'Yorke,genoemt. De Britanfche gefchichten getuygen , dat zy naKoning Ebrauc haer ftichter genoemt is; my zy nochtans,zonder iemants verlet,geoorloft te meenen, dat E b v r a-c v m

nergens anders van getrokken is, als van de Fre, zoodat het betekene Byok op de Fre. Zoo hebben de E b v-r o v i c e n van Vrankrijk aen de rivier Eure, neven Eu~reux, in Normandien gezeten^ zo ook de Eburonen van Ne-deriant by de rivier Ourt in \'c landt van Luyk^ en zo geraektE b l a n a van lerlant aen de rivier Lifny. Dit is de tweedeftadt van gantfch Engelandt, de fchoonfte van dit landt, enhet gantfche noorder-deel tot een byzondere bezetting encieraet. Geneughlijk,groot, vaft,met gebouwen,zo byzon-dere als gemeene wel voorzien, met rijkdommen en burge-ren vervult, en door de Aerts-biffchoplijke ftoel vermaert.De Fre, die nu de Oufe genoemt wordt, van \'t noorden naer\'t zuyden zachtlijk af-vloeyende, door-fnijdt, als ik gezeycheb,en deeltze in twee fteden, welke door een fteene brugh,die onder anderen een hec aller-grootfte gewelf heeft dat ikgezien heb , t\'zaem-gevoeght worden. Het wefter-deel,welk min bewoont is,wort in \'t vierkant met fchoone veftenen de rivier befloten, en de eene poort Mikell-harre, dat is,groote poort, laet de aenkomelingen in. Van dewelke eenlang en ruyme ftraet tot aen de brugh uyt-geftrekt wort meefchoone huyzen bezet,achter welke ten weêr-zijden fchoo-ne beplante hoven liggen, en after dezelve tot aen de veftender ftadt velden tot oeffeningen gewijt. ïn welker zuy der-hoek,die zy met de rivier maken, wy een verheven bolwerk,tot een toekomftigh kafteel,zoo \'t fchijnt, op-geworpen, zynoemen \'t Old tó,hebben zien uyt-fteken,het welk WillemMelton Aertsbiffchop (gelijk men in \'t leven der Aertsbif-fchoppen leeft) eerft met fpitfe palen van achrien voetenlang, en daer na met een fteene muur fterk befloten heeft,die nu nochtans verdwenen zijn. Hec



? j\' (Iii I k Ë. R O K Het ooftet-deel, Wèll; heel dicht van gebouwen, en meténger ftraten befloten is, heeft als cen vitflge gedaente,cn isinfgelijx met zeer vafte veften voor-zien, en ten noordt-ooften met een diepe kolk van ccn genoegh wijde vlieten-de graft geftelt, dewelke, in de ftadt zelf langs cen verborgeWcgh door-gacnde, wort iTict een brugh zoo dicht van huy-zen begrepen,dat het geen brugh, maer een geduurige ftraetvan yder geacht zou Worden : En een Weynigh lager vloeytdc Oufe zamen, alwaer by de t\'zamcn-vloct tegen over hetbolwerk, daer ik van gefproken heb, Willem de Noorman,om de burgers tc bedwingen,cen zeer vaft kaftecl op een be-quame plaets op-gericht hceft. Waer op de oudtheydt nulang vryelijk gewoet heeft, nae dat de Engelfen de vafteplaetfen, als vertrek-plaetfen om krijgh te rokkenen, ver-zuymt hebben. In dit deel ten zuydooften verheft zich ookeen zeer heerlijke en fchoone hooft-kerk, aen S. Pieter toc-gewijt, neven dewelke buyten de veften, doch in zijn eygeveften en de rivier befloten, het edele kloofter van S. Mariagebloeyt heeft, het welk de derde Alanus, Graef van Bre-tagne cn Richmond, met een rijke begifting gebout hceft ,*doch nu tot Koninglijke huyzingen verandert, wordt ge-meenlijk The Mmour genoemt. Van waer ik de beginfelen van Vork anders halen zal,als van de Romeynen, weet ik niet, wijl deBritannen voorde aenkomft der Romeynen geen andere fteden gehat heb-ben, als höflichen met ccn graft cn wal beveftight, gelijkCaïfar en Strabo, die meerder als alle uyt-vluchten zijn, ge-tuygen. Op dat ik dan Koning Ebraucus, dien de nieus-gierige licht-gcloovigheydt uyt dc naem van Eboracumfchijnt tot ftichter der ftadt verdicht te hebben, verzwijge ^het is zeer zeker dat het zefte overwinnende Legioen, welkHadnanus uyt Duytflant in Britannien over-gevoert heeft,hier in bezetting gelegen heeft, cn dat dit een Colonie oftnieuw-ftadt der Romeynen geweeft is,zoo uyt de acn-zien-lijkhcyt van Ptolomeus cn Antoninus, als uyt een oudt op-fchrift,welk wy in het huys van cen Racts-hcer gezien heb-ben met deze woorden : m. vereg. diogenes iiiiil vircol. ebor. idemq^ mort CI- VES BltVRlX. HiEG SIBI VIVVSEECIT. Als ook op de penning Van Keyzer Severus, op welx ver-keerde zijde men leeft: col. eboracvm leg. VIGTRIX. Doch van waer Vi^or in de gefchichten der KeyzerenYoïkemMunicipium van Britannien genoemt heeft, daer\'t een Colonia geweeft is, laet my bid ik overwegen,\'t zy menhever wil dat die van York, even als eertijts de Preneftinen,van cen Colonia tot de ftaet van een Municipium gebrachtzijn.

WantdcCöW«,wijlzy,alsAgclliusverhaelt, alleinzettingen cn rechten des Roomfchen volks niet vry had-den , zoo fchenen zy mcêr onderworpen en min vry in ftaette zijn. Maer de Municipien gebruykten haer eyge rechtenen wetten, cn de Municipen waren met het Roomfche volkalleen dcclachtigh acn een eeren-ampt, acn geen anderenootfaeklijkheden verbonden j waer van\'t gcenzins te ver-wonderen IS , dat de Colonien in Municipien Verandert wier-dcn. Maer waer toe dit ? dit onderfcheyt der namen is in degcfchichten der Keyzeren niet zoo juyft waergenomen, ofteen cn dc zelfde plaets worden cen Colonia en cen Munici-pium genoemt. Dat nochtans Severus uyt die penning ditvoor ccn Colonie geacht hceft, durf ik niet verzekeren, wijlin de tijden der Antonincn het zelve > na Ptolomeus getuy-gcnis , dc bezetting van \'t vi Legioen geweeft is. En menleeft dat Severus in deze ftadt zijn palleys gehadt, en met de-ze woorden zijn geeft gegeven hceft: overal heb ik het Ge-niecne beft beroert ontfangen,geruft laet ik \'t ook by deBri-tannen. Zijn lichaem is hier na krijghs-gcwoonte verhe-ven, cn op \'t lijk-vuur geleght, vereert door het afloopen derfoldaten en zijner kinderen, op een plaets by deZe ftadt, tenweften neven Ackham, alwaer cen groote hoop opgeworpcaerde gezien wordt, welke de zwarte Radulf verhaelt dat inzijn tijdt Sivers van Severus genoemt wierdt, dc aflehcn wa-ren in een gulden emmerken geleght,en naerRomen in derAntonincn graf gebracht. Men magh hier ook niet verzwij-gen, dat in deze ftadt Bellonas kerk geweeft is. Want Spar-tianus zeght, van deze zelve fprekende: In de ftadt komen-de , als hy zijn Godcs-4ienft wilde doen, is eerfl naer Bello-nas kérk gcleyt door de dwaling van een boerfcheft wicchc- Beïlenolslaer. In wclke tijdt de Vierfchaer deZer ftadt flechts däeröm h^^allergelukkighft geweeft is , om dat het ^milius Paulus Pa-pinianus, die godt-fpraek der Rechten en Rcchts-geleert- Ttoe Ma\'mm» Colonien. JMmici-ften. Severus, heyt, gehoort heeft, als Eorcatulus getuyght. En van hierhebben de Keyzeren Antonin en Severus, van \'t Recht on-dervraeght, cen af fchrift gegeven, van de toe-eygening der ^zaek. Omtrent het hondertfte jaer nae Severus doot, is Val. J\',^\' .Conftantius bygenaemt Chlorus ,een Keyzer met alle deug- chlormden en Chriftelijke Godt-vrucht voor-zien, welke hier (ge-lijk de loftuyter zegt) als hem de goden tot de innighfte dor-pel der aerden benepen, gekomen, en geftorven, en doorvergoding onder de heyligen getelt is, als men uyt de oudepenningen zien kan. Hoewel Florilegus getuyght, dat zijngrafin

Walles gevonden is, (als wy alreê gezeyt hebben; )nochtans hebben ons geloofwaerdige lieden verhaelt, datals by onzer vaderen gedenken de klooftcrs der Munnikenuyt-geroeyt wiefden, in het verwulf van het kerxken , waerin men meende dat Conftantius lagh, cen brandende lamp,is gevonden geweeft. Want Lazius fchrijft, dat de oudenmet gout, door de konft tot vet gefmolten, eeuwen lang hetbrandigh vuur in de graven gevoed hebben. Deze heeft byzijncerfte vrouw Helena den Grootßen Conßanttn y alsin Begrootêde oude op-fchriften ftaet, Verloffhr der fladt Romen ,flichter ConjiamiH.der vrede, èn herfleller \'van V Gemeene hefl, gewonnen. Dewelke te York zijns vaders geeft ontfangen heeft, en ter-ftont tot Keyzer verheven is. Den Purpuren rok (aJs Pane-gyricus verhaelt) hebben hem de foIdaten,meêr het gemee-ne nut,als haer harts-toghten betrachtende, al fchrcyende ^en het paert met fpooren ftckende, om het poogen desheyrs tc ontvlieden, aen-gedaen: maer het geluk van \'t Ge-meene beft heeft zijn zedighcyt verwonnen. Waer van delof-dichter uyt-roept: O gelukkigh Britannien, cn nu ge-lukkiger als alle landen, dat den Keyzer Conftannn eerftgezicn heeft. En elders: hy heeft Britannien van flavernyverloft, en gy hebt het met van daer te ontfpruyten ook edelgemaekt. Welke woorden op de geboort-plaets van Con-ftantin,na \'t oordeel van de zeer geleerde Baronius en ande-ren, te betrekken zijn. Maer ik wfl\'t gene wy te voren ge-zeyt hebben, hier niet weêr verhalen. Hier uyt kan men befluyten, in wat een waerdigheyt onSYork in die tijdt uyt-gefteken heeft, wijl \'t een woon-plaetsder Keyzeren geweeft is. Ook verhalen onze oude Schrij.=vers , dat deze ftadt vart Conftantius met ccn Biflchoplijkeftoel vereert geweeft is: nochtans zal ik met anderen nietZeggen, dat de Martelaer Taurinus, Biflchop van Eureux,hier Prcclact geweeft is j want Vincentius, waer uyt zy de-ze dwaling gefchept hebben, zoude my zelf van valsheydtOver-tuygen. Als nu de Romeynen geweken waren,en Bri-tannien den Barbaren ten roof gelaten hadden, zoo hcefcook deze ftadt, door vele quaden bevochten, haer ellendenverdragen j en was, als de Schotfche en Saxifche oorlogenverdwenen, naeulijx iet anders, als een fchaduw van eengroote naem. Want als Paulinus den Saxen, die dit lant in-genomen hadden, de Chriftlijkc Godts-dicrift verkondigh-de, zo heeft \'et tot die eenzaemheyt gebracht gelegen,dat\'ergeen kerxken overigh was,waer inKoning Edwin denDoopontfing. Dewelke, in \'t d e xxvii jaer na Chnftus geboorte^hier een Bid-huys van hout geftelt heeft, en

als hy voor hadeen grooter kerk van fteen te bouwen, zoo heeft hy, degronden naeulijx geleght, en van de doot weghgerukt zijn-de , het volmaken aen zijn navolger Oswald gelaten. Zintdie tijdt is de kerklijke waerdigheydt in deze ftadt vermeer-dert , en, de mantel van Paus Honorius gezonden zijnde, iseen Metro\'politaenfcheftadt geworden, dewelke, behalvcrtde twaelf Bifdommen in Engelandt, over alle Biffchoppenvan Schodant het ampt van Overfte bediende: maer Schot-lant is voor vele jaren van zijn hooft-ftadt afgeweken, ende hooft-ftadt zelve hceft alle nabuurige Bifdommen, cn dczelve wel kleyne , cn byna maer fchaduwen van Bifdom-men zoo op-gcflokt, dat zy nu alleen vier onder haer wijkheeft, namelijk dat van Durham, Cefter, Cadeole, cn Man^^oft Sodor in \'t eylandt Man. En Aerts-biflbhop Egbert(die omtrent het d ce xl jaer gebloeyt heeft) heeft,zeghtMalmesburienfis, te York cen Wapcn-huys, een Heyligh^dom, en een Boekery van alle vrye konften geftelt. W aervan Alcwin van York, des Grooten Kareis Meefter, eerfteinfteller van de Hooge School van Parijs, en de eenigh- I I i ; : Ii ( li; \' i i !i ? I !



? Ë N. Ê H ï ?G D N A île eer van deze iïadc, in zijn brief aen dien Karei, aidas, fpreekt: Geeft my boexkens van de nabuurige School-ge-teercheyt, als ik in mijn vaderlant gehadt heb, door de goe-de en aendaehtige naerftigheyt van Aerts-biflchop Egbert.En zoo \'t uwer wijsheyt beHeft, ik zal u eenige van uwe kin-deren weder zenden, die alle noodtzaeklijkheden daer uytnemen, en de bloemen van Britannien in Vrankrijk bren-gen, op dat de hof niet alleen te York befloten zy,maer ookde uyt-fchietfels in \'t Turonifch Paradijs. Toen hebben deVorften de kerk van York ook met vele en groote weldadenvereert, inzonderheyt Vlphüs, Toraldus zoon, (dit teken ikaen uyt een oudt boek , op dat die ongemeene gewoonte in\'t begiften der kerken blijke : ) Die VIphus heerfchte in hetwefter-deel van Beira, en om de twift van zijn oudtfte enjongfte zoon over de heerfchappy na zijn doodt, heeft hyzeterftont al evengelijk gemaekt. Want hy is zonder uytftelvan York gekeert, en heeft zijn hoorn, daer hy uyt gewoonwas te drinken, met wijn gevult, en voor het Altaer aenGodt, S. Pieter, Prins der Apoftelen, alle zijn landen en in-komften met geboge knyen gefchonken. Welke hoorn wyverftaen hebben, dat by onzer vaderen gedenken noch be-waert geweeft is. Ik zou der Geeftlijkhêyt fchijnen te verongelijken , zooik de geveynftheden, ja openbare vyandtfchappen,welke demenfchlijke eergierigheydt tuflbhen de Aerts-biflchoppenvan York en Cantelbergh verwekt heeft, verhaelde, terwijlzy, met groot nadeel van rijkdommen, en meêr verlies vanachting,naer \'t hooghfte gezach ftonden.Want de kerk vanYork, als een fchrijft, fchoon zy in rijkdommen der Cantel-bergfche ongelijk was,nochtans in gelijke waerdigheyt,hoe-wel later gefticht^ en met gelijke macht als dé Cantelbergh-fche verheven,en door gelijk aenzien derApoftolifche voor-rechten beveftight, heeft het qualijk genomen, dat zy,door\'c béfluyt van den Roomfchen Paus Alexander, der Cantel-berghfche Zoude onderworpen worden, dewelke ingefteltheeft, dat de Yorkfche kerk der Cantelberghfche moet on-derdanigh zijn, en haer Aerts-biflbhoppen, als om de voor-neemfte inftellingen van gantfch Britannien , in \'t gene deChrifdijke Godtsdienft belangt , in alles gehoorzamen.Hier van dcAerts-biflbhoppen iet by ce voegen,is ons voor-nemen niet, fchoon veel van de zelve, om haer deught enGodsvrucht, met recht te prijzen zijn. \'c Zy genoegh meteen woordt aen te wijzen, dat van Paulinus aif, die in hetd c X x V jaer nae Chriftus geboorte, tot eerfte Biflbhopgewijt is, hier vijf-en-tfeftigh Aerts-biflchoppen gezetenDezes-en- hebben, tot op het cio idc vi jaer, als

Tobias Matthieus,tfefttghfte ^QQj. I^gj fieraedt van deught en Godtsvrucht,geleerde wel-Aens-bif- fpj-ekenheydt, en naerftigheydt in \'t onderwijzen zeer eer-^^ waerdigh, van het Bifdom van Durham hier overgebracht is. Deze ftadt is onder het Saxifche gebiedt een tijdt langzeer bloeyend geweeft, tot dat het Deens onweêr, van hetnoorden uyt-barften de, dezelve met groote puyn-hoopenverwoeft,en vyandige moorden bebloet heeft. Het welk dieAlkuin in den brief aen Egelred, Koning Van Northumber-landt, kan fchijnen voor-zeght te hebben : Wat betékent,zeght hy, debloedt-regen, die men in de vaften-tijdt, in déftadt van York, welke het hooft des gantfchen Rijx is, opS. Pieters kerk, van \'t noord-eynd der kerk by fchoon weêrvan \'t opperfte van \'t dak, zoo heftigh heeft zien vallen.Mach men niet meenen , dat het bloet van de noorder dee-len over \'t landt komen zal ? Want het is in de volgendeeeu met de grootfte en ellendighfte jammeren in de Deen-fche verwoefting befmet. Voorwaer in\'t d ccc lxvii jaernae Chriftus geboorte waren de veften, door geduurige oor-logen, zoo verbroken, dat Osbright en Ella, Koningen vanNorthumbedandt, terwijl zy de Deenen vervolghden,zon-der eenige moeyte in de ftadt gevallen zijn. Dewelke bey-de door een zeer bloedige flagh in \'t midden van de ftadtgedoot,den Deenen,die zich in de ftadt begeven hadden,deoverwinning gelaten hebben. Waer van Wilhelmus Mal-mesburienfis aldus zeght : York, altijdt de eerfte aen de ra-zery der Noordfche volkeren onderworpen, heeft de Bar-banfche beroerten der Deenen ontfangen en bezucht, doorvele puyn-hoopen verbroken. Maer,gelijk de zelfde Schrij-ver getuyght,onze Athelftan heeft het den Deenen ontwel-dight, en het kafteel, datzy hier geveftight hadden, totde grondt toe uyt-geroeyt. Nochtans heeft het inde na-volgende jaren zich niet gantfchlijk der oorlogh ontwik-kelt, als die eeuw, aen \'c uyc-roeyen der fteden beftemc, teneynde liep. Maer de Noormannen hebben even als aen deze quaden^ook byna een eynd aen York gebrachc j wanc ak de zonenvan Sueno, mee deDeenfche vlooc van cc xl fchepen ^hier by te lande quamen, zoo hebben de Noormannen, diehierin bezetting lagen , en in de ftadc cwee kafteelen inhadden, vrezende dac de huyzen in de voor-fteden denwanden mochten dienftigh zijn om de graften te vullen, dczelve aen brant gefteken : maer door \'t drijven van de windeis de brant zoo in de ftadt verfpreyt, dat zy nu geheel bran-de , als de invallende Deenen met moorden overal woede-den,de Noormannen ombrengende,Willem y^/^ï//«?^,en Gil-bert Gant, voorneme mannen , behoudende,

om de zelvemet de zoldaten te Tienen-, want zy hebben ieder tiende derNoormannen door \'t lot tot de ftraf verkoren. Waer van deeerfte WiMem zoo tot wraek ontfteken is, dat hy met moorttegen de burgers,als of zy \'t met de Deenen gehouden had^deiijcn met vernieude vlammen tegen de ftat zelve woeddcjen (als Malmesburienfis verhaelt) de by-gelege dorpen zooverdorven heeft,de zenuwen van het vruchtbare landtfchapzoo befnoeyt waren,en het landt over tfeftigh mijlen geheelonbebout gelegen heeft, dat zoo iemandt de eertijdts voor-treflijke fteden, de tót den hemel reykende toorens, de inweyden genoeghlijke landen toen gezien had,en hy vreemdwas, hy zou zwaerlijk verzucht hebben en zoo hy een oucinwooner was, hy zouze niec gekene hebben. Doch hoegrooc zy van te voren geweeft is, verfta uyt het Schat-boekvan Engelant: Ten tijde van Edward de Confejfeur zijn in deftadt York zes Scyren geweeft, behalven de Scyre van denAerts-biflchop. Een is in de kafteelen verwoeft. In de vijfScyren zijn geweeft 1428 wooningen. In de Scyre van denAerts-biflchop 200 wooningen. Na deze fchadelijke uyt-roeyingen heeft onze Nechamus hier van aldus gezon-gen : Vifito quamfoelix Ebraucus condidit urbem, Vetro fe debetpontificalis apex.Ci-vihus hsc toties \'viduata, mvifq^ue repleta % Viruta \'prófpexit moeniafepefnai^id manus hoflilts que at, eji experta frequenter jSed quid ? nuncpacis otia longafovent. Want in zijn tijdt, als de zachte geruftheydt der vrede die onweêr volghde, zoo is \'t in herlevende rijkdommen weêrverrezen , hoewel dikwijls van de Schotten en oproerigeiiten verderf beftemc. Doch,onder \'c gebiec van Koning Sce-ven, heeft hec uyc een fchielijken brandt de grootfte fchadegeleden, waer door weghgenomen zijn de hooft-kerk, heckloofter van Maria,en andere geeftlijke huyzen^ en ook (alsmen gelooft) die toe-gerufte Boekery, welke Alkuin ge-tuyght, dat zijn meefter, de Aerts-biflchop Egelred,toe-ge-ruft heeft.Doch het Mariên-klóofter heeft zijn vorige waer-digheyt door een nieu gebou zeer haeftlijk wedergekregen,maer de hooft-kerk later, en niet voor de tijden van deneerften Edward j warit toen heeft lan Romein,Sc\\izx.-mtedLetder kerk, de gronden van een nieu werk geleght,\'t welk zijn\' zoon lan, Willem Menton, en lan Thoresby, alle Aerts-bif-fchoppen, tot de hooghfte fraeyigheyt, gelijk het nu gezienwordt, volbracht hebben, niet zonder hulp van den nabuu-rigen Adel, inzonderheyt dcï Percys en Vavafours, het welkhaer ftam-wapenen in de zelve kerk, en haer beelden voorde deuren vertoonen,de Percys\'mactn ftronk,de Vavafoursmet een fteen in de handen, om dat

deze de fteenen, diehet hout tot het nieu gebou vedeent hebben. Deze kerk(gelijk hy verklaert, die het leven van ^neas Silvius, oft de11 Paus Pius, uyt het verhael van de zelve Pius befchrevenheeft) is om zijn konft en grootte door de gantfche weerelcvermaert geweeft, en heeft een zeer lichte kapel, wiens gla-ze-wanden tuflbhen ftijlen, in \'t midden zeer dun zijnde,t\'zaem-gehecht gehouden worden. Dit is dat fchoone ka-pittel-huys, in welk mee gulde lecceren die veersken ge-fchreven ftaec: \\Gelijk de Roos der Roozen hloem,Zoo is, dit huys der huyzen roem. Omerenc de zelfde tijdt hebben de burgers de ftadt meenieuwe veften, en vele by-een-geftelde toorens omringt,en zeer goede wetten ingeftelt. De tweede Koning Ri-chard heeft vergunt dat het een Graeffchap op zich zelf in-gelijft zoude zijn, en de derde Richard heeft \'er ecn kafteel Tiening. van



? ( hW t! \' ! ! ? R K E - S R H E. O van nieus begonnen te bouwen.En op dat ^ér niets gebrekenzou, zoo heeft de achtfte Henrijk, by onzer vaderen ge-denken,hier een Concilie, oft Raedt geftelt, gelijk de Fran-fche Parlamenten^ om dé gefchillen van deze noorder wijk,na\'t recht en billijk,tc vonniflen, welke beftaet uyt een Vta-ßdent, cn nu veel, dan weynige Raedts;-lieden, na \'t goedt-dunkcnvan den Vorft, een Secretaris cn Subadjuven. Watde lengte van York belangt, die hebben onze Wis-konftc-naers bepaelt op xx 11 graden, xxv minuten, dé breedte opLIV graden, x minuten. Tot hiertoe Van het wcfter-deeldes Graeffchaps,en de wclke nocht tot dit,nocht tot eenighander deel gerekent wordt,maer geniet haer eyge vryhedenen rechts-plcging over het nabuurige landt ten weften,wel-ke zy de vryheydt van Anßy noemen, andere The Ancienty^van dé oudtheydt; doch andere hebben \'t van een Duytfchwoort ^n|ïo|fctt / welk Landt-palen betekent, door, cen ge-noegh waerfchijnlijke raming getrokken. Nu hoor,tot eentcfluyt, \'tgene I.Ionfton van Aberdon onlangs gezon-gen heeft: Prrfidet extremis \\_ArBoAfinihus orè Vrbs vetus, in veterifa&aßtbinde nova. Momanis \\^quilis quondam Dueibujquefuferha,,^am poß barbariciS diripuere manus. Ti^m atrox, Scotm, Banm, Normannm, & K^nglmFulmina in hanc Martü detonuerefui. Toß dir as rerum clades, tot que ajpera fata,Blandius aßirans auraßrenafiibit. Londinvm caput eß, & regni urhs prima Britanni:Eboracvm a prima jurefecunda venit,Dc Oufi,Yoik nu verlatende, vloeyt, door dc water-kec-ren, die wy Hif^/é\'noemen, dikwijls gedreven, af door Bi-shops Thorpe,^dX. is, des Biffchops Dorp, en S. Andrews Thorpgcnoemt,al eer Wouter Grey, Aerts-bifl&quot;chop van f ork,heczelvé door gerecdt geit verkregen hceft, en, op dat hy deKoninglijke Procureurs, die op de goederen der Biflchop-pen , als de ftoél ledigh ftond, plachten te woeden, zoudevoor-komen, aen den Deeken, en \'t Kapittel van York ge-geven hceft, met die voor-waerde, dat zy \'t zijn navolgersaltijdt vergunnen zouden. Onder v/elke Richard le ScropeyAerts-biflchop van York,een man van een vuurigh verftant,en bequaem om dingen té vernieuwen, in dc zelve van denvierden Koning Henrijk, tegen den welken hy op-geftaenwas, van gequetfte Hoogheydt verwezen is. Daer na lightCawood, cen kaftecl der Aerts-biflchoppen, aen de zelve ri- Camod,vier, hetwelk Koning Athelftan, als ik verftaen heb, derkerk gefchonken heeft. Hier tegen over aeiT de anderekant light Ricall, alwaer Harald Haardread met een grootevloot van Deenen aengekomen is. Daer nae befproeyt deOufehet. wei-bewoonde ftedeken Selby^ vermaert door degeboorte van den eerften Koning Henrijk,

alwaer de cerfteKoning Willem, zijn vader, cen kerk ter gedachtnis vanS.Gcrmanus geftelt heeft,de welke de Pelagiaenfche adder,dikwijls in Britannien herboren, gelukkighlijk vertredenheeft. Dezes Abt, cn die van S.Mary van York, hebben on-der alle Abten der noorder-wijk.haer ftoel in de vergaderin-gen der Parlamenten gehat.Eyndlijk loopt zy naer de Hum-ber door het dorpken Drax, noch onlangs vermaert door DraXi.een kloofter, alwacr(na \'t getuygnis van Wilhelmus Neubri-genfis ) Philippus de Tolleville cen kafteel gehad heeft, welkdoor het voor-werp der rivieren, höflichen en broeken zeerfterk was, het welk hy, op de groote gemoederen van zijnmede-krijgers, en voor-raedt van fpijs en wapenen fteunen-de, tegen Koning Steven befchermt hceft, maer kortlijkoverwonnen zijnde, is onder des Konings macht geraekt. i4oy. ? i BishopsT\'horpe. T - R I D I N G. E A Aß-riding, oft het oofter-deel,zijn-de het tweede gedeelte van dit lant,waer in Ptolomazus dePARiSENgeftelt heeft , light van York tenooften i zijnde ten noorden en we-ften door de kromme loop van derivier Darwent , ten zuyden vande Humber, en ten ooften van deNoord-zee befloten. Aen de zeeen de Dervent is het alzins van zeer vruchtbare kley, dochin \'t midden is anders niets, als cen t\'zamen-hooping vanrijzende bergen, die zy Torkes-wold , datis, de Yorkfchebergen, noemen. De Derwent, by de zee-ftrandt uyt-ge-ftort, buyght zich eerft ten weften, daer nae ten zuydendoor Aiton en Malton, van wclke, wijl zy tot het noorder-decl van dit landt behooren, wy op haer plaets zullen fprc-ken.Doch zoo haeft zy tot dit deel ingevloeyt is, zoo vloeytzy niet vêr af van de puyn-hoopen van het oude kafteel\'Montfer- Montferrant, waer van de edele cn rijke Fofards eertijdtsHeeren waren. Maer als Willem Foßard, Koninglijke wees,onder dc befcherming van de vette Willem, Graefvan Al-bemarlc, geftelt, nu, jongeling zijnde, zijner zufter gewelt.aendeed, zoo heeft de Graef, tot fpijt van de daedt, het ka-fteel ter aerde geflecht, cn den edelen jongeling gedwongenuyt het landt tc vluchten. Na des Graven doot heeft hynochtans zijn erf-goet weder gekregen,en een eenige doch-ter nagelaten , de welke getrouwt aen R. van Tornham, dehuys-vrou van Pieter van Mallac gebaert heeft, wiens nako-melingen,door dit erf der Foßards verrijkt, de allertreflijkfteBaronnen waren. Weynig van hier ligt aen den oever Kirk-ham, dat is, de plaets der kerk ; want eertijdts heeft WouterFlpec,een hoogh beroemt man , door wiens dochter het ge-flacht dcï\'Roffèn een groot houlijx-goet verkregen heeft, al-daer een Collegie van Kanunniken gefticht. Daerna,macrcen weynigh laeger, heeft de Derwent een ftadt van haer by-naem gehat, welke

Antoninus Derventio noemt, cn vi imijlen van York geftelt heeft.Het boek der Acntckeningeno-edenkt, dat de Overfte van de Derventifche Bende, hieronder den Hertogh van Britannien gelegen heeft, enin deSaxfche eeuw fchijnt het die Koninglijke hoeve geweeft te zijn, welke Beda verhaelt, dat neven de rivier Doreventiägelegen is j in de welke, als de zelve getuyght, demoorderEumerus met een zwaerdt na Edwin, Koning der Nordan-humbren,géflagen heeft, en hem dóor-houwen zoude heb-\'ben, had een dienaer, zich daer tuflthcnftellendc, des Vor*ften leven met zijn doot niet bevrijt. Ik zou de plaets noythebben konnen aentekenen, had my die ervare RobertMarshal niet het licht voor-gedragen: want hy heeft my ge-leert , dat op die zelfde wijdte van York, als ik geZeyt heb^acn de rivier Derwent gelegen is het ftedeken Auldby, dat is,zoo men \'t uyt het Saxifch vertaelt, de oude wooning, alwaetzommige ken-tekenen van oudtheydt, en op een verheveplaets acn de rivier noch de vervalle muuren van een oudtkafteel overigh zijn,zo dat het Derventio moet geweeft zijn.Van hier vloeyt de rivier naer Stanford\'bridge,we\\k ook vanden oorlogh, daer gevoert, Battle-bridge genoemt wordt. Battli*Want aen die brugh heeft Harald, Koning van Engelandt, hridie^Harald Haardread van Noorwegen, de welke met twee-hondert fchepen Britannien queldc, en nu tc Richalom terooven op \'t landt geklommen was, met een groote neder^laegh der Deenen in een rechtvacrdige flagh om-gebracht,en de overwinnende Engels-man heeft onder de buyt zooveel gouts gekregen, als twaelf jongelingen naeulijx op haerfchouders konden-dragen,gclijkAdam van Bremen getuygt.Deze flagh is naeulijx negen dagen voor de aenkomft vanWillem de Noorman gefchiet, in welke tijdt de ongebondeoverdaet der Engelfen haer val fcheen te voor-zeggcn^maerhier van hebben wy tc voren gefproken. De Derwent, de welke door flag-regenen vermeêrt en alsgeterght, menighmael haer oevers veracht, cn over de na-buurige weyden vloeyt, van hier voorby het fchoonc cnfterke kafteel ^Tm^?//loopende, welk Thomas Percy, Graef meshiü.van Worcefter, gebóut had, vloeyt nu fnelder by Babthorpey Babthorpe.welk aen een doorluchtigh geflacht van Ridderen de naemen wooning verleent, indeö^y?. Uyt deze ftam, cnhetrout my niet te verhalen, zijn vader en zoon, de welke haerVorft en Vaderlandt getroulijk gedient hebben , onder denzeften Henrijk t\'zamen-ftrijdende, in dc flagh by S. Albangebleven, en aldaer tc gelijk met dit graf-fchrift by-cen be-graven t Qji q q q C^m 1 II I i i,. Derventio. j / 1 1 ^^ M!ii
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? m B R I Cum pâtre Radulpho Babthorp jacet ecce Raàtdphm ïilim, hoc duro marmorepreffm homo,Henriet Sexti dapifer,pater Armiger ejm,A4orsfatis id docuit,fidtis uterque fuit. De Derwent, nu meêr waters meê flepênde, vloeyt afHmàen, dicht by de koop-ftadt Howden, welk niet van haer ft-aeyig-heyt en volk-rijkheyt vermaert is ; maer om dat zy aen hetby-gelegc landeken de naem gegeven, (welk daer van How-den-shire genoemt wordt, ) en noch onlangs cen Collcgie-kerxken van vijf Proveniers vertoont heeft, waer by de huy-zingen der Biflchoppen van Durham gevoeght zijn, welkedaer ter plaets zeer groote bezittingen hebben. Onder wel-ke Wouther Skirlaw, dic omtrent het m c c c x c jaer gc-\' bloeyt heeft, als men in \'t boek van Durham leeft, het klok-huys van dczc kerk van dc hoogfte grootte gebouwt heeft jop dat het, indien de wateren fchielijk over-vlocyden, deninwooners tot cen wijk mocht dienen. En niet vêr van hieris Metham, het welk met de naem ook dc woon-plaets aenhet oude cn doorluchtige gcflacht der Methams gegevenheeft. De Oufe, nu wijder, fnel, en ruyfl^chendc, voert haer wa-teren in den inham A b v swant zoo heetze Ptoloma^us,die by dc Saxen en ons Humber genoemt wordt, waer vanmen het landt hier over met een gemeene naem Nordan-Humbria genoemt hceft. Beyde namen fchijncn van \'t Bri-tanfch Aber afkomftigh, welk by haer de mondt van eenrivier beteekent, cn deze door voortreflijkheyt, zoo ik acht,gegeven is, om dat de Vre, oft Oufe veel ontfange rivierenin de zelve af-leyt, en mcêr andere vernaemde vloeden hierin uyt-fpoelen. En voorwaer zy is de grootfte cn vifch-rijk-fte inham van gantfch Britannien, door de vloedt der zeevermeerdert, en de zelve wederom ebbende, drijft zy haereyge water, met het water der zee, zeer heftigh met grootgeruyfch, niet zonder groot gevaer der zee-varende lieden.Waer van Nechamus : Flufiibm ^ec^uoreis nautis fuJpeBior, Humber,Dedignans urbes uifere, rura colit. En onze Gefchichten volgende, als of zy van KoningHunnus de naem had, voeght \'er by : Hunnorum princeps oflendens ter ga Locrino,Submerfus nomen contulit Humbris aqua. Waer van ook een ander Dichter : Dimfugit-, obflat ei fumen,fubmergitur illic,Deque fuo tribuit nomine nomen aqu£. En zelfs ten tijde van Nechamus zagh men geen ftedenaen deze mondt ; maer in de vorige cn volgende eeuw cenoft twee. In de Roomfche tijdt is niet vêr van den oever byFoulnejfe, een rivier van minder volkeren , daer men nuWighm. Wighton ziet, een ftedeken vol boeren, eertijdts, als my luftDetgovitia, te giften, geweeft DELGoviTiA,het welk (op dat ik dewijdte van Derventio niet tot bewijs neem) dc

gelijkenis cnbeteekening des naems betuygen. Want Delgwe beteekentby de Britannen de beelden der Heydcnfchc Goden , en ineen vlexken by dit ftedeken, was ook in dc Saxe tijden eenkerk van Af-goden in de grootfte eer, welk zy van de Hey-denfche Goden toen God~mundingham, en nu in dc zelvezin God-manham noemen. Ook twijfel ik niet, ofin de Bri-tanfche tijden zelf is\'er eenige vermaerde Godt-fprack oftOrakel geweeft, wijl \'t ovcr-geloof, door alle volkeren ver-fpreyt, der menfchen zwakheyt ingenomen had. Doch alsPaulinus den Nordanhumbren het Chnftcn-geloof verkon-dighde, zoo heeft Coy-fi, die de Opper-prieftcr van \'t Hey-denfch hcylighdom was, de Chnftlijkc Gods-dienft om-helzende , dit godloos huys met het inwerpen van een lanscerft ontheylight, vernielt, en, als Beda zeght, met alle zijnbehcyningen verbrant. Van hier meêr ten ooften loopt derivier Huil in den Humber, welke haer bronnen heeft nevenDrifeild. ^jorp Driffeild, bekent door het graf van de zeer geleer-de Alfred, Koning der Nordanhumbren, en eenige opge-Lekenfeld. worpc acrd-hoopcn. De zelve fncit zich niet vêr van Lec-kenfeld, de huyzen der Fercys, Graven van Northumberlant,waer by dc wooning is van \'t voorwaer vermaerde en oudegeflacht der Hothams te Schorburgh, en de vervalle muurenvan het oude kafteel van P. van Mauley te Garth. Van daerkomt de rivier Huil dichter by de groote en volk-rijke ftadtBemUy. Beverley, in \'t Saxifch Bevep-leja, welk Beda het kloofter inDeirwaud, datis, in\'t bofch der Deiren ,(chi]nz te noemen.Uyt de naem cn gelegenheyt mocht men ramen, dat het D E Metham» &quot;^hus.Uttmhef. God-man-ham. G A N T E N. Petvaria Parïsiorvm was, hoewel \'t niet ouders Tewarta.vertoont, als dat lan, toe-genacmz Beverley, Aerts-biflchopvan York, een Godtvruchngh cn geleert man, als Beda ge-tuyght , na dat hy, af-keerigh van \'t aerdfche, zijn Bifdomaf-gelegt had, zich hier naer toe begeven heeft, cn omtrenthet D c G xxi jaer na Chriftus geboorte geftorven is. De-zes gedachtnis hebben de Koningen, en inzonderheydtAthelftan, die hem als zijn befcherm-heyligh ge-eert heeft,na dat hy de Deenen verflagen had, zoo heyligh gehouden,dat zy de plaets met vele en groote vryheden bcgaeft,en hetrecht van cen vry-plaets vergunt hebben, wclke den Bank-rottiers, en die op den hals verdacht waren, een vrye en ze- Vry-pUets.kere toe-vlucht verftrekte. In welke een ftoel van fteen metdit opfchrift ftond: H^C SEDES LAPIDEA FrccdftoollDICITVR, idcft PACIS CATHE-DRA, AD QYAM REVS EVGIEN-DO PERVENIENS OMNIMODAMHABET SECVRITATEM.Waer van de ftadt tot een rechte grootte gegroeyt is,

da-gclijx een groote menighte van inwooners zich derwaertsbegevende, cn de Burgers hebben, om de zee-gemakkenuyt de rivier Huil, daer een graft geleyt, dc welke bequaem HpiUfl.is om fchuytkcns op tc voeren. En heeft voor hoogfte over-heyt gehadt twaelf Wachters, daer na haer Heerfchers metWachters. Doch nu, door gunft van Koningin Elizabeth,haer Schout cn Gouverneurs. Mcêr ten ooflen heeft hetkloofter Meaux gebloeyt, zoo genoemt van een Gamellus, Meaux,uyt Meaux in Vrankrijk gefproten , de wclke van Wiflem deConquefleur dit tot de ftoel zijner wooning verkregen heeft; •cn Willem le Gros, Graef van Albemarlc, heeft hier ccnklooftcr voor de Cluniaccnfen gefticht, tot bevrijding vanzijn belofte, die hy gedaen had van lerufalem te bezoeken.Een weynigh laeger ftrekt de boere-ftadt Cottingham lang Cotting-^genoegh uyt, alwaer een kafteel, nu tot puyn vervallen, ge- bar/i.bout is (met verlof van Koning lan) van Robert Eflotevill, ^ngefproten van Robert Grandebeofe, Noormans Baron , eenman van groote naem, wiens erf-gocdt door trouwen aen deHeeren van Wake gekomen is, en door de dochter van lan Wa^.van Wake aen Edmond Graef van Kent, van de welke ge-boren is loanna, huys-vrou van dien zeer ftrijdtbaren Ed-ward, Vorft van Walles, dic zoo menigen zege op de Fran-fen gehaelt heeft. Na dat de rivier Huil nu zes duyzentfchreden van hier vêr geloopen heeft,zo ftort zy zich in denHumber, en heeft nevens haer mont cen ftadt na haer naemgenoemt KingFlonupon Huil, maer gemeenlijk-f/i^//. Deze Kingfloftftadt verhaelt geen zeer oude oorfprong^ want de eerfte Ed-ward , die om zijn Koninglijke deughden met recht onderde voorneemfte en befte Koningen getelt mach worden,heeft, de gelegenheyt der plaets inziende, welk cerft mïgenoemt was, de zelve door ruyl-recht van den Abt vanC^leaux gekregen, en aldaer voor de koey- en fchape-ftal-len, dic hy daer gevonden heeft, een ftadt gebout, welke hyKingston, datis, Konings fladt, genoemt heeft j en daercen haven, cn vrye Burg gemaekt, en dc menfchen der zel-ve vrye Burgers, en haer verfcheyde vryheden vergunt. Enis allenx tot die waerdigheyt op-gekomen,dat zy,door heer-lijke gebouwen , vafte bolwerken, toegerufte fclicpen, me-nighte van koop-lieden, en aller dingen ovcrvloedt, nu devermaertfte koop-ftadt van deze wijk is. \'t Welk de Bur-gers alles ten deel dank weten aen Michicl de la Polc,<^\\e velevoor-rechten voor deze plaets verworven hceft, na dat hemde tweede Richard tot dc waerdigheyt van Graef van Suf-folk verheven had^ten deele dc voorderlijke koopmanfchapuyt Yfland van Stok-vifch, waer door dc Burgers zeer groo- Stokvifch,te

rijkdommen vergadert hebben : waer van zy in kortentijdt haer ftadt met een bak-fteenen muur, en menighte vantoorens omheynt hebben, daer zy van de rivier niet be-fchermt wordt, en hebben zulk cen mcnighte van fteentot ballaft der fchepen af-gebracht, dat alle wijken der ftadt Cobk-^o\'zeer fchoon daer meê geftraet zijn. Voor Overheyt heeft zy nes,(als ik van de Burgers verftaen heb) eerft een Wachter ge-hadt, daer na Bailjouwen, namaels een Mayer met Bailjou-wen i doch van de zefte Henrijk hebben zy cyndlijk verkre-gen dat zy een Mayer en Onder-graef mochten hebben, endat de ftadt zelve een Graeffchap op zich zelf ingclijft (alsonze Rechts-geleerden fpreken) zijn mocht. Het zal myook niet verddeten hier iet uyt \'et kloofter-boek van Meaux van i



? R E, O H Y R K E 507 DeU Fok, van de cerfte Mayer aen tc teekenen : Willem de la Pole,Ridder, is ccrft koop-man by Ra-vens-rod geweeft, in de wc-tenfchap van koopmanfchappen zo bedreven, dat hy geenEngels koop-man behoefde tc wijken. De zelve namaels totKingHone op de Huil verblijvende, is de aller-eerfte Mayerin dc zelve ftadt geweeft, cn heeft het kloofter vari S. Mi-chicl by \'t voomotmdeKmgHon , welk nu de Carthuyzerstoe-behoort, begonnen en gefticht ^ en heeft tot zijn eerftezoon gehadt Willem de la Pole, Graef van Suftblk,die \'t zel-ve klooftcr door dc Carthuyzers heeft doen bewoonen. Ende zelve Willem de la Pole heeft Koning Edward veel duy-zent ponden gouts gelcent, terwijl hy te Antwerpen in Bra-bant woonde. Waerom de Koning, tot vergelding van hetvoorzevde gout, hem geftelt heeft over de Baronnen vanzijn Scaccarium,en heeft hem de gantfche heerlijkhcyt vanHoldernes, te gelijk met andere landen aen dc Koninglijkewaerdigheyt behoorendc, door cen Koninglijke brief op-gedragen, en geboden dat hyze als Baneret zoude bezitten.Zoo nochtans hier iemandt aen twijfelt, die zullen, zoo ikhope, de Koninglijke handt-fchriften over-reden, in wclkeuytdruklijk Willem de la Pole, onzc hcmmde^ValeB, en onzekoopman genoemt wordt. Valeói, op dat ik dit eens voor allecrc 5 is in die eeuw, zoo in Vrankrijk als Engelandt, eeneeren-nacm geweeft 3 maer namaels den Dienaers toe-ge-paft , waer van , als de Adel \'t zelve verachteden, zy met eenandere naem, Edcl-mannen van de kamer, begonnen ge-noemt te worden. Na deze ftadt ftrekt zich cen voor-berg zeer diep in zeeuvt, welke Ptoletnasus O c e l l v m, wy Holdernejfe, èn eenMunnik \'Cava Deira, als het holle landt der Deiren, noemt,in de zelve beteekening als Cccló-Syria, dat is, het holle Èyrien, genoemt wordt. Üp deze kromme ftrant gemoet onseerft Headon, eertijdts, zoo men \'t gerucht, vermeerfter derwaerheyt, gelooven rnach, (en ik zal ook geen geloof wey-geren) door vlijt van koop-lieden cn zee-varende lieden totde hooghftc waerdigheyt verheven- waer van, gelijk de ftaetder plaetfen niét min als der rfienfcheri onzeker is, het doorde nabuurigheyt van Hull,, tx\\ het töe-ftof>pen der havenzoo vervallen is , dat het naeulijx iet van de vorig\'c heerlijk-hcyt vertoont. Hoewel Koning lan het verguiit heeft aenBoudewijn, Graefvan Albemarlc eh Holderneife, en zijnvrouw Hawifla hier ccn vrye Rurgagie, zoo dat zy de Bur-gers in die Burgagie hielden met die gewoonten, als Torken * Nichol.\'^Nu begint het nochtans tot dc hoop der ou-de waerdigheyt allenx te her-leven. Daer light aen dezevoor-berg dc oude ftadt,welke Antoninus PRiETORivMeenoemtliccft i maer Onze eeuw heeft \'er Patrington

,gdi]kde Italianen van de ftadt Pretorium, Petroflnayafgcmiickt.Dar ik hier niet valfch ben, bewijft Cn dc vêrheyt van Delgo-rvitia, en de zelve over-gebleVe naeiii, wélke ook cenigh-zins te kennén geeft, dat dit hét zelfde is, dat in de voor-beelden van Ptolem^üs vetkeerdé\'lijk P é f v a r i a , voorPrdtormm genoemt wordt. Doch of het deze naem gekre-gen heeft van het daer nien Recht fprak, oftvan eenigh groot cn heerlijk gebouw, hoedanige ook byde Romeynen Pretoria genoemt wierden, blijkt niet. Maerde inwooners roemen van haer oudtheyt, en eer- tijdige be-cjuaemheydt der haven ^ doch niet min mogen zy roemenvan haer genöeghlijkhcydt j want Eet genieteen zeerge- noeghlijke uytzicht, aen de cenc kant ziende de ope zee, aen de andere kant cen edele inwijk in haer oevers befloten,en daer tegen over de groene l^anten van het landt van Lin-coln. Hier wort der Romeynén hcyf-wegh van de * Wal,welke Antoninus eerft vervolgt heeft,bepaelt. WantUlpia-nus heeft gefchreven dat zodanige gemceriC wegen aèn dézee, rivieren , oft fteden bepaelt wiefden. Meêr binnen-waerts light Winfed, de v;ooning van \'t Ridderlijk geflachtvan Hildeard, en v/at hooger RoJJe, waer van dè edele flamvan Rofe de naem aengenomen, cn eertijdts haér woótiinggehad heeft, en aen de zee Grimftongarth, alwaet de Grim-jlons lang gebloeyt hebben : en weynigh van hier light Rife,ccrtijdts\'het huys der Edelen, die van Faulkonherg genoemtworden. Van daer ziet men op de tong zelf van den voor-berg, daer zy naeuft tóe-loopt, en Spurnhead genoemt wort,cUnfej, het dorpken welk klaerlijk getuyght, dat dit hec zelfde O c e l l v m van Ptolema!us is; want gelijk KeUnfeyvan getrokken wort, zo is buytcn twijfel Ocellum van r-kill gemaekt, \'r welk by de Britannen cen voor-berg,oft VuküofVulkt. /. TtliiiS. Ocetlmn.Holdérnef- fi\' Headon. * Lincoln. rr<etorifim.Tatrtngton. * PiÜsWM. Winjled. De Baron\'«en vanRoffe. Ravenfpwen Ravenfhuri» een enge wijk landts beteekent, als wy hier voren gezeydthebben. Van Ocellum trekt zich de ftrandt allenx te rugh,en looptzachtlijk ten noorden gekromt, door de kerxkens Over-thorne en Witherenfey, van de zufters, dieze gebout hebben,Siflers-kirks genoemt, en niet vêr van Conflahle-Burton, van Siflers-zijn Heeren zo genoemt, de welke aen de cerlijkfte geflach- kirks.ten getrouwt, heden in de hooghfte eer bloeyen, en van dewelke Robert, als men in \'t boek van \'t kloofter van Meauxleeft, cen van de Ridderen des Graven van Albemarlc, diemet Koning Richard naer \'t Heylige landt trok , in zijn ou-de dagen met het kruys gctcekcnt is. Daer na door Skipfey,het welk Drugo, eerfte Heer van Holdernejfe, met ccn ka-ftecl beveftight hceft. Alwaer de ftrant zich

wederom be-gint in de zee te ftrekken , cn cen Inham ontfangt, by Pto-lem^eus etaimenon G a b r a n t o v i c o r v m , hct welk dc Latijnfche vertalers zommige de haven-rijke, zom-mige de heylzame Inham overgezet hebben. Van welk geen Fen hcylx^van beyden dc ktacht van\'t Griekfchc woordt beter uyt- me haven.drukt, als de naem van het dorpken in des zelfs vertrek,welk wy Suerhy noemen. Want het gene zeker en vry vangevaer is, dat noemen de Britannen en Franfen Seur, gdijkook wy Engelfen , die \'t zelve mooghlijk van de Britannengekregen hebben. Wy hoeven dan niet te twijfelen, of ditis het zelfde etaimengn G a br anto vi c orvm Gahranto-geweeft, welke in deze wijk gcwoont hebben. Hier neven vicen,light de ftadt Bridlington, zeer bekent door Jan van Brid- Bridlmg-lington, èen Munnikfche waerzegger, welx gantfch belac-chelijke waerzeggende Rijmen wy ook gezien hebben.Ookis niet vêr van hier ccn lange graft naer Drifield,s2Xi de Gra- Drifield,ven van HolderneJJe gcleyt, om de landen af te fcheyden, diezy Earles dtke genoemt hebben. Doch van waer dit volxkenGabrantovicen genoemt zijn geweeft,durf ik nietgiflen,\'t zymooglijk van de Geyten, die de Britannen Gafran noemen,en dic men nergens in Britannien meêr als hier vindt. Ookfchijnt deze beteekening des naems niet ongefchikt, wijlJEgita in Achayen van de Geyten, Nehrodes in Sicilien vande Daflen, en Boëtia in Grieken van dc Ofl?en haer namenontleent hebben. Het voor-bergsken, welk door zijn bochtdeze Inham gemaekt heeft, woidt gemeenlijk Flamboroug piamhorfhead, en by de Schrijvers in \'t Saxifch Fleambugenoemt, yof^gü \'de welke verhalen, dat de Sax Ida, eerfte temmer dezer lan- head,den, hier aengekomen is. Zommige geloven dat het zijn ida,naem van de baek gekregen heeft, de welke \'s nachts omdie haven aen te wijzen, haer vlammen vertoont. WantFlam hebben de Britannen van de land-tael noch behou-den , en de Schippers teekenen dit in haer zee-kaerten metcen gevlamt hooft. Nochtans zijn \'er, de wclke meenen,dat deze naem van Angloen in Denemarken, der Engelfenoude woon-plaets, in dit eylandt gekomen is, (want daer isdé ftadt Flemsburgh,) en dat het dc Engelfen daer van zo ge-iioemt hebben ; gelijk de Franfen, na \'t getuygnis van Li-vius, Milancn in Itahen genoemt hebben na de naem vanhet by haer in Vrankrijk verlaten Milan. Want Flambor-rough wordt het vlexken op deze voor-berg genoemt 3 waertari dat tweede edele geflacht der Conjlabels, als zy \'t noe-ir.en, haer oorfprong hebben, welk zommige van de Lacys,Conftapels van Cefter, trekken. Ik heb voorwaer met na-vorfchen niet in deze plaets vernomen van die beeken, Vip- De waterenfeu

genoemt, welk Gualterus Heminburgenfls fchrijft, dat Vtpfei^.uyt d\'uytgehouwe bronnen om \'t andere jaer uyt-vlocyen,enneven dit voor-bergsken met een groot en ruyflTchcnd ge-weldt in zee loopen. Hoor nochtans, wat Wilhelmus Neu-brigenfis, daer geboren, van de zelve fchrijft: Die beruchtewateren, die men gemeenlijk Vipfep noemt, ontfpringenuyt velé wellen uyt der aerde, wel niet geduurighlijk i maermet tuflchen-loopende jaren, en geen kleync beek gemaekthebbende, vallen doot laege plaetfen in de zee, dewelkeals zy droogh worden, zoo is \'t ccn goedt teeken: want haervloedt wordt gezeydt niet valfchlijk het ongemak des toe-komftigcn hongers voor te boden. De ftrandt daer na terugh keerende, ftrekt zich cen bank in zee even als een uyt-geftrekt tongsken, hoedanigh de oude Engelfen File ge- \'noemt hebben^ waer van \'t dorpken de naem van Filey heeft:en meêr binnenwaerts zictmen Flixton, alwaer ten tijdevan Athelftan een gaft-huys gebouwt was tot befcherming(dit zijn dc woorden uyt de Koninglijke handt-fchriften)des voorby-gaenden volx voor de wolven,op dat zy niet ver- R r r r r flonden L ! )



? B Pv I E . N. N D E 301 mm m>lveft, ftonden wierden. Waer uyt het blijkt dat de wolven in die aen Willem van Mandevill, G raef van Eflex , Boudewijn Beton, cn Willem des Fortes, by den welken zy alleen Wil-lem gehad heeft, dien zijn zoon Willem gevolght is. Wienseenige dochtcrAvelina aen Edmond Graef van Lancafter, getrout, zonder kinderen geftorven is. En gelijkin \'tboek van \'t kloofter te Meaux ftaet, zoo zijn, by gebrek nicht ten wijve gegeven had, de welke als hy met vergif van erfgenamen,hetGraeffchap van de Heer- gedoot had, cn \'t met de vlucht ontkomen was,zoo heeft hy lijkheyt van Holderneffe in des Konings handen vervallen, tot zijn navolger gehad Steven, Odos zoon. Heer van Albe- In de volgende eeuwen nochtans heeft de tweede Koning marle in Normandyen , uyt het geflacht der Graven van Richard, Edward Plantagenet, des Hertogen van Yorks Gampanien gefprotcn, den welken de cerfte V/illem, om zoon, by zijns vaders leven, tot Hertogh van Albemarlc ge- dat het zijner zufter zoon was , als men fchrijft, Graefvan koren : infgelijx heeft de vierde Henrijk zijn zoonTho- Albemade genoemt heefteen zijn nakomelingen hebben in mas, Hertogh van Clarendcn, en Graef van Albemarle ge- Engelandt (fchoon Albemarle een plaets in Normandyen. maekt; welke tijtel de zefte Henrijk namaels aen Richard geweeft is) de tijtel behouden. Dezen is gevolght zijn zoon van Beauchamp, Graefvan Warwijk, tot vermeerdering van LeGros, Wiflem, by-genaemt de Wiens dochter Hawifla aen eer toe-gevoeght heeft, tijde in deze wijk gewoet hebben, die nu in Engelandt ner-gens blijken, zelfs niet op de grenzen naer Schotlandt, daerzy nochtans in Schotlandt met mcnighte zijn.De Graven Dit landeken Holdernejfe hceft de eerfte Willem aenvan Albe- Drugo van Buerer, Vlaming, gefchonken, dien hy ook zijnrrnrle enHolder- j drie mannen naer elkander is getrouwt geweeft, te weeten N G. N O R T H - R I D Et Noorder-decl van dit landt oftTlorth-riding, begint nauwlijx tweeduyzent fchreden boven de voor-bergh van Vlamhurgh, cn light voor8 dc andere deden geftrekt, aen deM zee, zeer lang , doch niet over deveertigh duyzent fchreden breedtg acn-vangende, cn ftrekt zich tenweften naer Weflmorlant, aen d\'eenezijde van de Derwent, en een tijdt lang van dc rivier Vre, aend\'andere zijde door de geduurige afloop van de Tefïs, waerdoor het ten noorden van het Bifdom Durham aïgdche^-den wort, begrepen. En dit landt kan zeer bequaemlijk indeze deelen gedeelt worden, Blakmore, Cli\'veUnd, Northal-\'uerton-shire, en Richmond-shire. Het deel, welk zich ten ooften en naer dc zee ftrekt,wortBlakmer e dat is, hetfwarte en

berghachtige landt genoemt,want het is doorgaens fcherp van klippen, bergen en bof-fchen. De zeekant wort verheerlijkt door het zeer vcrmaer-ScdfhoroPg de kafteel eertijdts,Sceapbupj, dat is, de Biirgh cajile. Qp ig ji^yic genoemt. Welx befchrijving hoor uyt dc ge-fchichtfchrijving van Wilhelmus Newbrigenfls : De klipvan een fchriklijke hoogte en groote, en door fteyle fteen-rotzen acn alle kanten byna onaen-komelijk, valt in zee,waer van zy geheel omringt v/ort, uytgenomen eenige eng-ten.als van gorgels , welke zy ten weften opent, hebbendeop het hooghfte cen groene, fchoone en ruyme vlakte, alsvan zeftigh margcn oft meêr, infgelijx cen bronneken vanlevendigh water uyt een fteen voort vloeyende. En aen dieengten, waer acn men niet zonder arbeyt op-klimt, is eenKoninglijke toorn gelegen,cn onder dezelfde engten is hetbegin van een ftadt, ftrekkende haer beyde zijden ten zuy-den en noorden, zijn begin ten weften hebbende, en wordtin \'t begin met haer eyge muur ten ooften door de rots vanhet kafteel beveftight; voorts worden beyde haer zydenvande zee befpoelt. Deze plaets heeft Willem (de Vette,Graefvan Albemade en Holdernefle) ziende de zelve be-quaem om een kaftecl te bouwen, en de natuur het koftlijkwerk te haet komende, de gantfche vlakte der klip met eenmuur omgeven, enin de engten der ingangen ccn toorngebouwt, dc wclke door vedoop van tijdt vervallen zijnde,zo heeft de tweede Henrijk daer geboden een groot en tref-lijk kafteel te bouwen, na dat hy nu de Grooten van Enge-landt , die, onder dat ongebonde gebiet van Koning Steven,het Koninglijk crfgoet aengcrant hadden, en inzonderheytdien Willem van Albemarlc, die in deze wijk alleen ge-heerfcht, en deze plaets ais zijn eygen ingenomen had, totorde gebraght had. Van de uy t-nemende ftoutheyt van Tho-mas Stafford, de welke met weynige Franfen, op dat hy vangroot beftaen vervallen zou, dit kafteel, onder Maria, on-voorziens ingenomen, en twee dagen in gehad heeft,is nietnoodigh hier te fpreken, als ook niet Van den edelen Frans-man Sherleis, de welke,hcm verzeilende, voorde vierfchaerora de mifdact van gequetfte Majefteyt verwezen wierd,fchoon hy een vreemdeling was, om dat hy tegen die plicht N&rth-ri&quot; van zijn Legeantie gedaen had, terwijl \'t toen tuffchen En-gelant en Vrankrijk vrede was. Deze dingen zijn bekender>als dat zy door mijn fchriften konnen bekent gemaekt wor-den. Het fchijnt nochtans de pijne waert hier aen te teke-nen , dat de Hollanders en Zeeuwen in deze by-gelege zeeeen overvloedige en rijke vangft van haring oeffenen , na Rij^ ha-dat zy eerft, door ccn oudt verdragh, verlof van dit kafteel

ring-verworven hebben: want de Engelfen hebben altijdt verlof vangïi,van vifch tc vangen vergunt, de cere voor zich behouden-de, cn het nut deri vreemdelingen als door luyheyt overge-vende. Het is byna ongelooflijk wat een mcnighte vangeldt de Hollanders uyt deze vifch-vangft op onze ftrandtmaken. Deze haringen (vergeeft my, zo ik,büyten orde,derGodlijke weldaden een weynigh gedenke,) zwemmen jaer-lijx, niet zonder Godts beftier, met groote troepen rondomons Britannien. Omtrent dc zomerfchc zonne-ftant zwem-men zy uyt de zee naer dc ftranden van Schotlant, in welketijdt, wijl zy dan vetft zijn, zy terftont verkoft worden. Vandaer begeven Zy Zich naer de Engelfche ftranden; envanmiddel Auguftus tot November is haer vangft beft en over-vloedighft van Scarborrough tot aen de mont van de Teems.Daer na v/orden zy door eenigh heftigh onweer in de Bri-tanfche zee gevoert, en bieden zich daer de viflTchers aentot op Kerstijdt; van hier leriandt ten weder-zijden door^zwemmende, begeven zich, na dat zy Britannien omzeylthebben, in de Noord-zee, en verblijven daer als ftil tot aenïuniusjcn,na dat zy daer getcelt hebben, keeren met menig-te wederom. Doch terwijl ik dit fchrijf,komt my in \'t zin hetgene ik eertijts by S. Ambrofius gelezen heb s de viffchen,zegt hy, uyt verfcheyde plaetfen van vcrfcheydc inwijkender zee, als met gemeenen rade in grooter menighte by-eenkomende, zwemmen met cen geflote troep na \'t geblaes desnoorden wints, en begeven zich naer die zee der noorder-declen, als door eenige wet der natuuren. Ghy zout zeggen,zo ghyzc zaeght opkomen, dat het eenige water-vloedt is,zo ylen en door-fnijden zy de vloeden,voort-vlietende doorde Proponris met groot gewelt in de Euxinifche zee. Maerlaet ons wederom ter zaek keeren. Van daer wort de ftrant, fteyl van klippen, ingebogen totacn dc rivier Teife, en maekt een ope inham omtrent vanduyzent fchreden, de welke wy van den vermacrden balling Teife.Robert Hood, Robhin Hoods Bay noemen. Want dat hy (on- Robbinder \'t gebied van de eerfte Richard) gebloeyt heeft, getuygt Hoodsloannes Major Schots-man,van den welken hy vereert wortmet het lof van Vorft der roovers, en van den zachtmoc-dighften roovcr. Van daer vertoont zich Dunus Sinus , van Dunus,Ptolomsus gedacht, terftont daer de ftrant ten weêr-zijdente rugh keert, waer by het vlexken Duneßey light, cn dichthieïhyWtthby,in\\Szxi(c\\\\ &t;peanef-beale, welk Beda de wahhy,\'inham der Baak vertaelt. En\'t luft ons niet deze vertalingin gefchil te trekken, hoewcl\'t in onzc tael zoo zeer de in-=ham der behoudenis vertoont, dat ik zoude zeggen dat dicde zelve heylzame inham

geweeft is, \'t zy my de gelegen-heyt by den Aerdt-befchrijver anders riet. Hier wordenftecnen gevonden, na dc gedaente van in-cen-gekronkelde flangen. ^nvter ï ™ I;! li Î» \' «t 1



? 309 O R H E. Y K R E dl JH_^ flangen, wcnclcrv.\'crken der fpelende natuur, de welke, alseen zeght, de natuur, als vermoeyt in ware en ernftige din-gen , al {pelende voort-brengt. Ghy zoud gelooven dat hetcertijdts llangen geweeft waren, welke een fteenen fchorsoverdekt heeft.En \'t gerucht fchrijftze de gebeden van Hil-da toe, als of zyze verandert had, de welke in de eerfte kerkder Saxen, \'t fcheeren der Priefters en het vieren van Paefchnaer de Roomfche wijs, uyt al haer kracht tegenftond,- vandeze dingen in\'t dclxiiii jaer een Synodus houdendein haer kloofter, welk zy in deze plaets gebouwt had, enzelfde eerfte overfte van was. Welker heyligheydt ook toe-gefchreven wordt, dat die wilde Ganzen , die zich \'s wintersmet troepen by \'t meyr begeven, en by de onbevrooze rivie-ren in de zuyder-deelen,terwijl zy over eenige hier by gele-ge landen vliegen, niet zonder groote verwondering vanallen fchielijk op de aerdt vallen, \'t welk ik niet zou ver-haelt hebben, had ik het niet van veel geloofwaerdige lie-den verftaen. Doch die van over-geloovigheyt vreemt zijn,wijten dit aen de heymelijke kracht des landts, en het ver-borge gefchil tuftèhen dit landt en die Ganzen, gelijk tuf-fchen de wolven en \'t knof-look van Scylla. Dufdanigeheymlijke over-een-komingen en verfchillen,die men meé-en tegen-lij dingen noemt, weet ieder dat de voorzichtigenatuur zeer veel dingen tot behoudenis ingeftort heeft. Ditkloofter heeft Edelfled, Koning Ofwins dochter, namaelsmet veel inkomften verrijkt,alwaer zy ook haer vader begra-ven heeft. Maer eyndlijk heeft het \'t onweer der Deenfcherooveryen gantfch uyt-geroeyt, en hoewel\'tSerlo Percyweder op-gebouwt heeft, na dat hy terftont nae den invalder Noormannen, over \'t zelve geftelt wiert j zoo vertoonthet nu nochtans naulijx een kleen teken van oudtheyt.Hierna by, op een fteyle heuvel, nochtans tuflchen twee heuvelsaen de zee, zeghtmen dat des Saxifchen Hertogh Wadaskafteel geweeft is, de welke in die verwarde Anarchie oftGeen-heerfching derNordanhumbren,en die moordery derVorften, met de moorders van Koning Ethelred een ver-bondt aengegaen hebbende, Koning Ardulf in open veldeby Walley in \'t landt van Lancafter vermoeyt heeftimaer metzulk een tegenfpoet, dat,de zijne verflagen zijnde, hy \'t zelfontvluchten moeft, en namaels door ziekte af-gemat, zijnleven eyndighde, en hier tuflfchen twee heele fteenen vanomtrent zeven voeten hoogh begraven wierd j de welke elfvoeten van malkander ftaende, zoo twijfelt men niet te ver-zekeren dat hy van reuzen groote geweeft is. Hier nevenheeft lang hier na Pieter van Mauley een kafteel gefticht,het welk, als of het vol aengenaemheyts en aerdgheyts was,hy in \'t Franfch

Moult-grace genoemt heeft, (als men in deMealcenftfche Hiftory leefti) maer als het den omgebuurentot een zwaer jok diende, zoo heeft het volk, by welk hetgebruyk van fpreken is, het zelve met verandering van eenletterken Moult-grave genoemt, met welke naem, hoewelde reden des naems weynigh bekent zy, het by allen bekentis. Deze Pieter van Mauley, op datik hier ook den nieuws-giengen voldoe, uyt Poidou in Vrankrijk gefproten, heeftonder \'t gebiedt van den eerften Richard de eenige dochtervan Robert van rurnham getrout, door wiens recht hy hiergroot erfgoet verkregen heeft, den welken ïeven Pieters,Heerenvan^W<?j,in haer ordre gevolght zijn, die eenzwarte dwarfche Bende in een gulde fchilt gebruykt heb-ben; maer als de zevende zonder kinderen geftorven was,zo is zijn erfgoedt door de zufters onder de ridderlijke ge-flachten der Sauvains en Bigots gedeelt. By deze plaets, als ook elders by deze ftrant wordt hetzwart Amber oft G\'^4/^gevonden,zommige achten \'t Agaet-fteen te zijn, welke de ouden onder de edelfte en on ge-meenfte gefteenten gehouden hebben. Zy ontfpruyt tuf-fchen de rotfen, daer zy gefpleten zijn; en eer zy gefleepen, wort, zoo is zy rootachtigh en roeftich van verw, maer ge-fleepen is zy waerlijk, als Solinus zeght, zwart edelgefteen-tigh. Waer van Rhemnius Palemon uyt Dionyftus:Frafulget nigrojplendore Gagates.Hic lapis ardefcens aujlro perfufus aq^uarum,Aft oleo perdensftiammas, mirabile vip,Jttritm rapit hic teneras feu fuccinafrondes. En Marbodeus in zijn boexken van de edele gefteenten,Nafcitur in Ly da lapis, & prope gemma Gagates *Sed genus eximiumfoecunda Britannia mittit,Lucidus é\' ^ Uvifjimus idem: Steentßangen. Hilda. Wildezen. gm- Sjmfathia& Antipa-thicc. HertoghWada. Jl^ottk-gra-ve Caßlc. CeAte. Vicinas paleas trahit attritu calefaBm,Ardet aqua lotm, reftinguitur unclm olivo. Hoor Solinus ook : de Agaet is de meefte en befte fteenin Britannien, zoo ghy na de verw vraeght, zy is zwart edel-gefteendgh; indien de hoedanigheydt, zy is byna van geengewicht; zoo de natuur, zy brant door water, wort door olygeblufcht; zoo haer vermogen, door gewrijf warm gemaektzijnde, kleeft daer zy aen gehouden wordt. Van Withbywiikt de ftrandt ten weften,alwaer Clivelandt Clivelandt.light, yan de klippen zo t fchijnt,genoemt, (die wy in onzetael Cliffes noemen,) want hier rijzen door-gaens klippigebergen, aen welker voeten het landt tot vruchtbare veldengeoeftènt wordt. Op de ftrant verluftight zich het dorpken Sken-grave ineen meenigvoudige vifchvangft, alwaer men zeght dat voorzevcntigh jaren ook een zee-man gevangen is, die eenige Fen zjti\'dagen rauw vifch at; maer zijn gelegentheyt ziende,weder-om na zijn

hooft-ftof gevloden is. Wanneer met het liggender winden, de gramfchap der zee geftilt, en het water alstot een vlakte geeffent zwyght, zoo hoort men hier dikwijlszeer vêr als een fchriklijk gerucht,in welke tijdt de viffchersniet durven in zee varen,de welke,na haer begrijp,gelooven ,dat de zee een groot ondier is, en dan, hongerigh zijnde,menfchen lichaemen, omte verflinden, eyfcht. hy Sken-graveM^tKilton, een kafteel ineen warande geflooten, ^dto»,eerdjdts toebehoortigh aen het doorluchtigh geflacht derFhwengs, welker erfgoederen tot de Baronnen van Lumley,Hilton, en Daubeney af-gekomen is.Zeer dicht hier by lighthet kafteel Skelton, het erfgoet van het oude geflacht vande Baronnen van Brus, de welke gefproten zijn van Ro-bert Brus Noorman. Deze heeft twee zonen gehadt, AdamHeer van Skelton , en Robert Heer van Annen-dail inSchotlandt, van wien het Koninglijk geflacht der Schottengefproten is, doch Pieter Brus de vijfde Heer van Skelton Brus deis zonder kinderen geftorven, en heeft zijn zufteren tot erf- Skelm,genamen gelaten. Agneet getrouwt aen Wouter van Fal-konberg,lLuci3. aen Marmaduc van Thweng,vsin wien de Ba-ron van Lumley af-komftigh is, Margriet aen Robert vanRoos, en Laderina aen lan Belleau, mannen in die tijdt vangrooter eer en achtbaerheyt : de nakomelingen van Wou-ter vanFalkonbergh hebben lang gebloeyt,doch eyndlijk zijn Baromenhaer goederen door een vrou aen Willem Nevill gekomen, van Fd-den welken zijn dapperheytin den oorlogh vereert, en den honberg,vierde Koning Edward met de tijtel van Graef van Kentverkiert heeft. Doch zijn dochters zijn aen I. Cotgniers,N.Bedhowing, en ^.Strangwayes ten houwlijk gegeven. Dicht by Hunt-clift\'e aen ftrant vertoonen zich by de Ebeenige rotzen, waer aen de zee-kalven, die wy kortlijk Sea-len (als zommige willen) voor Seaveale, dat is, zee-kalvennoemen, zich met tochten begeven, om te flapen en te ver-luchten , op welke rots een naeft aen ftrant als een wakerfchilt-wacht hout, en als er iemant aen-komt, de anderenoft door een af-geworpe fteen, oft met zich zelf met grootgeluyt in \'t water te rollen, een teken geeft, op dat zy zichberaden en in \'t water begeven. Zy vreezen meeft voor demannen, de welke zy, haer vervolgende, als zy van \'t waterverlaten zijn, met haer achterfte voeten als met een zant-ftof dikwijls af-keeren; voor de vrouwen zijn zy minft ver-vaert,zoo dat dieze vangen willen, een vrouwen kleedt aen-trekken. Aen de zelve ftrant vint men geele en roode fteen^kens, en zommige die van eenige zoute ftof verhart zijn,de welke door haer reuken fmaek Cdchantum, Nitre enZwavel belooven, als ook veel vuurfteenen van koper-ach-tige verwe. By Huntley INlabb

rijft de ftrant,de welke nu een lange wijlope gelegen heeft, wat hooger tot klippen, en aen de voe-ten der zelve liggen doorgaens fteenen, van verfcheydegrootte, zo konftig van de natuur in \'t ront gevormt, dat zyfchijnen,doorde handt van een konftenaer, tot kogels vaneenigh groot gefchut gedraeyt te zijn. In welke, gebroken,men fteene ftangen in \'t rondt gekronkelt vindt, maer diemeeft zonder hooft zijn. Van daer zietmen \'t kafteel Wilton, mitOH,certijdts de Bulmers toebehoorende, en wat hooger by Dob-ham, loopt de rivier Fefe in de zee, na dat zy veel beken in-genomen heeft,en ten laetften een zonder naem, by Tarum, rarum,vermaert door zijn koop-handel, dewelke het koop-fte-deken Stokeftey befproeyt, welk lang aen het doorluchtigh Stokeßeylgeflacht van Eure toe-behoort heeft. Waer by het kafteelS {{{£ Wharlton ; ^ It !
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? 510 D E B R I G A N T E N. Viharlton eertijdts den Baronnen Meinill-, en Harlfey aen het woorden, welke in geen andere beroep-brieven tot het Pat- geflacht van Hothom toebehoortig, als ook daer nae Strang- lament ons gemoeten : Wy willen dat ghy en uw manlijke wayes, met de oudtheyt aireede worftelen. erfgenamen, van u hchaem wettelijk uytgaende, Baronnen Deze voornoemde mont der T^fe, eertijts den zeevaren- van Vefcy zijn. Namaels is deze tijtel door de dochter tot dede lieden verdacht, wordt nu een zekere Reede bevonden j cUffords over-gegaen. Aen d\'andere kant, vier mijlen vanen om de vrye aenkomft aen te wijzen, zijn by ons geden- Bikkering,ncvcn het fnelle rivierken light aen een beu-ken op beyde ftranden baekens geftelt.Vier mijien van deze vel Kirkby-Morfide, een wei-geachte markt, eerdjts een be- Kirh^ymont light Gishurgh een weynigh verheven, nu een kleene zitdng van de Eßotevi/ls. Van hier ten weften ftrekt zich Morßde.ftadt j maer aen welke, terwijl zy geftaen heeft, tot groote Rhidaü, een geneughlijk en vruchtbaer dal,en met drie-en- Rhtdale,eere geftrekt heeft het zeer fchoone en rijke kloofter, het twintigh Parochye-kerken verkiert, welk het rivierkenwelk Robert de Brus Heer der plaets, omtrent het m c x ix doorftiijdt: een plaets, als Newbrigenfis zeght,van een woe-jaer onzer zaligheyt gebouwt heeft, ftrekkende den Ede- fte eenzaemheyt en ft:hriklijkheyt, als \'t Wouter Eßeldmien in deze wijk tot een gemeen graf, en het welk den Cluniacenfer Munniken vergunt, en\'t kloofter gebouwtGefchicht-ft:hrijver Wouther van Hemingford voort-ge- had. Hier in light \'twelk (zo ik my niet vergis) Be-bracht heeft. Deze plaets is voorwaer treflijk, de welke met da het Vlmbofch noemt, alwaer die Robert van Ros FurfanTuteoli in Italien in geneughlijkheyt, aengename verft:hey- genoemt, een kafteel gebouwt heeft, neven welk zich de ri-denheyt, en ongemeene gaven der natuur ftrijden mach, vier RecaU onder de aerde verbergt. Wat lager light aen dewelke zy nochtans in gezontheyt vêr overtreft. De lucht zelve rivier Riton, een oude bezitting van het oude geflachtwort door het tuflTchen-komen der bergen, daer de zee be- der Bercys. Van daer fleept de Rhie veler beeken waterenwintert, verzacht j het vruchtbaer en gras-rijk landt brengt met zich inde Derwent, de welke in dit dal , ccn Malton.een groot deel des jaers zeer Ueflijke bloemen voort, en is vermaerde markt van koorn, paerden, vifch, en boeren-zeer overvloedigh in metael-aders en alluyn-aert van ver- tuygh, befproeyt, alwaer men de voet van een oudt kafteelfcheyde verw, maer inzonderheyt berg-geel en roeft-root, ziet, \'t welk eertijdts

(als ik verftaen heb) aen de Vefiys, zeerwaer van zy nu het befte alluyn en Calacanthum begonnen rijke Baronnen in deze wijken, toe-behoort heeft. Dezehebben te koken, het welk de doorluchtige Ridder Tho. ftam (als uyt de Koninglijke hand-veften blijkt) is van Wil-Chaloner, (onder wiens zorgh onze Koning zijn zoon den lem Tyfin gefproten, de welke Heer van m^alton en Alne-Vorft Henrijk bevolen heeft,)een geleert navorfcher der na- wie, in Northumberlant in de flagh by Haflings tegen detuur door zonderlinge vernuftigheyt eerft gevonden heeft, Noormannen gebleven is. Zijn eenige dochter is ten hou-na dat hy merkte dat de bladeren der boomen hier meêr als lijk gegeven aen Ivon van Veßy Noorman, de welke insge- Baronnenelders groeyden.deEyke-boomen wijt verfpreyt en niet diep lijx een eenige dochter Beatrix na-gelaten heeft,met de wel- &quot;^^n Vefcy:wortelden, de wortels veel krachts en weynigh zoghs had- ke Euftachius, de zoon van lan Een-oogh, getrouwt is, dieden, en dat het aerdtrijk kleyigh, van verfcheyde verw, te onder Koning Steven de kloofters by Malton en Watton ge-weten wit-achngh,geel-achtigh en hemels-blaeuw, noyt be- fticht heeft: want zijn tweede huys-vrou is geweeft Vrouwvroozen wierd, en by een heldere nacht op de voet-paden wan Watton, de dochter van Willem Conftapel van Cefter.als glas glinfterde. Niet vêr van hier rijft de fteyle en overal Euftachius zoon Willem , uyt zijner moeder Beatrix lijfgroene berg Ounsbery Tofpng, wijdt en breed in \'t ronde om gefneden, heeft zich de naem en wapenen van Veßy aen- bm wa^zijn hoogte zichtbaer, en de welke den Schippers tot een genomen, te weten een zilver kruys in een rooden fchildt.ken-teeken, en de gebuuren tot een almanak dient: want Deze heeft by B. dochter van Robert Efiotevil van Knares&quot;zoo dikwijls de top met een wolk omringt wort, zo volgt\'er twee zonen geteelt, Euftachius van , dewelkegemeenlijk een regen op by detop vloeyt een bron uyt een Margnet, de dochter van Wiflem Koning van Schotlandt,groote fteen, de welke gezont is voor quade oogen ^ en van getrout heeft, en Guarin van Vefcy, Heer van Knapt on. Eu-hier ziet men zeer geneughlijk de uyt-gefpreyde dalen, de ftachius was de vader van Willem, de welke Ian,zonder kin-kruydige heuvelen, de groene weyden, de genoeghlijke vel- deren geftorven, en Willem, door zijn treflijke daden in Ier-den, de vruchtbare akkers, vifch-rijke beeken, de haven- landt vermaert, geweeft heeft, die de wapenen des ge-rijke mondt van de rivier Teß, de ope ftranden zonder ge- flachts in een gulde fchildt met een zwart kruys verandertvaer van over-watering, en de

zeyl-rijke zee. Hier by hght hebben. Doch Willem heeft, mits zijn zoon lan in de Wal-KildaleM^t kafteel der Percys Graven van Northumberland. hfche oorlogh gebleven was, aen Koning Edward zommi-En meêr ten ooften Danby, het welk ook van de Brus door ge landen in lerlandt vergunt op dat zijn onwettige zoon,de Tji?^;?^^ tot de BaronnenX^^mw gekomen is j van wel- Wiflem van ZC/V-s^^^rf genoemt, zijn goedt erven mocht, enker erfgenaem de Welloughbys. Baronnen van Brokes, gebo- heeft tot vertroude erfgenaem tot nut van zijn zoon gefteltren zijn. Maer dit Danby is met andere erf-goederen aen de Antonius Bec BiflTchop van Durham^ maer weynigh getrouNevills verkoft, onder de welke Georgius Tievill van den van Alnewic, Eltham in Kent, en andere landen, welke menzeften Henrijk, onder de naem van Heer van Latimer, on- zeght dat hy zich toe-geeygent heefti doch deze onwettigeder de Baronnen tot de Parlamenten beroepen is, in wiens zoon is in de Sterlinfche flagh in Schotlandt gebleven. Enftam deze waerdigheyt tot op onze tijden toe gebleven is. de tijtel is eyndlijk vervallen aen \'t geflacht der Attons, wan-Hier is anders niet aen te teckenen, als dat de Baron van neer Margdet, dc eenige dochter van Guann Vefcy, trouwdeNevill eenige hoeven in dit landt van dc Aerts-biflohoppen aen Gilbert van Atton maer hier van is, meêr als genoegh,van Cantelbcrg bezeten heeft, en dat de Coigniers, Strang- en weynigh tc voren gefproken. n^^jj\'^j, en andere voor dezelve acn dcAcrts-biflTchoppen tot Dicht h^j è^i Newborrow, het welk wy voor Wil- Newbat^ krijgs-dienften verphcht zijn. helmus Newbngenfis, dien geleerden cn neerftigen Schrij- tow. Meêr binnewaerts aen \'t gebergte van Blackamor e gemoet ver der Engelfche dingen,te danken hebben, nu is \'t de woo- ons, behalven verfcheyde zwevende beeken en fnelle vlic- ning van \'t doorluchdg gcflacht van Bellaßfi,u^i het Bifdom ten, de welke doorgaens ten dalc loopen, niets gedenk- vanburhamgcfprotcn,enMW,hebbcn twee zeer vermacr- ^^^^^ waerdighs, als Pikkering, geen kleene ftadt, bchoorende aen dc kloofteren gebloeyt, welke Rogier Mowbray gefticht cn ^ &quot; \' het erfdeel van Lancaftcr, zijnde aen een heuvel gehecht, begiftight heeft. Dit geflacht dcr Mowbrays is onder allen en met een oudt kafteel beveftight, tot het welk veel omge- een machtigh, edel en rijk geflacht geweeft, cn heeft in de- lege dorpen behoorenj maer van \'t by-gelege landt gemeen- ze wijk zeer hecdijke erf-gronden met de kafteelen Slinges- lijk Pikkering Lith, de vryheyt van Pikkenng, en \'t Foreeft hy, rhresk, en andere bezeten. Zoo ghy na de oorfprong van Pikkenng ,

(het welk de derde Koning Henrijk zijn van dit geflacht zoekt, ik zalze u met ceri woordt acn-wij- jonger zoon Edmond Graefvan Lancafter gefchonken zen. Als Rogier van Graefvan Northumberlant heeft,) genoemt wordt. In het welk, aen de Derwent, Atton en R. Grande-beofe, om haer trouwloosheyt,van al haer goe- gclegen is, het welk de nacm gegeven heeft aen het door- deren berooft warcn,zo heeft de eerfte Koning Hendjk acn luchdgh Riddedijk geflacht der Attons, van de Hecren van Nigcllus van Albenie, met de Albeneys Graven van Aron- Vefcy gcfproten, wiens erfdeel door de dochtcren tuflTchen del uyt ccn gcflacht gcfproten, een man van dc hooghfte \'EèNZ^dv2LïiS.IandicEveros, en Coigniers gcdeck is. En van ftam onder de Noormannen af komftigh , de welke des Edward van S.lohn is een groot deel door de dochter tot Rooden Willems Boogh-drager was, een groot deel der Henrijk Bromßet gekomen. Welke Henrijk tot de vergade- zelve op-gedragen, en zo verrijkt, dat hy in Engelant c x l, fi\'ljathon. Cisbmgh. Omsheryoft RosberyTopfing, Kildde. Baronnenvan Lati-mer. Blacks-more. Tik^rmg. \'Atm» ringen des Parlaments beroepen is met deze opgenome in Noormandyen c xxkrijghs-lecncn bezat. Ook heeft hy gebo-



? ?/u-r?-. É Y O R K E - S M I R E. geboden, dat zijn zoon Rogier de naem van Mml/ray aen- door M\'ëynigh gezonde raedt, zich eenighzins ecn graf nemen zoude, van den welken die Mowbrajs Graven van gegraven had, met zijn zoon in gelijke macht tot Koning Notdngham en Hertogen van Norfolk voort-gekomen te verkiezen. Maer deze op-roer was eyndlijk door bloedr zijn. Tot deze heeft ook eertijdts het by-gele- geblufcht, en dit kafteel te gronde uyt-geroeyt, zoo datik Gilling gen kafteel Gilling behoort; maer nu komt het toe aen het behalven de wal daer niets van het kafteel gezien heb. Ook Cafile, oudt en doorluchtigh geflacht, welk van het fchoon hayr is hier een ander fakkel van oproer onder\'t gebiedt van de denaem van f\'^/Vy^AT, dat is, gekregen heeft zevende Henrijk ontfteken. Want als het ongetemde volk want Fax beteekent by de oude Engelfen Hayr waer van zy een lichte fchatting, van de Staten des Rijx geboden, zeer cen ftaert-fter Faxedjlarre, en de plaets, waer van ik te vo- zwaerlijk droegh , en de Reken-meefters en verzamers ren gefproken heb, Halyfax, van \'t heyligh hayr, genoemt der zelve wegh-gedreven , zoo zijn zy met der haeft, gelijk hebben. - de gelukkige hchtvaerdigheyt noyt maet vindt, op Hen- Daer na ten zuyden light hier by het Bofch Calaterium, rijk fercy Graef van Northumberlandt, die over dit landt- T^hFcrefi gemeenlijk Fheforefl of Galtren,oip zommige plaetfen dicht fchap geftelt was, in deze plaets aen-gevallen, hebben hem Sj atren. y^j^ Zoomen, op zommige bevocht met een broekige vlak- gedoodt, en onder\'t beleydt van lan Hertogh van te : heden zeer vermaert door de gewoonlijke Paerden- mond, de wapenen tegen haer vaderlandt en V^orftaenge» loop, in welke het verwinnende paert een gulde kloxken nomen; maer hebben weynige dagen daer na zeer zwaer- tot prijs voor-geftelt wordt. Want het is naéu gelooflijk, Hjk en rechtvaerdiglijk aen \'t Gemeene beft geboet. Dicht wat een menighte van menfchen tot deze ftrijdt toe-loopt, hier by zijn Soureby en Brakenbak, toe-behoorende aen het cn hoe veel er op de fnelheyt der paerden verwet wordt. In oude en doorluchtige geflacht van Lafcelles; en meer ten Creac, jjf bolch ziet men Creac, \'t welk Egfrid Koning der Nord- zuyden Seray, eertijdts toekomende aen de Dar els, daer na anhumbren in het d c lxxxiiii jaer met drie mijlen aen de Dawnys, dewelke lang in Ridderlijke waerdigheyt in \'t rondt aen S. Cuthbert gegeven heeft, door den welken gebloeyt hebben. het acn de kerk van Durham gekomen is. Naeulijx vier Van dit landt van York was (na Willem yl^^AW > en een Graven tnmijlen van hier light, zeer geneughlijk tuflchen de boskens, oft twee der Eftotevills uyt de

Noormanfche ftam, de welke HertogenSherry- het uytnemend fchoon kafteel Sherry-hutton, van Bertran men wil dat erf-onder-graven geweeft zijn) eerfte en eeni-hutton. van5///wf\'?\'gebouwt, cn van Radulf iVifW/, eerfte Graefvan ge Graef Otho, de zoon van Henrijk Leo Hertogh vanWeftmorlandt, vernieuwt, en niet vêr van hier het kafteel Beyeren en Saxen,by Matild dochter van de tweede KoningHindtrs- Hinderskell, van de Baronnen van Greyftoke gebouwt,en van Henrijk van Engelandt,de welke namaels tot Keyzer geko-anderen om de menighte der op-wellende bronnen Hun- ren en de vierde Otho genoemt is; van wiens broeder Wil-derd-skell goxiozvcix.. lem, tweede zoon van Machtild, de Hertogen van Bruns-Achter de bergen ten weften, daer zich \'t landt weder tot wijk en Lunenburg in Duytflandt gefproten zijn; de welkevlakte en blijde velden ontfout, light het landeken tot een bewijs van deze maegfchap na de Koningen vanJVor/i Al- ton-shire, gemeenlijk 7S(orth-Alverton, befproeyt vaü de ri- Engelandt, de zelfde wapenen, als de eerfte Koningen vanverton-shi\' yier Wiske, hebbende zijn naem van de ftadt North-Averton Engelahdt,uyt het Noormanfch bloedt, te weten, twee gul-gekregen, eertijdts Calfeptun, welk niet is als een lange deLupaerts oft Leeuwen in eenroodtfchildt gebruyken.ftraet : maer door de oflen-markt op S. Bartolomeus, het Lange tijdt daer na heeft de tweede Richard Edmond vanverzochtfte van al die ik oyt gezien heb i de Roode Koning Langley, des derden Koning Edwards zoon, tot vijfde Her-Willem heeft dit met het by-gelege landt aen de kerk van togh van York ingeftelt, den welken, uyt de tweede dochterÏDurham gefchonken, in wiens Biflchoppen het veel ge- van Koning Pieter van Caftilien en Lion,twee zoonen ge-houden is. Want Wiüem Comin, die de ftoel van Durham boren zijn? De oudtfte,Edward,is by zijns vaders leven eerftmet gewelt ingenomen had, heeft het kafteel gebout, en aen Graefvan Cambrics, daer na Hertogh van AJbemarle, enzijn neef gegeven, het welk nu eenighzins verdweenen is, eyndlijk Hertogh van York geweeft, de welke kloeklijk incn de navolgende Biflolioppen hebben \'t eenige vryheden de flagh by K^gincourt in Vrankrijk, zonder kinderen, ge-vergunt. Want in \'t boek van Durham leeft men: Hugo van bleven is; de tweede gebore Richard was Graef van Cam-Puteaco,Biflchop van Durham,heeft de ftadt vaft gemaekt, brits, de welke , getrout hebbende Anna de zufter van Ed-van den Koning verworven hebbende, dat onder de ba- mond van Aföm^^^\'r Graef van , wiens groot-moe-ftaerd-kafteelen, welke men toen door gantfch Engelandt der insgelijx de eenige dochter en erfgenaem was van Leo-gebood uyt te

roeyen, dit alleen het voor-recht van geheel nel Hertogh van Clarenfe, getracht heeft Edward zijnerte blijven behouden zou; \'t welk de Koning nochtans na- vrouwen broeder tot de Koninglijke waerdigheyt te ver-maels heeft geboden uyt te roeyen, en ter aerden te flech- hefFen,doch terftont achterhaelt, heeft het met den hals ge-ten. Hier by is de flagh gefchiet, welke men gemeenlijk van boet, als ofhy, van de Franfen om-gekoft, na des vijfdenden Standaert noemt, in welke David Koning van Schot- Henrijx leven geftaen had. Zcftien jaren daer na is zijnlant, de welke door een ongehoorde wreedhey t deze landen zoon Richard, door de hoogfte, doch onvoorzichtige goe-byna tot een woeftijne gemaekt had, met zoo groot een dertierenheyt van den zeften Henrijk, geheel herftelt, alsverlies van de zijnen in de vlucht gedreven wierd,dat de on- zoon van Riehard broeder van Edward Hertogh van York,zen toen eerft haer rechtvaerdige gramfchap geboet achte- eii bloedt-verwant van Edmond Graef van Marchie, en nuden. Want in deze oorlogh is waerlijk te weegh gebracht, Hertogh van York, Graef van Merchie en Ulton, Heer\\ gene BÜtchop Radulf, wijl hy met zijn reden de Engelfen van Wighmore, Clare, Trim, en Conacht, is zoo op-gebla-voor den flagh opwekte, gezeyt heeft: De menighte zelf, de zen geworden, dat hy \'t Rijk,na welk hy een tijdt lang in hetlucht ongewoon, zal hem hihdedijk zijn, in voorfpoet te heymlijk door quade lagen, met te klagen over de quadeverongelijken, in tegenfpoet te vluchten. t)eZe flagh is van heerfching van \'t Gemeene beft, oproerige geruchten enden Standaert genoemt, om dat de Engelfen orhtrent den lafter-fchriften te ftroyen,heymlijke verbonden aen te gaen,Standaert t\'zaem-gedrongen, den eerften aenval der Schot- oproeren ja oorlógen te verwekken, geftaen had; eyndlijkten ontfangen, tegen-geftaen, en eyndlijk de zelve in de tegen den zeften Henrijk, in de vergadering der Staten,vlucht gedreven hebben. Deze Standaert was, gelijk wy in opendijk voor zijn eygen eyfchte; als die de zoon was vanoude boeken gefchildert gezien hebben, een groote wagen Anna van Mortimer, zufter en erfgenaem van Edmondmet raden onderftut, op de welke een zeer hooge maft ge- Graef van Marchie, de welke in de rechte lijn afgekomenhecht ftont, op welk tot een kruys uyt-ftak, en onder het was van Philippa, dochter en eenigfte erfgenaem van Leo-kruys hing ecn vaendel. En dit was een teeken van een nel Hertogh van CIarenrien,de derde zoon van den derdenhoogfte krijgs-tocht, en wierd als een heyligh Outaer ge- Koning Edward; en derhalven met goedt recht in de navol-acht , en was al-eens als het Carrocium by de Italianen, het ging des Rijx te

ftellen was voor de kinderen van lan vanwelk noyt, dan als men om *t opperfte geoied ftreed, mocht Gandaf, welke de vierde zoon van den derden Edward was.uyt-gevoert worden. Den welken als men antwoorde,dat de Grooten des Rijx,enl\'hresk^ In dit landeken ftaet ook Thresk, gemeenlijk Fhrusk, te de Hertogh zelve aen \'s Konings trouw gezworen hadden,gedenken, \'t welk eertijts een zeer fterk kafteel gehad heeft, dat het Rijk door aen-zien des Parlaments aen de vierdeuyt het welk Rogier Mowbray het teeken van oproer op- Henrijk en zijn erfgenamen opgedragen en beveftight was,genbmen , en den Koning der Schotten tot den brandt van en dat de Hertogh zelve, die zich \'t recht van den Hertoghzijn Vaderlandt beroepen heeft i als de tweede Henrijk, van Clarentien toe-eygent, zich noyt de wapenen van den T t t t t Her~ iBi^——ac^\' ...............—--...«?TM



? E N. N D R B E Hertbgh van Clarentien aengenomen heeft; en dat de vier- rijk is, viermael gevangen geweeft zijnde, eyndlijk van het de Henrijk het Rijk met recht, als van den derden Henrijk Rijk en zijn leven berooft: Edward Graefvan Marchie,Ri- begeert, ingenomen heeft ^ zoo heeft hy deze dingen licht- chards zoon , heeft het Rijk verkregen, en van \'t zelve ver- lijk befpot,dat naemlijk die eedt,den Koningna menfchlijk dreven, heeft het op nieuws wedergekregen, (zoo fpeelt het recht gedaen, geenzins gold, wijl zy tegen de waerheyt en onftantvaftigh fpeel-ziek avontuur met verheffen en ver- gerechtigheyt was, welke na \'t godlijk recht zijn; dat het drukken,) zeer veel Vorften van Koninglijken bloede, en aenzien des Padaments niet noodigh geweeft was om het doorluchtige edelen zijn gedoot,die heerlijke en erflijke lan- Rijk aen\'t geflacht van Lancafter op te dragen, en datzy den der Koningen van Engelandt in Vrankrijk verloren, het zelve ook niet gewilt zouden hebben, zoo zy op eenigh lerlandt Verzuymt en verwildert, de rijkdommen des Rijx recht fteunden ^ dat hy van de wapenen des Hertogen van gantfch vermindert, en het ellendige volk met alle eilend Clarenden, die hem met recht toe-quamen, zich even als over-vallen. Doch Edward op de ftoel beveftigt,en van dien van \'t Rijk te eygenen tot die tijt met voordacht onthouden naem de vierde in der Koningen rije,heeft zijn tweede zoon hadi en dat dat recht, van den derden Henrijk begeert, Richard den tijtel van \'t Hertoghdom York op-gedragen, een belachelijk verdichtfel was, om \'t onrecht te bedekken, de welke met zijn broeder de Koning van den dwingland cn by yder een veracht. Hoewel deze dingen voor den Richard zijn oom in zijn teêre jaren gedoot is. Daer na heeft Hertogh van York van verzochten rechte waren, zoo is de dc zevende Henrijk zijn jongfte zoon, dc welke namaels zaek by voorzichten rade, tot heling der aenftaende gevae- onder den naem van den achtften Henrijk tot Koning gc- rcn,nochtans zoo gematight, dat de zefte Henrijk het Rijk hult is, dc zelve op-gedragen. En nu onlangs heeft Koning zijn leven lang genieten en gebruyken zoudc,cn dat Richard lacob zijn tweede geboren zoon Karei,den welken hy te vo- Hertogh van York tot erfgenaem en navolger des Rijx zou ren in Schotlant Hertog van Alba?nen, Mark-graef van Or- beftemt worden, met verbodt,dat niemant iet trachten zou- mond, Graef van Ros, cn Baron van Ardmanoch gekoren had, de tot \'s anders verderf Maer

zo ver heeft de cergicrighcyt tot Hertogh van York, op dat ik uyt het formulier fpreek, den Hertogh terftont gebracht, dat,terwijl hy voornam zijn door het gorden van \'t fwaert, het opzetten van de kap en Venmlogh hoop voor te komen, hy die bloedige oorlogh tuflchen het gulde hoep op zijn hooft, cn \'t ovcr-levercn van dc gulde mlfchsn de yg^jj Lancaftcr cn York, met de vcldt-tcckenen van roede vereert heeft, na dat hy hem en elf van dc heerlijkfte Scaüer^ de witte en roode Roos onderfcheyden, verwekt heeft. In geflachten, tot de Ridderlijke waerdigheyt, die men Bdnei en Torks welke hy terftont by Wakefeit gebleven is i de zcftc Hen- noemt, gewoonlijk verkoren had. In dit Graeffchap telt men 459 Parochyen, onder de welke veel Kapellen zijn, die in veelheytvan inwooners met groote Parochyen te vergelijken zip, R ICH M O N D-S H I R E. 160 4. Ët overigh deel van dit landt, welkten weften light, cn zich wijdt uyt-Naefj^- ÄMlÄ^*^! Iffl ftrekt, wordt Richmond-shire, oft Richmount-shire genoemt, hebben-de zijn naem van \'t kafteel, welk A-lanus, Graef van Bretagnien,gebouthad, dien de verwinnet Willem deNoorman dit lant,welk tc voren denEngelfen Edwijn toc-behoorde,mctdeze korte bnef gefchonken heeft: Ik Willem, toc-genaemtde Baftard, Koning van Engelandt,geef cn vergunne u mijnneef Alanus, Graefvan Bretagnien, en uw erfgenamen inder eeuwigheyt, alle fteden en landen , welke onlangs toe-behoort hebben aen Graef Eadwin in Yorke-shire, met dekrijgs-lecncn, cn andere vryheden, en gewoonten, zo vry cnhccrlijk,alsze de zclfde Eadwin bezeten heeft. Gegeven inde belegering voor de ftadt York. \' Dit landt fteekt byna geheel uyt met geklovc rotfen enberg-hooge heuvelen, welker toppen op zommige plaet-fen groen genoegh zijn, dc voeten cn dalen niet heel on-vruchtbaer. En de bergen zelve zijn zwanger van loot,Koper, loot, fteen-kolen, als ook van koper. Want in des vierden Ed-e» ßeen- wards brief wordt gewagh gemaekt van een koper-mijn ne-ven dc ftadt Richmond zelf Maerde giengheyt, die dcmenfchen ook ter hellen drijft, is in deze bergen noch nietgetreden, of zy door een moeylijkcr uyt-wccnng af-ge-fchrikt zy, weet ik niet. Doch dat op de toppen der bergen, als ook elders, zom-tijdts fteenen gevonden zijn, vertoonende zee-lepels cn an-dere water-dingen, zoo \'t geen wondcr-werken der natuurzijn, zal ik met de Chnftlijkc Gefchicht-fchrijver Oroftusoordeelen, dat het zekere ken-teckenen zijn van dc alge-meene zond-vlocdt onder Noach.

De zee, zegt hy, onderNoach over het gantfche aerdt-rijk verfpreyt, als de gehee-le werelt bedekt was, cn dc hemel en zee maer een ruymtehad, zoo getuygen de wacrachdghfte Gefchicht-fchrijversuytdruklijk, dat het geheele mcnfchlijk geflacht, eenige inde Ark, door de verdicnften van haer geloof, behouden blij-vende , om de oorfprong te herfteilen, verdelgt is. Noch-tans getuygen die ook dat \'cr geweeft zijn, dic dc voor-lede tijden, en den ftichter der tijden niet wetende, noch-tans uyt ken-teckenen en giflingen der fteenen, die men op de veerfte bergen , met mofTelén en oefters bedekt, en dik-wijls door \'t water uyt-gcholt pleegt te zien, met ramen ge-leert hebben. Daer dit landt aen Lancafter grenft, zijn alle dingen tuf-fchen de berg en zoo Woeft, eenzacm, rouw, en dootfch, datde nabuuren eenige hier door flependc beeken Heü-heks, als JIell4eki.helfchc beeken, genoemt hebben, inzonderheyt die aen debronnen van de rivier Vre, de welke door een ftcenjals dooreen brug t\'zaem-gevoegt, zoo diep af-vloeyt, dat Zydenaf-zieners ccn fchdk acn-jaegt. En in deze wijk zijn de zc-kerfte flaep-plaetfcn voor dc geytcn, dafl^en, cn harten, diehier in haer grootte, en door haer getakte hoornen zeeraenzienlijk, gezien worden. De nu vaek genoemde rivier Vre valt hier uyt de wcfter-bergen af, en eerft midden door \'t dal Wentfedale, met vee VVentfedJt,genoeg vervult, en op zommige plaetfen vruchtbaer vanloot, door-loopcnde, wort > terwijl zy noch, naby haer bron,kleyn is, ten zuyden vcrmcêrt met het rivierken Baint, dewelke met groot gcruyfch voort-komt uyt het ftaende water Semar. En by de t\'zamen-vloedt zelve, daer eenige bocrehuttekens ftaen , de welke men naer de brug, waer door deVre ccrft betreden wordt, Baintbridg noemt, is eertijdts een BracchiumlRoomfche bczctdng geweeft, welker overblijffels ook nochheden overigh zijn. -Want op de heuvel, dic men van denBurgh, nu Burgh noemt, Zijn dc gronden van een oude ve-fting , welke omtrent vijf morgen begrepen heeft, en by dezelvc ten ooften veel ken-teckenen van woon-plaetfen. Al-waer,onder veel andere bcwijs-rcdcncn dcr Roomfche oud-heyt , wy onlangs dit ftuk met een oudt opfchnft van zeerfchoone letters, met een gcvlcugerdc overwinning, de zelvefteunende, gezien hebben. IMP. C ^ S. L. S E P T I M I OPI O PERTIN ACI AVGV.--IMP. CiESARL M. AVRELIO A-PIO FE LI Cl AVGVSTO- — De naemuan Getaii hier uyt\'gejchrapt. / BRAC CHI O C^MENTICIVM--VI NERVIORVM SVB
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? R K E - S O R H E. Hier uyt mach men giflen, dac die vefting by Burgh,tijdts Bracchium genoemt is geweeft, en dat zy, welke te vo-ren van zooden was, toen met metfel-werk op-gebouwt is,en dat de zefte bende der Nervien daer in bezetting gele-gen heeft, de welke ook haer zomer-leger fchijnen gehat tehebben, op die naefte bewalde heuvel, die men nu Bthel-hury noemt. En noch onlangs is \'er het beeldt van den Key-zer Aurelius Commodus uyt-gehaelt, de welke (als Lam-des Keyßrs pridius getuyght) van de vleyers Britannicus by-genaemtCommodus, wierd, daer de Britannen zelfs een Keyzer tegen hem wil-den verkiezen. Dit beeldt fchijnt toen geftelt te zijn, als hy,zich zelf te hoog achtende, tot die dolligheyt geraekt is,dathy gebood, dat men hem den Roomfchen Herkules, lupi-ters zoon, zou noemen. Want het is met Herkules gewaet\' gevormt, en de rechter-hant met een kolf gewapent, waeronder ftond, als ik verftaen heb, dit kreupele, en door wa-ter-poelen verbroke opfchrift, welk qualijk gefchreven, eneer ik hier gekomen ben, vergaen was: ..........C iE S A R I AVGVSTO MARCI AVRELII F ILIO Nappa, De Med&quot; kfdfs , eental-rijk ge-ßack. Bolton, Midle- ,ham. Ribald Jlemn vanMidleham. Coverham, Mashm» Snath. Baronnen Latimers, janfeld. S E N I O N I S A M P L I S S I M IV E N T S P I V S. / Dit beeld was in Nappa, de getoorende huyzen, en voor-neemfte woon-plaets der Medkalfs, welk nu ter tijdt het tal-rijkfte geflacht van gantfch Engelandt geacht wordt. Wantwy hebben verftaen, dat Chriftoftel Medkalf, een man vanRidderlijke waerdigheydt, en de voorneemfte van dit ge-flacht , met drie-hondert Ridderen van het zelfde geflachten by-naem, al-eens gekleedt, als hy onlangs Onder-Graefvan dit Graeffchap was, de Richter der Aßßn omhngen,en naer York geleyt heefti Van hier vloeyt de Fre zeer fnelaf, overvloedigh zijnde van rivier-kreeften, na dat C. Med-kalfi by ons geheugen, die aert van vifch uyt het zuyder-deelvan Engelandt hier gebracht heeft: en loopt tuffchen tweeklippen door, waer van de plaets K^tt-fcarre genoemt is,niet vér van Bolton, de oude woon-plaets, eii het kafteel vande Baronnen van Scrope,hti welk Richard,Heer van le Sero-Jf)^, en Cancellier van Engelandt, onder den tweeden Ri-chard met groote koften gebouwt heeft. En zich nu tenooften keerende, komt aen de ftadt Midleham, welker heer-lijkheydt, alswy in de geflacht-keten der gelezenhebben, Alanus, Graefvan Richmond, ^en zijnjongftebroeder*Rinebald opgedragen heeft,met al de landen,wel-ke voor haer aenkomft aen

den Deen Gilpatrik toebehoorthebben. Dezes neef van zijn zoon Radulf, Robert Titz-Balph genoemt, heeft ook gantfch Wentfedale van Conanusvan Britannien,Graefvan Richmond, té fchenk gekregen,en tcMidleham een fterk kafteel opgerigt;zijn zoon Ranulfheeft een kloofterken voor de Kanunniken te Coverham,welk men nu kortlijk Coham noemt, in Cover dale gefticht;en zijn zoon Ranulf heeft zijn dochter Maria geteelt, dewelke aen Robert, Heer van getrouwt, door haerhouw lijk dit rijke erf-goedt, alshaer houwlijx-goedt, tot hetgeflacht der Nevills over-gebracht heeft. Welke Robert Ne-,\'vill, na dat hy by zijn huys-vrou veel kinderen geteelt had,onbekent in overfpel betrapt, en van des overfpeelftersman uyt wraek gelubt zijnde, kortlijk van droef heyt ge-ftorven is. Daerna befpoelt de Vre, na datzy eenige mijlen atge-loopen heeft, lervió, oft lorvallenfe, ccn nu alreê vervallenkloofter,daer n\'2iMasham,yNék toebehoort heeft aen d.eScrO\'pen van Masham,^ékc,gé\\]k zy uyt de ftam der Scropenv^o.Bolton voort-gefproten zijn, even alzoo door houlijk daerweder in ge-ent zijn. En op den anderen oever der rivier,maer meêr na binnen, light Snath, de voorneemfte woon-plaets der Baronnen van Latimer, de welke haer edele ftamgetrokken hebben van G. Nevill, de jongfte zoon van Rad.Nevill y eerfte Graef van Weftmorlandt, de welke dezeneeren-tijtel van den zeften Koning Henrijk gekregen heeft,daer \\ onder \'t geflacht der Latimers in een vrouw ge-eyn-dight was, en hebben met een geduurigh gevolgh tot oponze tijden toe gebloeyt; toen de manlijke ftam van de laet-fte Baron ontbrekende, is dit rijke erfdeel onder de doch-teren gedeelt , de welke aen de geflachten der Bercys, Ce-€ils,dAnvers, en Cornwals getrout zijn. En geen andere ge-denkwaerdige plaetfen loopt de Vre in deze wijk voorby, alsTanfeld, eertijdts de woon-plaets van de Ridderen Gerne-gans, van de welke het tot de Marmions gekomen is, welker Mamion,laetfte tot erfgenaem gelaten heeft Amicia, de tweede huys-vrouw van Heer lan Grey van Rotherfeld, wiens twee kinde-ren,de naem van Marmion aengenomen hebbende, de moe-der , nagevolgt zijn , en de eene heeft tot eenige dochter enerfgenaem nagelaten Elizabeth,de huys-vrouw van den Ba-ron Henrijk Fitz-Hugh. Brac-chiutn» Bedtems Daer na ontfangt de Vre de fnellijk tot haer inloopende SwaU,rivier Srpale, van haer fnelheyt (als Th. Spottus getuyght)zoo genoemt,de welke infgelijks van het wefterfe geberghtenaeulijx vijf duyzent fchreden boven de bronnen de Vrenaer \'t ooften af-vloeyt : den

ouden Engelfen was zy zeerheyligh, om dat in de zelve op een dagh , als de Engelfeneerft tot Chriftus bekeert wierden, meêr als nen duyzentmannen, behalven vrouwen en kinderen, van Paulinus,Aerts-biffchop van York,gedoopt zijn! Hier loopt de Swaleaf langs een alzins ope dal, welk daer van Srvaldale genoemtwordt, welk gras-rijk genoegh, maer boflèheloos is, eerft-lijk door Marrikke, alwaer van de Asken, de welke eerdjdtszeer vermaert waren, een kloofter gebout is, en het loodt-rijke Mask. Daer na loopt zy naer Richmondvoorneem- Richmond,fte ftadt van dit landt, in een kleyne omtrek van veften be^floten, maer aen drie poorten met genoeghzaem bevolktevoor-fteden bezet, de welke de eerfte Graef Alanus, als hyzijn naefte hoeve, oft Mayery G////;^^ niet betroude, tegende invaUen der Deenen en Engelfen, de welke door deNoormannen van haer erf berooft zijn, gebouwt heeft, opdeze naem, dathy een rijken bergh verkiert heeft, en heeft-ze gefterkt met veften, en een kafteel, het welk, op een rotsgelegen, van de hooghte de met cen woeft geruyfchtuffchen de fteenen eer af-vallende, als vloeyende,befchout.Want die hoeve Gilling was meêr door Godts-dienftigheytheyligh, als fterk van veften , na dat Ofwius, Koning derNordanhumbren,in de zelve(welke Beda Gethling genoemtheeft) door de lagen van zijn waerdt gedoot was, om wiensmoort te verzoenen daer een kloofter gebout wierd, \\ welkvan onze voor-ouders in grooter eere gehouden is, Meêrten noorden vertoont zich het kiLÜed Ravenswath meteengenoeg groote omvang,doch van vervallen veften,het welkzijn Baronnen, Fitz-Hugh genoetxit, uyt de oude ftam derEngelfen gehad heefc,de welke voorde zege der Noorman-nen, Heeren der plaets geweeft zijn, en tot op de tijden vanden zevenden Henrijk gebloeyt hebben,met groote goede-ren door de houlijken met de erfgenamen der doorluchtigegeflachten van Furneux, en Marmion verrijkt,de welke doorde vrouwen eyndlijk tot de Fienes, Heeren van Dacre, in hetzuyden, en de Parres gekomen zijn. Drie duyzent fchreden beneden Richmond vloeyt deSïpale voorby die oude ftadt, welke Ptolomicus en Antoni-nus Catvractonivm en Catarracton, en Beda Cata- CatmaBd*?raBon, en elders het dorp hy de CatarraSl, ok Verlaet not- mnm.men, waer van ik acht, dat het de naem van de Verlaten Catarikk»heeft, wijl het Verlaet hier by,doch naerder aen Richmondlight, alwaer, als ik gezeyt heb, de Swale tuflthen de rotfeneêr doorvalt, als vloeyt. En waerom zou hy\'t het dorp hyV Verlaet genoemt hebben, zoo daer

geen Verlaet van derivier was ? Dat^het in die tijdt een vermaerde ftadt geweeftzy, mach men uyt Ptolomeus befluyten, om dat daer eenhemelfche waerneming geft:hiet zy: want in \'t 11 boek, vihooft-ftuk van de groote t\'zamen-bouwing befchrijft hy devier-en-twintigfte Evenlijn dooïCatarraóloniumvan Britan-nien,en ftelt het lvii graden van den Evenaer: maer in zijnAert-befchrijvingen ftelt hy hier den langften dagh op xviiievenmadge uuren, zoo dat het nae zijn eyge rekeningLviii graden van den Evenaer afis. Doch heden heeft hetniet als een grooten naem.Want het is een zeer kleyn dorp- ^ken, Catarricke en Catarrik-hridge genoemt, nochtans be- Catmik^kent,en door zijn gelegenheyt aen de krijghs-wegh der Ro- bridge,meynen, welke hier over de rivier loopt, en de hier en daer •verftroyde puyn-hoopen,dewelke eenigen fchijn van oudt-heyt vertoonen, inzonderheyt by Kettercikswart en Burgale,welke een weynigh verder van de brugh,en meêr ten ooftennaeft aen de rivier liggen , alwaer wy een grooten aerdhoopals van vier bolwerken, tot een groote hooghte met vele ar-beyt op-geworpen gezien hebben. Wat het eertijdts van dePi6ten en Saxen , als zy de fteden van Britannien te vuur ente zwaerdt vervolghden, verdragen heeft, weten wy niet ze-ker i maer het fchijnt, als het Saxifche Rijk beveftigt was, •dat ; li i r n:



? BRIG E N. D N 314 dac het zeer bloeyzaem geweeft is ( ft:hoon \'t Beda overaleen dorp noemt ) tot dat \'et in het d c c l x i x jaer on-zer zaligheydt van den dwinglandt Eanred oft Beanred. dewelke het Rijk der Nordanhumbren gcft;heurt heeft, ver-brant is j maer hy is ook zelf ellendelijk door den brandtvergaen, en CatarraBonium uyt zijn aftchen weêr ontftaen.Want zeven jaren daer na heeft Roning Etheldred hier zijnbruyloft met de dochter van Ofta, Koning van Mercien,gehouden. Nochtans heeft het niet lang in vollen wezengeftaen, want door de Deenfche verwoefting, welke ter-ftont gevolght is, is het geheel vervallen. Vêr van daer, en niet onaengeftoten, voert de Swalehaer wateren niet vêr van Hornhy, ecn kafteel van hetgeflacht van S.^mtin, welk namaels tot de Cotgners ge-komen is, en beziet, behalven de groene weyden en boe-re dorpen, niet ander als tó^//, en een ander invloeyendrivierken , welk ten tijde van den eerften Koning Ed-ward tot ^jn Baron gehadt heeft ^ûanws. Fitz,-Alan, uytouden ftamme gefproten, als af-komftigh van de Herto-gen van Britannen, en Graven van Richmond j maerais de manlijke ftam uyt-geftorven was, zoo is het erf doorde dochters aen de Stapletons, en Greys van Rotherfeld ge-raekt. Nu komt de Swale, het landt van Richmond verlaten-de , naerder aen de fre, alwaer zy Topcliffe, de voorneem-fte woon-plaets der Pereys bezoekt, Marianus noemt hetTaSen-clife , dewelke fchrijft dat hy de Staten van Nort-humberlandt daer in\'t dccccxlix jaer met eedeverbonden heeft, den Vifl-Sax Eldred, Edmonds broe-der, te gehoorzamen. En aen de t\'zamen-vloedt der rivie-ren zelf light Mitton, een kleyn, doch door geen kleynemoort getekent, vlek. Want de Schotten hebben in hetm c c c x i x jaer, als de Peft gantfch Engelandt fchieruyt-geput had , om te rooven tot hier gekomen, geenkleyne troep van onze Priefters en boeren, welke de Aerts-biflchop van York onder vaendels uyt-gevoert had, licht-lijk verflagen. Maer om ten voorftel te komen. Van Catar-raBonittm fcheyt zich de krijghs-wegh, daer zy ten noor-den leyt, door Caldweü tn Aldburg, het welk in onze moe-derlijke tael een oude Burgh betekent. Met welke naem heteertijdts bekent geweeft is, zou ik niet lichtlijk ramen jwijl \'t uyt de groote puyn-hoopen een groote ftadt fchijncgeweeft te zijn^en hier by ziet men een graft door het dorp-ken Stanwig omtrent v 111 mijlen vêr tuflbhen ào-Te/ècnSwale geleyt. Daer zy ten noord-weften leyt, gemoet haeraen de twaelfde mijl het dorpken Bowes 3 welk ook Bourggefchreven wort, alwaer in de vorige eeuwen de Graven vanRichmond het

kafteelken, Tol of Thorougtholl genoemt,en vorken gehadt hebben. Doch dat het eertijdts in Anto-ninus Reys-boek Lavatra enlevatrie genoemtis geweeft, getuygen de reden der vêrheydt, en de gelegen-heydt aen de krijghs-wegh, dewelke hier door haer dijkzichtbaer is. En om haer oudtheyt te beveftigen, dient eenoude fteen in de kerk, de welke zy noch onlangs voor eenOutaer gebruykt hebben, met dit opfchrift ter eeren vanKeyzer Adriaen : IMR CBSARI DIVI TRAIANI PAR- T H I G L Max filio DIVI NERV^ NEPOTITRAIANO. HadriaNO AVG. PONT. MAXM. ------ COS. I.----P. P- COH. IIIL F. --- 10. S E V. Dit ftuk is \'er ook uyc-gegraven : NO L. CAE frontin VS Jîornhj. HedaU.Fitz.-\'Âlan, Topcliffè. Mitm, Caldweü.jildburgh. Bowes, Lavatra, C O H. I, T H R A C. Onder \'c gebiedc van Severus, als Virius Lupus Gezancen Voor-fchouc van Bricannien was, heefc de eerfte bendeder Thracicrs hier in bezetting gelegen, aen de welke hyhet Badt herfteit heeft , gelijk blijkt uyt dit opfchrift,welk van hier naer Cunnington , de huyzingen van denzeer doorluchtigen en geleerden Ridder Robert Cotton ge-bracht is: DAE . : FORTVN^VIRIVS LVPVSLEG. AVG. PR. PR.B A L I N E V M V iIGNIS EXVSTVM.COH. L THRACVMRESTITVIT. CV-R A N T E V A L.FRONTONE V E T T O. Hier moet men die gene uyt de dwaling trekken, die uytdit opfchrift valfchlijk uyt-gefchreven, terwijl men verkeer-delijk Balingium voor Balineum las meenen dat deze plaetsBalingiumgenoemt geweeft is, maer als men \'t naeuwer be-ziet , zoo ftaet \'er uytdruklijk Balinevm op de fteen,welk woort de geleerden weten,dat de ouden voor Balneum,eenBadt-ftoofbetekenende, gebruykt hebben, dewelkeinsgelijks wel weten , datde zoldaten zoowel als anderenbadt-ftoven om haer zuyvering en gezontheydt gebruykthebben, de welke dagelijx, eer zy aten, gewoon waren haerte waflchen. Ook waren de gemeene en byzondere badt-ftoven met 2;ulk een overdaet overal ingeftelt, dat hy zich Semca,zeiven arm en vuyl fcheen, \'t zy de wanden der badt-ftovenmet groote en koftelijke tranfen glinfterden: in welke demannen en wijven zonder onderfcheyt wieflbn, fchoon heczelve door de wetten der Keyzers, en kerklijke befluycendikwijls verboden is. Als het Roomfche Rijk een val neyghde, zoo heeft hecheyr der verfpieders mee zijn Overfte, onder \'e beleyc vanden Hertogh van Bricannien, hier op de wache gelegen, alsuyc de Aentekeningen der Provinciën blijke,alwaer hee La-•vatres genoemf^oit. Doch dac dufdanige bade-ftoven ookLavacragenoemt geweeft zijn, gecuyghceen Boekzifter,welke ook zeghe, dac deze

plaecs Lavacra voor Lavatra ge-noemc is; ik zou hec nochtans Hever van het voorby-loo-pende rivierken trekken, welk ik hoor dat Laver genoemcwordt. En de nieuwe naem Bowes, wijl de inwooners zeg-gen, dat deoude ftadt af-gebrant is, acht ik daer van ge-maekt te zijn. Want de Britannen noemen noch, het genemet vuur verbrant ïs^Boeth, en met het zelve woort de voor-ftadt van Cefter over de rivier Dee, by de Engelfen Han-bridge, by de Walen oft Britannen, om dat zy in de Wal-fche oproer verbrant is, Treboeth, dat is, verbrant jledekemgenoemt. Hier rijft dat bergh-achtigh en woeft-landc, dac alcijdcwint oft regen onderworpen is, het welk,om dat het fcherpen fteen-klippigh is, in onze moeders-tael Stanemore ge- Sianent»re.noemt wordt. Want overal en rondom is het eenzaem, be-halven dat er een herberg in\'t midden onder rotfen om dereyzende man te ontfangen, en aen de zelve een ftuk vaneen kruys is, welk wy Rerecrojfe, de Schotten Reicrojfe ^ Rtreereffe,dat is, \'s Konings-kruys noemen , het welk Hedor Boëtius,Schots-man, getuyght, dat, als een fcheyd-fteen van En-gelandt en Schotlandt geftelt is geweeft, als de eerfte Wil-lem Cumberlandt aen de Schotten met die voorwaerde ver-gunde , dat zy \'t met leen-recht van hem bezitten zouden,en niets voornemen tot nadeel van het Engelfche Rijk. Eneen weynigh laeger, aen de zelve krijgs-wegh der Romey-nen, is een kleyne Roomfche vefting geweeft van vierkantevorm, welke men heden Maiden-caftle noemt. Van waer my Maiden-de gebuuren gezeyt hebben, dac de Roomfche krijgs-weghdoor bochcen naer Caer Vorran gelegen heefc. De Graven van Richmond zijn veel na der Vorften De G;avengunft, en uyc verfcheyde geflachten geweeft, de welke iknochtans in haer rye zoo naeu en klaer, als ik kan, hier byvoegen zal. De Roode Alanus, Graef van Bretagnen. DeSwarte Alanus, dien Willem de Conquejleur dit landt ge-fchonken heeft j zijn broeder Steven, Graef van Bretagnen.Alanus, Graef van Bretagnen, Scevens zoon. Conanus,Graef van Bretagnen,zijn zoon, de welke met hulp van dentweeden Henrijk, Koning van Engelandt, Bretagnen, vanzijn ftief-vader, de Onder-graef Porhoet ingenomen,weder-gekregen heeft. Galfrid Plantagenet, des tweeden KoningsHenrijx zoon, de welke Conftantia, de eenige dochter vanConanus,eerftlijk getrout heeft. Z^ zoon Arthur,den wel-ken men fch rijft dat van Koning lan gedoot is. Voorwaerhierom hebben de Franfen, dc zelve lan, ais Hertogh van Norman-



? ? X- H M O Normandyen. te rccht gedaeght, hem af-zijnde,ongehoort,Norman- belijdende, en niet overtuyght, met een ruym dyendcn vonnisverwezen, Normandyen, en zijn erf-goederen inEngel/én Vrankrijk af-geöordeelt. Als hy nochtans beloofde op opeh-JComng af\' bare gegeve trou te Parijs voor recht te fi:aen,en de doot vangewem- Arthur te verantwoorden, dewelke hem met eede trou vanonderdanigheyt, als een Ligius, bezworen, dezelve te buy-ten gegaen,weêrfpannigheydt geplecght had,en in den oor-logh gevangen was. ïn welke tijdt dat gefchil gedrevenwierd , of dé Pairen van Vrankrijk mochten oordeelen eengezalfden Koning , en derhalven haer Overften, wijl degrooter waerdigheydt de minder eenighzins inwikkelt ^ ennu de Koning en Hertogh van Normandyen een en de zelf-de perfoon was. Maer waer zweef ik ? Na Arthur zijn dezein \'t Graeffchap van Richmond gevolght, Guido , Onder-graef \\zn7hovars,di^x\\ welken defeConftantia voor de twee-• de-mael troude.De derdeRanulf,Graef van Cefter,met wel-ken Conftanda ten derden-mael in \'t huwelijk verzaemde.Pieter van Dreux, uyt het Koninglijk bloed der Franfen ge-fproten, dewelke Alicia, de eenige dochter van Conftanda,cn Guido van getrouwt heeft. Petrus van Savoyen oom van Eleonoor, huys-vrouw van den derden KoningHenrijk,dewelke,vrefende de Grooten en het gemeen volk,tegen de uytlandige morrende, vanzelf deze eer verlatenheeft. lan,Graefvan Bretagnen,zoon van Pieter van Dreux,Zijn zoon lan . de eerfte Hertogh van Bretagnen, dewelkeBeatrix,de dochter van den derdenKoning Henrijk van En-gelant, getrout heeft,den welken Arthur, Hertogh van Bre-tagnen, geboren is, dien zommige verhalen dat ook Graefvan Richmond geweeft is. Voorwaer zijn jonger broederlan heeft terftont na des vaders doot deze eer gevoert,die byzijn vaderlijk wapen van Dreux, met de Cantons van Britan-jcn,de Leeuwen van Engelandt op de kant gevoeght heeft ;hy is Wachter geweeft van Schotlandt onder den tweedenEdward, alwaer hy, drie jaren gevangen gehouden, eynd-lijk onder \'t gebiedt van den derden Edward zonder kinde-ren geftorven is j en zijn neef lan, Graef van Bretagnen,Arthurs zoon, is hem in dit Graeffchap gevolght. Dewel-ke zonder kinderen geftorven zijnde, als men heftelijk om R I Kr D - s n i k n, het Hertoghdom van Normandyen *tlreed, 200 heeft d^derde Edward , om zijn partyen in Vrankrijk te beveftigen >aen lan, Graef van Montefort, dewelke hem van het Her-toghdom van Bretagnien den eedt gedaen had, en midts hycen man was,en een trap nader,en eerder in recht,en fcheenvoor zijn

geftorve broeders dochter tc gacn,dit Graeffchap,tot dat hy zijn goederen inVrankrijk weder krecgh,vergunt.Dewelke kort daerna door hulp der Engelfen weder gekre-gen hebbende, zoo heeft de zelvc Koning het Graeffchapaen zijn zoon lan vart Gent op-gedragen , en hy heeft heteyndlijk den Koning, zijii vader , voor andere landen inhanden gegeven. Doch dc Koning heeft terftont lan variMontefort, de tweede Hertogh van Bretagnen, by-genaemtLe Vaillant, den welken hy tot zwager aengenomen had,omzoo ftrijdtbaren, en den Franfen vyandigen man acn zichnaeuwer te verbinden, tot Graef van Richmond verkoren:maer de zelve wierd door macht van \'t Padament, in &quot;t veer-^tiende jaer van de tweede Koning Richard, dit Graeffchapafgewezen, om dat hy den Franfen tegen de Engelfen acn-gehangen had, nochtans heeft hy den djtel behouden, enzijn nakomelingen nagelaten. Doch het bezit heeft de Ko-ning vergunt aen zijn zufter loanna van Bretagnen, wedu-we van Radulf Bajfet de Draiton. De zelve geftorven zijnde,zoo heeft Radulf Ne-vill, Graef van Wcftmorlandt, ccrft hetkafteel en Graeffchap van Richmond tot het eynd zijns le-vens, door gunft van den vierden Henrijk, gekregen, en nahem lan, Hertogh van Bedford. Daerna heeft de zefte Ko-ning Henrijk den tijtel van Graef van Richmond aen zijnhalve broeder Edmond van Hadham op-gedragen met eenzonderling recht, dat hy zijn zeet naeft de Hertogen in dePadamenten zou hcbbcn. Dezen is zijn zoon Henrijk ge-volght, dewelke daerna Koning van Engelandt, de zevendevan dien nacm,geworden is. Doch terwijl hy uyt-gebannenwas, zoo hebben Georgius, Hertogh Van Clarencien, enRichard, Hertogh van Glocefter, dit Graeffchap van hunbroeder, de vierde Edward,gekregen. Eyndlijk wierd Hen-rijk , baftart zoon van den achtften Henrijk, van zijn vaderHertogh van Richmond gemaekt,dewelke in \'t m d xxxvjaer uyt dit leven gefcheyden is. * Tuffchmlan VmMontfort, en loanna CUuda,hnys-vrofian Carel&quot;Van Bieit» Hertdghvan Rich*mond. In dit landt telt men i©4 groote Parochiën, behalven de Kapellen, \\ B I s- V u u u u



? 31^ \'t B I S D O M van D V R H A Et Bisdom van Durham, te verbreken, hebben. De Koningen Edward, Athelftan, gemeenlijk The Bühoprike en de Deenft:he Cnuto, dewelke op zijn bloote voeten naer of Durham , oft Durefme, Cuthberths graf gegaen is, hebben deze wetten en vryhe- ten noorden aen die van den niet alleen beveftight, maer ook terftont vermeerdert: tl \' ?J I iH ä É I York grenzende, vertoont niet min heeft Willem de Noorman gedaen, na wiens tijdtde gedaente van een drie- het terftont voor een Pais-Graeffchap geacht is, en zom-hoek, welx top ten weften mige Biflchoppen hebben als Pals-Graven in haer zegeldoor de aldaer t\'zamen-loo- gefneden een gewapende zoldaet,zittende op een gepronktpende landt-palen , en de paerdt, in de eene handt een zwaerdt, in de andere het wa-bronnen der af-gebeelt pen des Bisdoms houdende. En de Biflchoppen hebbenwort. De eene zijde, welke haer Koninglijke rechten gehadt, zoo dat de goederen derten zuyden light, wordt ge- ballingen aen haer, en niet aen den Koningen vervielen; enduurigh door den af-loop der bepaelt: de andere zijd het gemeen volk zelf, door deze vryheden verhoveerdight,ten noorden wordt eerft door een korte lijn van het top af hebben geweygert onder den Koning in Schotlandt te ooï-tot de rivier , en dan door de Dmï?^\';?/zelve, tot dat logen. Want zy zeyden (de Durhamfche Hiftori fpreekt zy het rivierken Chopwe//ontfsLngt, en daer na door de ri- voor my) dat zy Halmerke Folkes, dat is, aen heyligh-rverkvier \'Tine befloten. En de grondt der drie-hoek, die ten 00- toege-eygende lieden waren, en dat zy haer landen behieldenften ftrekt, wordt door de zee-kant voor-gebeeldt, dewelke tot befcherming van S. Cuthberths lichaem, en dat zy nietdoor de Noord-zee met groot gedruyfch zwaerlijk befpoelt mochten gaen buyten de palen des Bisdoms, te weten overwordt. de TifW en voor den Koning oft voor den Biflchop. Daer het landt in de top ge-engt wordt, zijn bloote vel- Maer de eerfte Edward heeft de eerfte deze vryheden be-den, genoegh zeldene boflbhen, flibberige heuvels, doch fnoeyt. Want alshy zich tot eeren-fcheyts-man, tuflchenniet zonder yzer-aderen, en genoegh gras-rijke dalen; want Antony Bek BiflTchop, en den Prioor, dewelke om de goe-de Apennijn van Engelandt, daer ik van gefproken heb, deren heftelijk onder eikanderen twifteden, ftelde, en zydoor-fnijdt dezen hoek. En aen de ooftkant, oft aen de zich aen zijn goedt-vinden niet hielden, zo heeft hy (zeghtgront der drie-hoek, als ook aen de zijden, is het landt zeer mijn Schrijver) de vryheden des Bisdoms in zijn handenbequaem te bouwen, en wijken de

inkomften niet voor der geftelt, en daer zijn Vele dingen verniedght, en de vryheydtbou-lieden arbeyt, onderfcheyden zijnde in weyden, hoy- in velen gequetft. Nochtans heeft de kerk daer na haerlanden, en akkeren, met fteden door-gaens bezet, en over- rechten weder-gekregen, en ongequetft behouden tot opvloedigh in fteen-kolen, dewelke men in vele plaetfen, om den Zeften Edward, den welken, het Bisdom vernietightvuur te boeten,gebruykt. Deze kolen willen zommige, dat zijnde, de Staten in\'t Parlament alle de inkomften en vry-zwarte aerdt-zwavel, andere Algaet, andere Thracifche heden des zelfs vergunt hebben. Maer de Koningin Ma-fteen is, welke alle een te zijn die groote Wijs-gier in de ria heeft terftont door de zelfde macht deze inftelling ver-mijn-werken Georgius Agricola bewezen heeft. Voorwaer zet, en alles aen de kerk in zijn geheel herftelt, welk zydeze onze is niet anders als zwavel, door de warmte onder noch heden geniet. Want onlangs heeft de BiflTchop Ia-de aerde gehart en gezuyvert j want zy geeft een zwavel- koh Pilkinton, de Koningin Elizabeth, om de bezitdngenreuk uyt, en zoo zy met water befprengt wordt, zoo brandt en goederen van Carel JS^evill, Graef van Wcftmorlandt,zy te heftiger, doch of zy met oly uyt-geblufcht werde, heb en andere baUingen in dit landt, dewelke tegen haer Va-\'ik niet beproeft. En zoo dc Oii>fidiaenfchc fteen by ons is, derlandt fchelm-achtigh den oorlogh verwekt hadden, inzoogeloofikdathetdieis, dewelke op andere plaetfen in \'t rccht geroepen, en zoude zijn zaek vervolght hcbbcn,Engelandt gevonden, en gemeenlijk Canole Cole genoemt had zich de macht des Parlaments daer niet tuflchen gc-wort: want zy is hard, glinfter^gh, hebt, cn tot kleyne ftux- ftelt^ en voor die tijdt (zoo luyden dc woorden) der Konin-kens fnybacr, en aengefteken zijndc, brant haeftlijk. Maer gin toe-gewezen, dat zy met haer grootfte onkoften, zoolaet ons dit, aen die\'t geheym dcr natuur naeuwer door- den Biflchop als het Bisdom, uyt der oprocrigen klaeuwenfnuffelcn, ovcr-latcn. gerukt had. Maer dit latende, zullen wy ons tot het be- Dit gantfche landt, met ook andere nabuurige landen, Ichrijvcn der plaetfen keeren. S Cuth\' noemen de Munniken in haer fchriften S. Cuthberts landt. De rivier, welke het zuyder-deel van dit landt bepaelt,herths 1\'a- oft Patrimonie. Want zoo hebben zy gcnocmt al wat tot dc wordt by de Latijnen Teifs cn Teiß, gemeenlijk Tees, bytrimonie. kerk van Durham behoort heeft, van dewelke Guthbert den Italiaen Polydorus , dien de van zijn Italien tc- Tees vliet\'. als Schuts-hcer gehouden wort; dewelke in dc ccrftc kints- gen was , zonder eenige reden

^theßs genoemt, by Pto-hcydt der Saxifche kerk als Lindefarncnfifchc Biflthop lom^eus fchijnt zy TOïASiSen Tvesis genoemt Tweßs.zijn leven in zulk een heyligheydt en oprechtigheydt ver- te worden, by den welken nochtans ik acht dat zy, doorfleten heeft, dat hy onder de heyligen getelt is. En onze zorghlooshcyt der Bockverkoopers, uyt haer plaets zwerft.Koningen en Edelen hebben gelooft,dat hy hun befcherm- Want wijl hy dc Tuefis cn Tina in het uyterfte deel van Bri-heyligh tegen dc Schotten was, en niet alleen zijn lichaem, tannien, daer nu de Schotten woonen , geftelt beeft, en dithet welk deSchrijvers bevcftigt hebben,dat geheel cn onver- landt door de T fis cn Tina befloten werde, zoo zoude ik,broken gcduurt heeft, aendachdijk dikwijls bezocht, maer dorft ik, dien ouden Schrijver hekelen, dezelve als hervon-ook hecdijke erf-gronden gefchonken, en veel vryigheden den hier tot haer plaetfen beroepen , en, als ik hoop, metvedeent. Koning Egfdd heeft den zeiven Cuthberth by goedt verlof der Schotten, die geen nvicren hebben, diezijn leven groote inkomften in die ftadt York, de Creca, zy deze namen waerlijk toe-fchrijvcn. De Teßs breekt uytwaer van ik gefproken heb, cn dc ftadt LugubaUia gegeven, die rotfen Stanemore uyt, en, na dat zy van alle kanten veelals in de Gefchichten van Durham ftaet. Koning Alfred beeken mcê-gefleept heeft, door de fteen-rotfen vloeycn-en de Deen Guthrun, den welken hy over de Nordanhum- de , waer uyt by Bgleßon, daer C. Graefvan Bretagnen enbren geftelt heeft, hebben daer na het gantfche landt tuf- Richmond, ccn kloofter gefticht heeft, Marmcr-fteen uyt-fchen de rivieren Were en Tine (ik zal de woorden van een gehouwen woordt, befpoelt eerft Bernard-caflle, dat is, Ber- Bernardoudt bock gebruyken) acn Cuthberth, en die in zijn kerk nards kaßeel, van Bernard Balliol, over-groot-vader vandienden, door een geduurigh recht van bezitting gefchon- lan Balliol, Koning van Schotlandt, gebouwt en benoemt,ken, waer van zy, op dat zy geen armoedt leden, haer leven Maer die Balliol, den welken de eerfte Edward tot Koningverzorgen zouden 3 dacr-en-boven hebben zy zijn kerk tot dcr Schotten verklaert had, heeft het zelvc met andere bc-een vrye vlucht-placts voor dc vluchtelingen geftelt, op dat zitdngcn in Engelandt verloren, om dat hy zijn eedt, aenal, die om eenige oorzack tot zijn lichaem vloden, zeven- Edward gegeven, gebroken had. In welke rijdt de Koningen-dertigh dagen vrede, door geenige gelegentheydt oyt op Antonius, Biflchop van Durham, vergrämt, dit kafteel (als A



? - D V R H A Ë DOM M. 517 (als in\'tboèfe vari Durham ftaet) met zijri töebehdorteiiVan hem af-genomen, en den Graef van Warwijk op-ge-dragen heeft, Berks en Hertnes aen Robert Clifford, Ke-rverflon aen Galfrid van Hertlple, welke de Biftchop gehadheeft na de uytdoening van 1. Van Balliol, R. van Brm, enChriftoffel van Seton. Maer weynigh jaren daer na heeftBiflchop Lodewijk van Beaumont,\\xft het Koninglijk bloedtder Franfen geboren , dewelke, als men fchrijft, gantfchóngeleert was, om dit kafteel en andere bezittingen ge-pleyt , en de zaek behouden, het vonnis met deze woor-den gewezen zijnde: De Biflbhop van Durham moet heb-ben de uytdoening der krijgh binnen de vryheden des Bis-doms , gelijkzede Koning buyten heeft. Hfer by ziet menStretlham. Stretlham, alwaer het doorluchtigh en Ridderlijk geflachtBowes. van Arcuhm oft Bowes lang gewoont heeft, het welk zeerdikwijls in de zwaerfte tijden haren Vorft en Vaderlandt eentreflijken dienft gedaen had. En het trekt zijn ftam van W.van Arcubus, den welken, als ik gelezen heb, de zwarte Ala-nus, Graefvan Bretagnen en Richmond,met deze woordenvergunt heeft,dat hy in zijn wapen het fchilt van Bretagnenmet drie bogen daer op zoude voeren. Geen vijf duyzent fchreden van hier light een weynighverder van de Tees het koop-ftedeken Standrope, wèlk ookStainthorpe,<i2Lt is, het Steen-dorp, genoemt wort, alwaer eenCollegie-kerk was,der Nevills werk en graf. Hier aen grenftRabje, het welk de Deenfche Koning Cnuto aen de kerkvan Durham, te gelijk met het omgelege länt en Stantdorpevrylijk tot in der eeuwigheyt te bezitten gegeven heeft. Nawelken tijdt (als mijn Schrijver verhaelt) het geflacht derSSlevills Raby van wegen de kerk bezeten heeft, betalendejaerlijx vier ponden en éen hert. Want zy trekken haerftam van Waltheof, Graefvan Northumberlandt, uyt wiensgeflacht, als Robert, de zoon van Maldred, Heer Van Raby,de dochter van Galfred Nevillgctio\\mt had, (wiens groot-vader Gilbert Nevillgeityt wordt des eerften Koning Wil-lems Admirael geweeft te zijn,) zoo hebben de nakomelin-gen den naem der Nevills aengenomen, en zijn tot eengroot en rijk geflacht aen-gegroeyt, dewelke hier een zeerruym kafteel gebouwt hebben , het welk haer voorneemftewoon-plaets was. Deze twee plaetfen Stainthorp en Rabyworden alleen door een rivierken gefcheyden, het welk naSelahy. eenige mijlen in de Tees af-vloeyt dicht by Selaby, alwaer nude woon-plaets is van het geflacht der Brakenburys, en doorhaer oudtheydt, en door haer houlijken met de erfgenamen V2in Denton cnWicltffveim2icn. De Tees daer na loopende door Sokhurne,dc

woon-plaetsCoigniers, van het oude en edele geflacht van Coigniers, uyt hec welkgeweeft zijn de Baronnen Coigniers yan Hornby, f welkergoederen , zeer vermeert door de houwlijken met de erfge-namen van Darcy van Menill, en Willem Nevill, Graef vanKent, en Heer van Faüconbergh , by onzer vaderen geden-ken tot de Atherflons en Darcys gekomen zijn ,) wordt dicht\'Derlmten. by Derlington, een wei-verzochte markt, af-gedreven, hetwelk Seit, de zoon van Ulphus, een Sax, van KoningEtheldred verlof gekregen hebbende, de kerk van Durhamgefchonken heeft, en Hugo Budjey heeft het met een kerken veel fchoone gebouwen verheerlijkt. In\'t land van dezeftadt zijn drie putten van wonderlijke diepte, dewelke hetmi-ket\' gemeen volk Hell-kettelsA^t \\s,Helfthe ketels^nocmi, öm datiels. het water door tegendrang in dezelve heet is. De voorzich-tige lieden gelooven, dac zy door een aerdt-bêving, indeaerde gezwolgen, gezonken zijn, en dac wel waerfchijnlijk.Wanc men leeft in de Tijdc-boeken vän Tinmouth: In \'c1175» jaer onzes Heeren op Kers-dagh,by OxenhalTm \'t lancvan Derlington,in \'c Bisdom van Durham,heeft zich de aer-de om hoogh geheven, als een hooge tooren, en heeft vandien dagh als onbeweeghlijk gebleven tot op den avondt,ëntoen is ty met zulk een gedruys gevallen, dat zy alle nabuu-ren verfchrikte, en de aerde heeft die hooghte verzwol-gen , en heeft daer een diepe put gemaekt, dewelke daer isals een getuyghnis tot op den hedigen dagh. En BiflchopCuthberth Tunßallhcek \'et eerfte vernomen, dat zy onder-aerdtfche buyzen en uytgangen hebben , hebbende in dèrees een gans gevonden, dewelke hy getekent iri de groot-fte der zelve, om te verzoeken, geworpen had. Naer Der-lington liggen aen de Tees geen meêr vermaerde fteden,maer de kanten der groene velden, en boere dorpen meeeen kromme loop lekkende i werpt zich eyndlijk met een Standrepe Rahyecafile. \'t Geflachtder Ne-vills. \\ ruyme mondt uyt in de zee , alwaer de gront der drie-hoekaen de zee begint. Van hier loopt de ftrant naer t noorden , zijnde alleendoor een beexken of twee door-fneden, neven Gretham, al- Grètham^waer Robert, Biflbhop van Durham, een fchoon gaft-huysgefticht heeft, na dat hy de Mayery van de plaets van HeerPieter van Montfort te fchenk gekregen had. Hier by lightClaxton, het welk aen een beroemt geflacht in dezé wijk denaem geeft, welk ik te liever gedenk , om dat T. Claxton,uytnemend liefhebber der eerwaerdige oudtheydt, uyt hetzelve geweeft is. Van daer fteekt de ftrandt alleen met eertvoor-berghsken, naeulijx zeven mijlen,boven de mondt derTefe uyt, oh/azx Hartlepole, zijnde

een vermaerde koop- Hartlepïk,ftadt, en een zekere Reede, op een bequame gelegenheydtlight. Beda fchijnt het Heo/i\'cu te noemen , het welkHuntingdonenfis het Herten eylandt vertaelt, alwaer hy Ver-haelt, dat Heju, een geeftlijke vrouw, eertijdts een klooftergebouwt heeft: zo Heorteu niet eêr de naem van dat lande- Tsn voot&quot;ken zy, het welk het boek van Durham te kennen geeft, en bergh wbrïelders Hcort-nejfe noemt, om dat het zich verder in zee ^^^^^ftrekt. Van hiér doet zich de geduurige ftrandt, doorgaens ^^^^^met fteden gekieedt, zeer fchoon aen dc zee-liéden op , toe /dat zy ?ich aen de rivier Vedra opent,want zoo wordt zy van Vedra,PtolemïEus genoemt, die Beda Wirm, de Saxen peo^57 , enwy Were hcéten. Deze fnelt in de top van den drie-hoek, te Were,weten, in \'f üyterfte deel van dit lant,ten weften,uyt de tweebeexkens Kell-hop en Burn-hop te zamen,dewelke, als zy by-een-geloopen zjjn , deze naem aen-neemt, en ten ooftenloopt, door woefte hey-boflchen, groote waranden van denBiflchop, en Witton, het kafteel der Heeren van F^vers, de- Witten.wélke in dit landt van ouden Adel zijn, als geboren van de BaronnenHeeren van Clavering, en Warkworth, en gefproten van de &quot;^^»T-venBaronnen Vecys en Attvns door de dochters , vermaert doorhaer dapperheydt in den oOrlogh, welk Schotlandt betuy-gen kan. Want hec ftedeken Kettnes,in \'t ginswaerfte Schot-lanc, heeft haer de eerfte Edward om haer treflijke dienftengegeven, en de achtfte Henrijk heeft haer by onzer vade-ren gedenken met de tijtel van Baronnen vereert. Daer naontfangt dé Were na eenige mijlen hec rivierken GaunleffeVan \'t zuyden, alwaer op een verheve plaets by de t\'zamen-vloedt zelf Aukland Hgln, van de Eyken (als Sarron in Grie-ken-landt) genoemt, het welk de getoorende huyzen desBiflbhops, van Antony Bek vertimmert, en een fchoonebrugh vertoont, dewelke Wouter Biflbhop, om- trent het ció c c é e jaer gebouwt heeft, dewelke dezéhuyzen ook vermeerdert,en te Tarum de T^met een brughgevoeght hééft. Van hier buyght zich de Were ten noor-den , om dit landt te langer te befproeyen, en befchout ter-ftont , op \'t voorhangen van een heuvel de overblijffels vaneen niet ftervende, maer een meêr als geftorve oude ftadt,dewelke Antoninus V i n o v i v k , PtolemjEus B i N o- flnoiirnm,VIV M genoemt heeft, by den welken het zoo van zijnplaets geweert, en als onder een andere hemel geftelt wort,dac het wel altijdt zoude verborgen gebleven hebben, hadhet Antoninus niet met de vinger aengewezen. Hedenwordt het by ons Binchefier genoemt, en beftaet alleen in Bheen woon-plaets oft twee i is

nochtans zeer bekent, zoodoor de nabuurige puyn-hoopen en overgeblëve veften, alsdoor de dikwijls uyt-gegrave penningen der Romeynen,dié zy Binchefierpenies noemen ^ en de Roomfché opfchrif-ten, onder welke ik onlangs een Outaer, aldus befchreven,gezien heb: D E A B.M A T R I B. Q^ L O-i---C U CLV I NT I A N V S - -- G O SV. S. L. M. nncheltsti. Ook is hier een andere onlangs uyt-gehaelt, bedorveridoor fpleten, welke nochtans aen die er naeu op Iet, dit op-fchrift vertoont: T R I B. C O H O R. l.C A R T O V----MARTI VICTORIG E N 1 O L O G LET B O N OE V E N T V L X X X X X Èi^



? é •» *



? B R Ë A G N N. Ë En ik heb er anders niet af gelezen, als dat een out boek haer de zaèk niet naer wenfch gelukte, zoo hebben zy zich^gedenkt, dat de Graven van Northumberlandt dit met an- op de vlucht begeven; en Koning Willem te Durham kö-dere fteenen uyt het bezit der kerk genomen hebben,als die mende, heeft,na dat hy haer vele voor-rechten tot beveftingvervloektegierigheyt ook de heylige rijkdommen der kerk van de kerklijke vryheydt vergunt had, het kafteel,waer vaninftokte. wy gefproken hebben, op het hooghftre deel van den heu-Op de andere kant van de W^^rf\',tuftchen de rijzende heu- vel gebout, welk namaels tot der Biftchoppen woon-plaetsvelen, verfchi|nt het kafteel Branfieth, het welk van de Bul- geraekt is , en de fleutelen van \'t zelve plachten , als het Bif-wers gebout zijnde, dedochter van Barent Bulmer,Oicn Gal- dom ledigh was ,na ouder gewoonte , aen S. Cuthberts graffrid iV^ewy/getrout, met andere groote bezittingen aen het gehangen te worden. gcflacht der Tievills gebracht heeft. Voort vloeyt de Were Na dat dit kafteel nu op-gebouwt was, zoo heeft Wilhel- af, bezet met vele uytftekende fteenen, dewelke noyt met ïnus Malmesburienfis , die Omtrent die tijdt geleeft heeft, water bedekt worden,of t\'zy de rivier door kracht van flagh- deze ftadt met deze woo rden befchreven : Durham is een regens opzwelt, \'t welk nergens anders gebeurt, het water, heuvel van d\'eene vlakte van \'t dal allenx, en met een kley- \'t \'er opgeftort, en een weynigh meê vermengt wordt, ne fteylte opgaende, en fchoon zy door een fcherpe en ftey- SoHtßeen. Dmham. i Arte,ßtuque loci munita Bunelmiaßilve,^afloret ßm^äi relligionis apex. zoo een zoute hoedanigheyt in zuyght. Ia by \'t dorpken But- le gelegenheydt der klippen alle aenkomft der vyanden ge-fpringt, als de rivier des zomers gezakt is , een rood- noegh af-weert; zoo hebben de hedenfdaeghfche noch-achtigh zout water, welk door der zonnen hitte zoo wit en tans een kafteel op de heuvelen geftelt. Aen de voet vandik wordt, dat de by-wooners hier van haer zout vergade- \'t kafteel vloeyt een vifch-rijke rivier, inzonderheydt de Ifi&quot;ren. ^tv. Byna op de zelfde tijdt, als dat oude boek getuyght. Nu vloeyt de rivier, als voor hebbende een eylant te ma- heeft BiflTchop Willem van Careleph, dewelke de Munni-ken , byna rondom de Voorneemfte ftadt Van dit landt, lig- ken hier op nieuws verzamelt heeft, (want de Deen hadgende op een heuvel, waer van zy by de Saxen Dunbolm haer kloofteren overal uyt-geroeyt) de kerk, die Aldwingenoemt is. Want een heuvel, als men uyt Beda afnemen gebouwt had , afgefmeten hebbende, een andere beter be-kan, hebben

zy Dun, en een rivier-eylandt bolme genoemt. gonnen, dewelke zijn navolger Radulf voltooyt heeft, enHier van hebben de Latijnen Dvnelmvm gemaekt, namaels hebben \'er de BiflTchop Niklaes Fernham, en demaer het gemeen volk noemt het verkeerdelijk Prioor Thomas Melskomh in \'t cio cc xtii jaer een Wel hoogh en fterk van gelegenheydt, maer nochtans van nieuwe rimmeraedje by-gevoeght. En lang genoegh daergeen groote ruymte , en ey-rondt van vorm zijnde, wordt na heeft de BiflTchop W. Skirlmv aen \'t wefter-deel der kerkeenighzins van afle kanten, behalven ten noorden , van de een treflijk werk gefticht, het welk zy GaliUa noemen, enrivier omfpoelt, en met veften gefterkt. Aen de zuyd- in\'t welk hy het Marmeren graf van den eerwaerdigen Be-kant, daer zich de rivier te rugh trekt, rijft de hooft-kerk da overgebracht heeft. In welke plaets Hugo vandoor naelden , en een hooge tooren zichtbaer, in het mid- eertijdts een gebouw begonnen heeft, in het welk,ik fpreekden der ftadt light tuflTchen twee fteene bruggen , een ka- uyt een oudt boek, de vrouwen vrylijk mochten ingaen, enfteel, aen welke de rivier van hier ten ooften, van daer ten welke geen hchaemlijke toe-gang hadden tot de heymlijk-weften gevoeght wordtvan \'t kafteel ten noorden doet heden der heylige plaetfen , eenige trooft mochten hebbenzich de markt op, en ziet men de kerk van S. Niklaes, van uyt dcr heyligen befchouwing. En die Biflchop Radulfwaer zicb ten noorden de voor-ftadt ftrekt, wat verder tuf- (als onze Gefchichtfchrijver verhaelt) heeft dc plaets tuf-fchen de rivier omgeleyt, gelijk ook ten weêr-zijden ande- fchen de kerk en \'t kafteel, alwaer nu vele wooningen wa-re over de rivier, dewelke na dc bruggen liggen,en elk heeft ren, tot de vlakte van een ruym veldt gebracht, op dat uythaer byzondere kerk. Doch de ftadt heeft geen zeer oude dc vuyligheden geen befmetting , oft uyt het vuur geenoorfprong. Want als de Lindcsfarncnfche Munniken, van gevaer voor de kerk ontftond. Ook heeft hy dc ftad, hoe-de Deenen met de ellenden der oodogh gequelt, met de welzc de natuur beveftighde,met een muur fterker cn hecr-overblijffcls van S. Guthbert op onzekere plaetfen zwerf- lijker gemaekt, en heeft de muur van de Preek-ftoel derden, zoo zijn zy eyndlijk, door een Godts-fprack, zoo kerk af tot acn \'t flot van \'t kafteel in dc lengte opgebouwt ïmen \'t geloovcn mach, vermaent, hier gebleven omtrent dewelke nu der oudtheydt allenx geweken is, en noyt ceni-het D cccc X c v jaer dcr zaligheydt. Maer hoor de ge vyandtlijke kracht, dat ik verftaen heb , gevoelt heeft,zaek uyt mijn Durhamfche Schrijver : Het gemecne volk Want als David Koning van

Schotlandt, tot aen J^é-^«-het Hchaem van den heylighften Guthbert verzeilende , is parke, ök Bereparke (dit is een warande in dc voor-ftad)in Dunholmum, cen plaets van natuuren fterk, en niet hebt te vuur cn te zwaerdt gewoet had, (terwijl dc derde Edwardbcwoonlijk, gekomen, dewelke cen dicht bofch alzins bc- Calcsin Vrankrijk belegerde,) zoo hebben Henrijk Pw^greep, alleen in ^t midden was een kleyne vlakte , dewelke en Willem Zouch, Aerts-biffchop van York, met dc t\'zaem-zy gewoon waren met ploegen en Zaeyen te bebouwen , al- geraepte bende der haren, zich den Schotten tegen geftelt, Geden]^waer Bilfchop Aldwin daerna een groote fteenen kerk ge- en Zoo moedighlijk acngegrepen, dat zy dc eerfte cn twee- ^^erdigebouwt heeft. Derhalven heeft de Bilfchop , het gantfche dc flagh-orde byna geheel verflocgen , den Koning gevan- »volk, en Uthred, Graef van Northumberlandt, te hulp ge- gen namen, en de derde zulk ccn fchrik aenjoegen, dat zybeden hebbende, het geheele bofch afgehouwen, cn de zoo fnel, als zy konden, wegh vloden, zoo dat zelfs dc ftcyl-plaets in \'t kort bcwoonbacr gemaekt. Eyndlijk is van dc fte plaetfen haer vrees, voor dat zy t\'huys gekomen waren,rivier Coquedo tot acn AeTetje de gantfche menighte des niet kon ftuyten. Dit was een edeie flagh, en onder velevolx zoo tot dit werk, als namaels tot het bouwen van cen ncêdagen der Schotten gedenkwaerdigh, (dewelke dekerk met een vaerdigh gemoedt toegeloopcn ; en tot dat onzen de flagh byA>w7/j- /fr/^j/j noemen,) wantdccdel-zy volmaekt was, heeft het niet opgehouden aendachtelijk fte dcr Schotten in dc zelve gebleven, en de Koning ge-te volhcrdcn. Her bofchken uyt-geroeyt, en ieder by loo- vangen zijndc, zoo zijn zy gedwongen geweeft veledan-dng wooningen toc-gedcelt zijndc, 200 heeft devoot- den op dc grenzen aen d\'onzen in tc ruymen, envecjinoemde Pr^laet, door Chriftus cn S. Cuthberts liefde ont- kafteelen over te geven. Maer dit zy genoegh van Bur^fteken, met cen heerlijke cn geen kleyne moeyte de kerk ham, hetwelk, zoo\'t u belieft, wy met dit tweeling-vanbegonnen, en met afle vlijt om tc volmaken volhart. Zoo Nechamus, en zcsling- veers van lonfton verlaten zullen:vêr hy. , , Branfpêthc^ißlt. Niet lang daerna hebben \'t die Engelfen, dic het Noor- V e D R A ruem rapidis modo cur fib us, agmine leni, Secoue minor celebres fufpicit urbe viros,^os dedit ipfa olim, quorum ér tegit ojfa fepulta -, Magnus ubtfacr omarmore Beda cub at.Se jaSiant alia velrelligione, vel armis ;mc armis cluit, h<ec relligione potens. Van de verdreve Munniken, de xii Proveniers, en tweeAerts-diakens in de plaets geftelt, en vande naem des

Prioors manfch gebiedt met geen goede oogen konden aenzien,fteunende op dé natuur der plaets, tot ccn zetel der oorloghverkoren , en hebben Willem dc Noorman geen kleynemoeyte aen-gedaen. Want Willem Gemiticenfis fchrijftaldus: Zy zijn geweken in cen dal van \'t Graeffchap, welkdoor wateren en boffchen on-aenkomelijk was, richtendeeen kafteel met zeer fterke waUen op, \'t welk zy Bunhol&quot;mum genoemt hebben, waer uyt zy verfcheyde uytvallendoende, hebben lang daer in gcfchuylt, de komft van Swe-nus 3 Koning van Denemarken, verwachtende. Maer als L I ?Î- i!I \\>f (i



? B I s D O M VAN DURHAM. 51^ ^ïiobts in de waerdigheydt van Deeken verandert, heb \'c Beda noemt, n\\x Monks-tveremouth, dat is, demmidtderik niets te fchrijven, want die dingen zijn yder een zeer Were,welke aen dé Munnikenbehoort heeft.YanvjQiyiQ^^QY\'^^weibekent. Deze ftadt heeft haer langte met xxii gra- Wilhelmus Malmesburienfis aldus fchrijft : Kier ontfantrtden, o minuten, en de breedte met l i v graden, l v n de Were, in zee vloeyende, de fchepen , by mooy weder in-minuten bepaelt. komende, in de aengename fchoot van zijn mondt. Wel- By Durham, op dat ik dit niet nalaet, ten ooften ziet men ker beyde oevers Benedidus Btfcop met kerken vereert, eneen zeer fchoon gaft-huys, het welk die rijkfte Biftchop , daer by kloofters gefticht heeft , het een met de naem vanen oogenbhkkige Graef van Northumberlandt, (alsNeu- Petrus, het ander van Paulus. Over dezes wakkerheydt zalbrigenfis verhaelt) den Melaetfchen gunftigh zijnde, wel hy zich verwonderen, die zijn leven lezen zal,dat hy de me-, ^ door een rijklijke, maer nochtans ten deele min eerlijke be- nighte van boeken aengebraght heeft, en de eerfte vangifting gebouwt heeftj van eens anders gerechtigheyt niet allen in Engelandt de werk-licden van fteene huyzen, enweynigh dezer Godts-dienftigheydt door gewelt toe-eyge- de Glaze-makers aengenomen heeft.nende,terwijl hy van \'t zijne genoeghzaem te hefteden wey- Vijf duyzent fchreden hooger wordt ook de mondt dergerigh was. Nochtans heeft hy zeer rijkelijke inkomften Tine geopent, dewelke wy gezeyt hebben dat een ftuk wegsom vijf-en-tfeftigh Melaetfen, behalven de Priefters,te voe- met dc Derwent de noordt-zijde van onze drie-hoek be-den, beftemt. paelt. Aen de Derwent, dewelke na by de top der drie-Van hier drijft de haer wateren rechter ten noor- hoek haer bronnen heeft, light niets vernaemts, als hetFinchdale. den door , alwaer, onder\'t gebiedt van den twee- dorpken f^c/s^^r, zoo men\'t nu noemt, vanEbba, een Ekkjler,den Henrijk, Godrik, een man van oude en Chriftlijke een- maeght van \'t Koninglijk bloedt der Northumbren ge-voudigheydt, gantfch tot Godt begeven, een eenzaem le- fproten, dewelke in zulken fchijn van heyligheydt omtrent Ebba,ven geleyt en vol-eyndight heeft, en is op dezelve plaets het dc xxx jaer onzer zaligheydt vermaert geweeft is,begraven, op dewelke (als die Wilhelmus Neubrigenfis datzy door gewoonlijke vergoding onder de heyligen ge-verhaeltj hy gewoon was oft biddende te knielen, oft ziek- ftelt wierd, cn in dit eylandt vele kerken haer toe-gewijdtlijk neder te liggen. Dewelke door deze heylige eenvou- heeft, dewelke hec

gemeen volk S. Tabbs, voor S. Ebbas Tabbs,digheydt zulk een verwondering van zich verwekt heeft, noemt. dat R. de broeder van dien rijken Biftchop Huig van P^^- En aen de Tine is gedenkwaerdigh Gateshead, in het Gateshead^fèy, zijn gedachtnis met een kerxken vereerde. Van daer Saxifch Gaeprhcveö, en byde Gefchicht-fchrijvers, hetvloeyt de door het kafteel , zijnde in een wa- welk het zeilde betekent, Geyten-hooft, als de voor-ftadt rande gefloten, een oude woonplaets der X/zzi??/^^, dewel- van Nieu-kafteel, welk op de andere oever der T/^ lighc,ke gefproten zijn van Liulf, een man in deze wijk onder daer het van de zefte Edward aengevoeght was, als hyhec\'Edv^atd den Confeffeur yzxi den hooghften Adel, dewelke Bifdom affchaftcj maer Maria heeft het der kerk terftoncAldgith, de dochter van Aldred, Graef van Northumber- weder gegeven. Dit acht het gemeen volk veel ouder alslandt, getrouwt heeft. Van deze heeft Marmaduk zijn Nieu-kafteel zelf. Zoo ik ook zeyde , dat dit en Nieu-ka-moeders wapenen aengenomen, (door wiens recht hy het fteel (want het fchijnc eertijdts een ftadt, alleen door deerf-goet der Thwengs verkregen had,) ce wecen een roode rivier van een gefcheyden geweeft te zijn) die grens-bezet-wapen-riem tuflbhen drie groene Papegaeyen op een zil- ting geweeft is, dewelke men onder de laetfte Keyzeren Ga- q 1 ^ver fchildt,daer de Lumleys te voren zes zilvere Papegaeyen brofentum genoemt, en de tweede bende der Thracicrs bs-in een root veldt gevoert hadden. Want deze was de oudt- fchermt heeft, en dat zy haer oude naem in zin en beteke-fte dochter van Marmaduk Thweng, en een van de erf-gc- ning gehouden heeft, daer dat Nieu-kafteel meêr als eensnamen van Thomas Thweng, zijn broeder. En diens Mar- een raeuwe naem aengenomen heeft, ik zoude, als ik hope,maduks zoon Radulf was, van de tweede Richard , eerfte niets vreemds van de waerheydt zeggen. Want de Britan-Baron van Lumley gekoren. Welke eer lan, de negende nen gebruyken in\'c c\'zamen-voegen van haer fpraekna hem, nu geniet, een dapper moedigh man, en in zijn ou- voor een Geyt, en Hen voor Pen, dat een hoofc betekent ^ enderdom, door onnoozelheyt des levens, en alle cieraden der het wordt t\'eenemael in de zelfde betekening Geyten-hooftEdeldom, zeer ge-eert. ^^^^ Latijnfche Schrijvers genoemt, gelijk Brun* Hier tegen over, niet vêr van de andere kant der rivier, dufium in de tael der Meflapien zijn naem van Herten-hooftM^tCheferupontheftreet, dat is, het kafteel, oitfledeken gekregen heeft. Ik zou achten dat deze plaets de naemaen de gemeene wegh. By

de Saxen Concbcfrep genoemt, van eenige herbergh, daer het Geyten-hooft uything,waer van ik zoude oordeelen, dat het C o n d e r c v m gegeven is, niet min als de Haen van Afrijken, de drie zu-geweeft is, waer in het boek der Aentekeningen gedenkt, fters van Spanjen, de Peer van Italien, plaetfen by Antoni-dat de eerfte vleugel der Afturen in de Roomfche tijden nus, dewelke van dufdanige uythangfels, als zommige ge-de wacht aen de lijn (als hy zeght) van de wal gehad heefc. leerden gelooven , haer namen gekregen hebben. DochWant het is weynigh mijlen van die Wal af, waer van wy onze G efchicht-fchrijvers noemen \'t, als met een mondt,daer na fpreken zullen. Hier in hebben de Lindifarnenfi- Geyten-hooft, terwijl zy gedenken dat Walcher, Biflbhopfche Biflbhoppen, met het lichaem van haer Cuthbert, on- van Durham, den welken de eerfte Willem als Graef overder \'t donderen van het Deenfch onweder, c x 111 jaren de Northumbren geftelt had, op deze plaets van het woe-gefchuylt. Tot wiens gedachtenis, als Egelrik, Biflchop dende gemeen om zijn quade bediening gedoot is.van Durham, de gronden van een nieuwe kerk daer ter Beneden dit dorp, byna aen de mondt der Tine, zietplaetfe leyde, hy zulk een hoop begraven geldt gevonden men Girwy, nu larrow, de geboort-plaets van den Eerwaer- Gimy oftheeft, dathy nu rijk genoegh zijn Bisdom af-leyde, en te digen Beda, alwaer eertijdts ook een kloofterken ge-I^now.Petroburgh gekeert, daer hy eerft Abt was, de wegen door bloeyt heeft, wiens ftichter, en tijdt van ftichting, dit op-de moeraflbhen geveftight, en andere werken, niet zon- fchrift aenwijft, welk noch gelezen wordt in de muur vander de grootfte koften, op-geright heeft. En langen tijdt de kerk: Cheßer tipo» the flreet. Condcr- ctim. 1080» dedicatio basilicas. p a v l i viii. kl. mal. ianno xvl eceridi reg.ceoleridi abb. EIVSDEMQ^eccles. deo avctore,conditoris anno iii I. ?T i Hilton&quot;caßle. daer na heeft Antony Bek, Biffchop van Durham , hier eenCollegie-kerk, een Deeken , en zeven Proveniers geftelt.In dewelke de terftont-genoemde Baron van Lumley de ge-denk-tekenen zijner voor-ouderen, van Liulf af, met een geduurige ry van vervolging tot op deze onze tijden , uyt de uyt-geroeyde kloofters op-gezocht, oft van nieuws ge-maekt , in fchoone orde t\'zaem-gefchikt heeft. En meêrbinnenwaerts, bynain \'t midden van den zeiven drie-hoek. De groote kerken wierden , als Chriftus heylzame hebt is een ander kleyn vlexken, onlangs door een Collegie van over de weereldt begon te ftralen , (\'tzy ook niet vreemt een Deeken en Proveniers, van dien Antoninus gefticht, dit hier

aen te tekenen) Basilica genoemt, om dat ^^ruc^, bekent geworden , men noemt het Lanchefter, het welk ik der Heydenen Bafilics, te weten, die groote gebouwen,in de eens geacht heb dat Longovicm ge^ee\'^i^. welke de overheden het recht gefproken hebben , in derMaer keeren wy naer de Were, dewelke zich nu eynd- Chriftenen kerken verkeert zijn i waer van Aufonius, Baft- lijk ten ooften keert, en soothy Hilton, het kafteel der lica olim negotiis plena, nunc votis-. oft om dat zy in\'t lang, Lumîey. Hiltons vloeyende, in de zee verberght by Wiran-muth ^ als even als de Bafihca, gebouwt wierden. Hier y y y y y



? A N N. R D B E E 320 Hier heefc onze Beda, die byzondereluyfter van Enge-landt , die om zijn Godts-vrucht en geleertlieydt de naemvan Eerwaerdigh verkregen heeft , in \'t over-wegen dcrSchrift, als hy zelf zeght, zijn vlijt befteedt, cn onder diegroote vloeden der woeftheydt zeer geleerdelijk veel boe-ken gefchreven. Dewelke geftorven zijnde, als Guil. Mal-mesb^urienfts zeght, zoo is met hem byna alle kennis vangefchiede dingen tot op onze tijden toe begraven. Wantals eenen luyaert altijt een luyer volghde, zoo is de yver deroeffeningen langen tijdt in \'t gantfche eylandt verflaeiiwt.En de Deenen hebben deze heylige plaets zoo gequelt, datin de eerfte tijden der Noormannen, als zommige de Mun-nix-orden in deze landen vernieuwden, en Biflchop Wal-cher haer deze plaetstoe-eygende, de muuren, als mijnSchrijver zeght, alleen zonder dak ftonden, en naeulijx ee-nigh teken der oude edelheydt behielden, waer op zy noch-tans een dak van ongefchaefde houten en hoy liggende,hebben begonnen de Godts-dienft te oeftenen. De Biflthoppen van Durham, die voor Pals-graven ge-acht worden,behoef ik hier niet op te tellen, \'t Zy genoeghaen te wijzen, dat, na dat de Stoel in\'c d cccc xcvjaer onzer zaligheydt hier geftelt geweeft is, tot op onzceeuw vijf-en-dertigh Biflchoppen gezeten hebben. Vanwelke de vier voornaemfte zijn Huigh van Budfey, dewelkemet gereeden gelde, te weten dertien duyzent ponden, hetGraeffchap van Northumberlant, terwijl hy lecfde,cn Sath-bregia, geduurigh voor zijn navolgers te bezitten, van tieneerften Koning Richard gekoft, en het zeer fchoone gaft-huys, waer van ik gefproken heb, gebouwt heeft; en diemet den Aerts-biflchop een bittere twift kreegh , terwijl(als een zeght) deze pooghde te heerfchen, die niet onder-danigh, en geen van beyde voorderlijk te zijn. AntonyBeky Patriarch van lerufalem , dewelke in malle gebou-wen, en groote pracht, groot geldt verquift heeft. De Car-dinael Thomas , wiens geluk niet als matigingge-brak; maer zijn gefchiednis is gemeen genoegh. En Guth-bert Tunßall, die, als wy kinderen waren , geftorven is, inwetenfchap der konften en heyligheyt des levens (geen nijtverzei mijn woort) haer allen gelijk, en een groot cieraedtvan ons Britannien. Beda. Bißhopppnvan DhY&quot;harn. In dit landt en ISlorthumherlant telt men 118 Barochy-kerken, behahen zeer veel Kapellen, I LAN-



? \'ibêêbêsmssmmabêamm gg 511 LANGAS\'SHIRE U moét ik mijn reys an-ders heen wenden, name-lijk na de overige Brigan-ten , dèwelke over \'t ge-berghte aen de weft-zeewoonen,en eerft tot de Lan-cafters , tot dewelke ik ee-nighzins onwillig (het welkmy wel gelukken moet) ga,want ik voel dat ik my zei-ven , ik laet ftaen den lezer,niet voldoen Zal want zeerweynigh dingen zijn my na wenft;h gelukt, als ik het groot-fte deel des zelfs door-zagh, zo fcheen de oudtheyt de oudenamen óveral vernielt te hebben. Maér öp dat ik denLancafters niet fchijne te ontbreken, zo zal ik voort-varen,en de Godlijke hulp, die my tot noch coe onderftut heeft,zal my, vertrouw ik, niet afgaen. Onder de bergen, dewelke, ais ik nu dikwijls gezeyt heb,door \'t midden van Engelant loopen,en zich als fcheyts-lie-den tuffchen de landen oft Graetfchappen inftellen, lightten weften het lant van Lancafter, by de Saxen Loncaft;eji-jxype 7, gemeenlijk Lonkashire, Lanka-shire en The CountyPalatïne of Lanc a[l er,om dat het door de tijtel van Palsgraef-fchap vermaert is, ten ooften wordt het tuflchen York, enten weften tuffchen de lerfche zee zoo befloten, dat het tenzuyden,daer het naer Cefter light, breeder zy, en allenx tennoorden voort-loopende,daer \'t aen Weßmorlant grenft, ge-engt wort.En aldaer wort het door een inham der zee wegh-gerul^t, en heeft geen kleen deel aen d\'over-zijde van dieninham, daer \'t aen Cumberlant paelt. Daer \'t tot velden ge-effent wordt, is het vruchtbaer ge-noegh van gerft en tarw, aen de voeten der bergen is hecvruchtbaer van haver, en is overal van een verdraeghzameaerde, behalven op zommige moeraflbhige én min gezondeplaetfen , die men Mofes noemt, dewélke nochtans dezehaer ongemakken met overvloediger gemakken verbete-ren. Want de vlakte daer af genomen zijnde,zoo verleénenzy vette turven om vuur te ftoken, en zomtijdts onder-aert-fche boomen.oft die lang begraven gelegen hebben. En la-ger verfchaffen zy op zommige plaetfen overvloedigh Mer^om de landen te meften, waer door het aertrijk na dermenfchen meening, zeer onlijdtzaem van vruchten,zoo be-gint te murwen,dat men achten mach dat de traegheydt dermenfchen eertijts girooter geweeft is als de ondankbaerheytder aerde. Maer ghy mooght de goetheyt: des landts uyt degefteltenis der inwooners, dewelke inzonderheydt fchoonvan aenzien zijn, als ook, zo\'t u belieft, uyt het groote vee,oordeelen: want in de Oflen, die lang van hoornen en ge-ftelt van lighaem zijn, zal u niet lichtlijk fchorten van \'t gé-ne de Carthaginenfché Mago by Columella véreyfcht. Aen de zuydkant wort het door de rivier Mar/ey

van Cé-fter af^gefcheydenj dewelke midden in de bergen ontfpruyttende, en noch weynigh van zijn bron af-geloopen zijnde,een landt-pael wort, en loopt zeer zachjes naer \'t weften,alsof zy de andere rivieren in haer hemels-blaeuwe fchootriep , en ontfangt terftont van \'t noorden zeer lieflijk de tpe//, dewelke alle de rivieren van deze ooft-wijk met zich fleept. Onder welke de voornaemfte is de rivier Roch, de-welke in een dal by zich gelegen heeft de wei-bewoondekoopftadt Rochdale, gelijk op de Irvpeüzévc de niet min be-woonde koopftad Buri light^ en hier benevén heb ik,terwijlik Coccium, by Antoninus gedacht, zorghvuldelijk zoght,Cokley een houte kapel met boomen omzet^ Turton een ka^pel tuffchen fteyle en morfllge plaetfen , de tooren Turton,en de fchoone huyzen Entweißelgezien: van welke dit eer-tijts zeer edele mannen van zijn naem gehad heeft, en datheden tot een woonplaets verftrekt aen het vermaerde ge-flacht van OrelL En daer de Invell met de Irk t\'zamen-vloeyt,bloeyt op de linker-ftrant, welke van roode fteen op-rijft,naeuwlijx drie duyzent fchreden van de Merfey, die ou-de ftadc, welke eertijdts by Antoninus MancvNivm ComtjfaUtine, Mofes. Rochdale. Cokley.Turton. Mancn-nium% en M A N V c i v k, maer by ons, de oude naem noch nieèvergaen zijnde, Manchefter genoemt wordt j deze over- Manchetreft de ombuurige fteden in cierlijkheyt,volk-rijkheyt, wol-le-weven, markt, kerk, en collegie, welk Thomas,Heer vanLaware, dewelke geeftlijk geworden en de laetfte manlijkeerfgenaem van zijn geflacht was, onder de vijfde KoningHenrijk gefticht heeft. Want hy was van de Greleys gebo-ren , dewelke (als men zeght) oude Heeren van deze ftadcwarenj doch in de vorige eeuw is het veel treflijker geweeft,zoo door de eer van wolle-lakens (die zy Manchefter Cottonsnoemen) als door \'t recht van een vrye plaets,welk de machtvan\'t Parlament, onder de achtfte Henrijk, naer Cefterovergebracht heeft. In de by-gelege Warande van de Graefvan Derby, Alpark genoemt, hebben wy een vierkante voecvan een ouc bolwerk gezien,alwaer de rivier Medloc in de 7r-wellvloeyc,men noemt het Mancafile-, het welk ik niec zoudedurven zeggen dac hec oude Mancunium geweeft zy, zoonaeuw een ruymce befluyc hec, maer dat het eêr een wacht-plaets der Romeynen was, by het Welke ik dit opfchrift opeen oude fteen gezien heb: * D CANDIDIFIDES. XX. IIIL Dit andere heeft my de geleerde Wiskonftenaer I. Dee,bewaerer van het Collegie van Manchefter, die\'t gezienheeft, uyt-gefchteven: COHO. I. FRISIN3 MASSAVONISP. XXIII. Zy fchijnen geftichc ce zijn voor die hoplieden , om haerzo

lange jaren verzochte trouw en vromigheyt. In\'t d cccc xx jaer onzer zaligheydc, heeft de ou^de Edward, als Marianus verhaelt, het heyr der Merciersin Northumberlandt gezonden, (want toen behoorden \'caen de Koningen van Northuinberlandt,) op dat het déftadt Manchefter zoude weder op-bouwen, en aldaer be-zetting ftellen. Want het fchijnt in de Deenfche oorloghvervallen geweeft te zijn , tegen welke, om dat zich de in-wooners kloeklijk als mannen gedragen hadden, zy haerftadt willen Manchefter genoemt te zijn, hec welk zy verta-len de ftadt der mannen j en deke meening, dewelke methaer lof gevoeghc fchijnc, zijn zy wonderlijk toe-gedaen.Maer die goede lieden wetén niet dat het in de Britanfchetijden Mancunium is genoemc geweeft, zoo dac de oor-fpronklijkheyt uyt onze Engelfche tael verdwijnt en ydel is.Ik wilde \'t derhalven liever van het Britanfch Main trek-ken, \'t welk een fteen betekent want het light op een ftee-nen heuvel, en by dezelve ftadt te Colyhurfi zijn zeer fchoo- Colyhurf.ne en vermaerde fteen-kuyien. Voorts, op dat wy weder^keeren, neemt de Merfey, doorde wateren der Irwellmx voller,zijn loop ter Zee-waert, doörTraford, waer van het vermaerde geflacht der frafords de Traford.naem en wooning heeft, en chatmoffe, een wijdt en breedt Chatwopiopen moerafligh landt, van welk deonftuymige rivieren, byonzer vaderen gedenken,geen kleyn deel,niet zonder groocgevaer,wegh-genomen hebben, waer van de rivieren bedor-ven, en een grooce menighce van viflchen verloren zijn.In welke plaecs nu een dal lighc van een riviérkén befproeyt,en neder-gevelde boomen gevonden zijn. Zoo dac menVermoeden magh, dat, als hec landt verzuymt lagh , en deaf-loopen der beeken niet in de ope dalen af-geleydt wier-den, en de water-gangen, oft door zorghloosheydt, oft doorwoeftheydt gefloten wierden, al wat lager was, tot dusdani-ge moeraflTige plaetfen (die wy Moffes noemen) oft ftaendewaceren verkeert zijn. Het welk zo \'t waer zy,zo hebben wyons niette verwonderen, dat zoveel boomen op diergelijkéZzzzz plaetfeß * Centalrionis^
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? E N. 312 DE B R I G A plaetzen doorgaens door Engelandt, maer inzonderheydt was (als men toen fprak) van de Heerlijkheydt van tanca-hier te lande, over-ftolpt en als begraven liggen. Want als fter, hier een kafteel gebouwt heeft, welks bewaring hetTmmen on- wortelen door te veel nattigheydt los wierden, zoo moe- edel en Ridderlijk geflacht van MoUneaux nu voorwaer lan-der daerde. ^^ boomen nootzakelijk afvallen,en in zoo weeke aerde gen tijdt gehadt heeft, wiens voornaemfte woonplaets hier neaux*\' verzwolgen worden. De gebuuren vorfchen met boomen by is te Sefton, welke die Rogier van Poidou aen Vivian vanen fparren waer zy fchuylen , en de plaets gemerkt hebben- Molmeaux^in de eerfte tijden der Noormannen,gefchonkendegravenzeuyt, en gebruykenze om vuur te ftoken, want had. Want die Rogier heeft het gantfche landt tuflchen dezy zijn den vlammen en t licht zoo aengenaem als toort- mieTccnUibe/i en Merßy ingchadt, als het Schatboek vanzen 5 welk mogelijk gefchiet om de zwavelachtige aerde , Engelandt getuyght. waer van zy omgoten zijn, daerom het gemeen volk ge- Dicht by Sefton, zoekt het rivierken Jlt een wegh in de looft dathet Denne-boomen geweeft zijn, welke C^far zee, en als zyze gevonden heeft noemt zy daer van het by- nochtans loochent dat in Britannien voort-komen. Ik weet gelege dorpken Altmouth, en heeft dicht by zich Femeby, wel dat die meening voor zeer vaft aengenomen is,dat deze uyt wiens broeklanden turf gegraven wort, dewelke de in- van de zont-vloet af door \'t gewelt van \'t water nedergevelt wooners om vuur te boeten en licht te ontfteken gebruy- gelegen hebbend en daerom te meêr, om dat zy op zommi- ken.En onder de turven is droevigh en zwartachtigh water, ge hooger plaetzen nyt-gegraven worden: die hooge plaet- waer op ik weet niet wat vetachtigheydt drijft, en in \'t welk zen nochtans, daer zy van fpreken, ontkennen zy niet dat viskens zwemmen, die van de gravers gevangen worden ,• en moerafllgh zijn. Zoodanige groote boomen worden ook dewelke wy zoo wel graef-viftchen mogen zeggen te zijn, meenighmael in Duytfch Hollandt gevonden, dewelke de als die omtrent Heraclea en het Tius van Pontus. En geen geleerden in dat landt meenen dat van de baeren op ftrandt wonder, wijl in deze waterachtige plaetfen de viflxhen met begraven, oft van de winden in die lage moeraflige plaetzen fteetfchde vochtigheyt te volgen onder de aerde kruypen, gedreven en gebleven zijn ; maer het nieusgierigh volk der en de menfchen met fchoppen te viffchen gaen. Dat in yW^^^ Wijsgieren zal dit volkomelijker navorfchen. Paflagonien in min waterige plaetfen vele en goede vif- Na Chatmojje vertoont zich Holcroft,

welk met de woon- fchen uytgegraven worden , heeft eenige verborge en by- plaets ook de naem aen het doorluchtigh geflacht der Hol- zondere redenden aertighlijk voorwaer zeght Seneca: waer- crofts verleent heeft, welk eertijdts zeer verrijkt is door het om is \'t dat de viffchen over \'t landt niet gaen, zoo wy over houlijk met de tweede erfgenaem van cWftó. Want het de zee varen? leght hier naby, dat Gilbert van Culchit te leen van Alma- Van hier wordt de ope ftrant met een groote booge uyt- ric Butler, gelijk hy te leen het Graeffchap van Ferrars , ten gevoert, en meêr binnewaerts van de zee afziet men de tijde van den derden Henrijk, bezeten heeft. Wiens eerfte koopftadt Ormeskirke,dc vermaerde begraef-plaets der Stan- Ormes* dochter en erfgenaem als Richard de zoon van Huigh van leys Graven van Derby, welker voornaemfte woonplaets Hindley troude, zoo heeft hy de naem van Culchith aenge- Latham in de buurt is, zijnde zeer groote en heerlijke huy- nomen, gelijk zijn broeder Thomas, die de tweede getrout Zen , dewelke zy van des vierden Henrijx tijden af geftadig heeft, na zijn bezitting genoemt is van ; een ander vermeerdert hebben. In welke tijdt lan , een man om de zelfde reden van Peasfalong, en de vierde van Rifeley; yan Ridderlijke waerdigheyt, de vader van lan, Koninglijke \\ welk ik aenteken, op dat de lezer verfta,dat by onze voor- Stadt-houder van lerlant, uyt de zelfde ftam met de Baron- ouders even zoo groot de lichtigheyt in \'t afleggen en aen- nen van Audley gefproten, de dochter en erfgenaem van nemen der namen na de goederen, als haer vafte deftigheyt den doorluchtighften Ridder Thomas Latham getrouwt in andere dingen., geweeft is. Ook is dit zelve eertijdts ge- heeft, dewelke deze heerlijke hoeve met veel andere bezit- fchiet in andere deelen van Engelant. Hier rondom liggen dngen tot houwlijx-goet geweeft is. En van die tijdt af heb- ftedekens,(als ook door dit gantfche Gracffchap, en Cefter ben de Stanleys hier haer woonplaets geveftight, onder de cn andere deelen van\'tnoorden)dewelke,gelijkzy de naem welkeThomas, de zoon van Thomas Heer van van aen veel heerlijke geflachten meê-gedeelt hebben, alzo ook de zevende Henrijk tot Graefvan Derby gekooren , by ^^ \\ ^^ haer bezitters van de zelfde naem tot op deze tijden toe ge- leonora Nevill,dochtcï van den Graefvan Sarisbury,geteelt * nieten, als Aßon van Aßon, Atherton van Atherton, FUleßey heeft Georgius Heer van Le Strange ; want hy hadt getrout \'van Filleßey, Standifch van Standifch, Bold van Beid, Hesket loanna,eenige dochter en erfgenaem van lan Baron van Le^ \'vanHesket,WorthingtonvanWorthingt0n. TorbecvanTor- Strange de Knokkin, die, by zijns vaders leven

geftor- hec,&C\' Het ware oneyndelijk de zelve byzondedijk te noe- ven, een zoon gehadt heeft, Thomas naemlijk de tweede men,ook is \'t ons voor-nemen niet de vermaerde geflachten Graef van Derby, den welken Anna,de dochter van Edward op te tellen,maer de oude plaetzen te door-zien. Noch tans Heer van Haßings, gebaert heeft Edward den derden Graef gelijk de deugt deze en dufdanige geflachten in deze noot- van Derby, die by Dorothea, de dochter van Thomas der-landen(op dat ik \'t eens zegge) geveftight,de voorzich- Howard Hertogh van Norfolk, ontfangen heeft Henrijk ds tige maedgheyt en de oude eenvoudigheydt, met haer goe- vierde Graef, dewelke Margriet de dochter van Henrijk deren te vreden zijnde, vermeerdert heeftiZoo hebben in de Cliftord Graef van Cumberlandt getrouwt heeft, de moe- zuyder-landen van Engelant de overdaet, woeker, lok-azen der van Ferdinand de vijfde Graef, die korts geftorven is, van verderf, en quaedt bedrogh in \'t kort de bloeyenfte ge- en van Willem nu de zefte Graef, die zijn broeder nage- flachten heel uytgeroeyt zoo dat vele klagen dat de ftruy- volght is. ken des ouden Adels alreê verdorren. Hier kruypt ftillekens het rivierken Bugles, aen het welk BugleK OndertuflTchen zullen wy den afloop der Merfey vervol* onze Arthur (als Ninnius getuyght) de Saxen met een ge- cen, dewelke nu door Wamngton, bekent door haer Hee- denkwaerdige flagh verftroyt heeft. Acn dezes bronnen is ren de Butlers bygenaemt, die van den eerften Edward het de ftadt Wiggin, men verzekert dat zy eertijdts Wibijjin Wio^t»: merkt-recht verkregen hebben, afvloeyt; waer van niet vêr genoemt geweeft is, van welke naem ik niet heb te zeggen, ten noorden Winwik is, onder de rijke pnefterdommen van als dat de Lancafters de huyzen Biggin genoemt hebben,als Engelandt het vernaemfte, in \'t opper-deel van welx kerk ook niet anders van de ftadt,als dat zy wel bebouwt en volk^ deze veerzen na de oude ftijl van Koning Ofwald gelezen rijk zy, ingelijft van een Mayer en burgers. En de heerfcher worden: van de kerk is, als ik verftaen heb, Heer van de ftadt. Hier Hic locus Oßvalde quondam flacuit tibi valde \' na by ziet men Holand,\\xyt het welk dat doorluchtigh fte ge- Northanhumbrorum fueras Rex, nuncque Polorum flacht der Holands, dewelke Graven van.Kent en Surrey,. &quot; Regna tenes, locopaffiis Marcelde vocato. en Hertogen van Exon waren,haer oorfprong en naem ge- Van Warrington vloeyt de Merfey,Txch nu verfpreydende, trokken hebben. En de dochter en erfgenaem yan de oud- nu weder intrekkende, met een ruyme en tot den koophan- fte broeder , dewelke hier in Ridderlijke orde bloeyde ^ Liwerpok. bequame fchoot in zee, alwaer

zich Litherpoole oprecht, heeft eyndlijk,aen de Lovells getrout,hacr met goederen en in\'tSaxifGhLipefi-pole,gemeeniijkz:^>^öi?/^,van het verfprey- wapenen verrijkt, te weten met een hemels-blaeuw fchildt hm wapen,de water even als een poel, gelijkmen meent, genoemt,wel- met zilvere lelyen doorzaeyt, tuflthen welke insgelijx eenke de bequaemfte en gebruyklijkfte over-vaert naer lerlant zilvere leeuw met een omgekeerde mont oprijft.is, vermaerder door zijn treflijkheydt en gemeenzaemheyt. Dicht by de mont der Bugles, wordt het genoegh ver-als outheydt. Want haer naem gemoet ons nergens by eeni- fpreyde meyr Merton gevoed, welk door zijn verlaet zichge oude fchrijvers, als dat Rogier van Poiä;ou, die Heer in deze rivier ontlaft, en loopt terftont de rivier in zijn N Holcroft. r\' .i-j t Veratide» ringvmnamen. i C I . I : I k I ? i! ! l •! Warrini-ton. Wmiviki ?T I 1 «is: \'



? N zijn mondt tegemoet: want dit is de naefte tivier nae demier/èy die tot de zee Jcorat, haer oude naem noch nietgantfch Vergaen zijnde. Want by Ptoiomièus wortie de wa-ter-plas Bellisama, en by ons genoemt, mooghhjkuyt de by voeging van\'t Saxifche woordt Rhe, \'t wélk eenrivier beteekent. Deze rivier wort eerft,uyt dé heuvelen vanhet landt van York, met fnelle wateren ten zuyden afgedre-ven door drie hooge bergen , Ingkhorrow hill aen de Bron-nen , over de welke met een woefté rugh ten weften allenxopgaende, en op zijn uyterfte als met een artdere opgefteldeheuvel zich verheffende, wy ons verwondert hebben. Reni-gcnt, mogelijk van zijn wit en fneeuvvigh hooftjwant dit be-teekent Pengwin by de Britannen, de welke met zo woeft,maer niet zoo hoogh een top verheven wort. En daer de ri-vier Rhibell \'m Lancafter loopt, (want deze zijn in York) ver-heft zich PendlehtlL met een groote hoogte, en op de topbrengt zy een byzondere plant voort, dewelke, als uyt dewolken voort-gekomen,men Clowdesbery noemt.Maer dezeberg is door de fchade,die zy het onder-gelege lant onlangsgedaen heeft,een groot gewelt van water uytfpouwende, endoor \'t zekerfte teeken van regen, zoo dikwijls haer top vaneen nevel bekleet wort,meeft vermaert. Dezer gedenk ik teliever, zoo om dat zy de uytftekenfte in onze Apennin zijn jwaer van men gemeenlijk zeght: Ingleborrow, Pendle, and Penigent:Are the highefl hils hetmeene Scotland and Trent,. Als ook op dat mén verfta \'t gene ik té voren gezeyt héb,waerom de hooghfte Alpen Penning, en de toppen der ber-gen zelve Pennum,en de Afenninen alzo by de oude Franfenzijn genoemt geweeft. Want Pen beteekent by de Britan-nen de hoogten der bergen. En aen \'t afhangen van de bergPendle light dicht by de Rhibell het kafteel Clithero, van deLaciis opgebouwt, en dicht hier by Whaley,hy de Saxen Wa-lalej, vermaert door een kloofter by de Laciis gefticht, welkvan Stanlaw in \'t Graefichap van Cefterin\'tclD cc xcvijaer over-gebracht is. Alwaer in\'t D cc xcviii jaer deHertogh Wada zijn ongelukkige vaendelen tegen ArdulfKoning der Nordanhumbren opgericht heeft by Billanghoywelk nu kortlijk Langho genoemt wordt. De RhiheÜ vanhier voort ten weften gekeert, deelt zijn naem aen \'t dorp^welk onze eeuw Riblechefter noemt, alwaer zoo veel ken-teekenen der Roomfche oudtheyt, als beelden, pennin^gen, ftijlen, voeten van ftijlen, bollen, autaers, marmers, enopfchriften dikwijls uyt-gegraven worden, dat het buytende zaek fchijnt te zijn, dat de inwooners met een mank rijmdichten : It is mritten upon a waUin Rome tRibchefier wm as rich as any towne in

Chrijlendome. En de krijghs-wegen hebben hier by met een uytfteken-de dijk gelegen,de eene van York, de andere van \'t noordendoor Bowland ForreJl,cm luftigh bofch, welke noch veel mij-len vêr opentlijk gezien wort. Doch de opfchriften hebbende boeren zoo leelijk gemaekt, dat hoewel ik \'er veel gezienheb. zo kan ik nochtans maer een oft twee lezen. Tot Sales-bury hall, welk nabuurige huyzen zijn van\'t edele en oudegeflacht der Talbots, hebben wy de voet van een ftijl aldusbefchreven gezien : DEOMARTI, E TV I C T O R I iED D. AVGG.ETC C---N N In de naefte muur is hier by een andere fteen gevoeght, vertoonende Cupido én een ander beeldeken, uyt welksverkeerde zijde my dit op-fchrift, doch zonder zin, uyt-gefchreven is, het welk, om dat hét my lang gequelt heeft,ik hier by voegen zal, om de méening Van anderen uyt télokken : E O E S AO L N A S OS A L V E DL. Q. Q^ S AREVENE D I A N I BeUiptma. Tenigent. TendlehiU. Clou>des~herjf. Alpes&quot;Pennina. Wat JPen hedujdt. Clithero.Whaley. Rihleche-fter, I MNNR.MS N T O N IS MEG. V LC. D O M VLITER SR 0ABBAV 1E Van deze Deabvs oft Deis matribvs,datis, Goddinnen moeders, kan ik met navorfchen niets vinden( want in geenige opfchriften ter werelt, behalven in nocheen ander by ons gevonden , worden zy gedacht, ) als dacEnguium een ftedeken in Sicilien door de tegenwoordig-heydt der Goddinnen Moeders vermaerc ge-weeft is, alwaer eenige fpietfen en kopere helmen, vanMecio en Vlyffes aen die Goddinnen gewijde, vercooncwierden. Ook heb ik aldaer een ander Oucaerken,onder de puyn-hoopen weghgeworpen, aldus befchreven gezien:P A C I F E A R T IA V RO S EX V OO. Die was zoo kleen, dac hec eendraegh-outaerken vaneenigh arm man geweeft fcheen, en alleen om wierook ofcgezouten vleefch re offeren i daer dac ander véél grooteren coc het volbrengen van grooter dieren offerhanden ge-weeft was. Hier in hebbén de navolgers buycen cwijfelNoach gevolghc, óok na dac Zy van de ware Godcs-dienftaf-gevallen warén; én hebbenze niec alleen den goden,maer ook den Keyzeren door een flaéfs gevley mec de god-®looze tijtel, van harer Godtheydt en Majefteyt ter eeren*geftelt. Hier aert baden zy op haer knien gelegen en dezelve omhelzende, hier by zwoeren zy, en op dat ik heteens Voor al zegge, hier in en in de offerhande was degantfche inhout der godts-dienft geftelt j zoo dat men ge-loofde , dat die gene, die geen outaer had, geen godt nochgodts-dienft had. Zeer onlangs is hier ook ecn fteen uyt-gégraven geweeft,in welke een naekt ruyter-béelt gefneden was zonder zadelen toom,

met beyde zijn handén een fpiets zwenkende, ertop een naekt neder-Ieggertdé menfch fpriiigendé, de welkeik weet niec wat vierkancs vereoOne, cuflchen \'c paerc en denneder-gevallé zijn D. M. onder den nedergelegene leeftmen Gal. S arm at a. De overige lecceren, die\'ecmeer waren, zijn zoo vergaen dac menze niec lezen kon,en \'e my niec luft mec ramen ce vervolgen. Dat hee vaendeioft de vleugel der S a r m a.t e n hier gelegén heefc,fchijnfiuyc hec vorige en die opfchrift, welk voor veeljaren hier bygevonden is: * HIS. TERRIS. TEGITVR AEL. MATRONA QV----- VIX. AN. XXVIIL M. IL D. VIILET M. IVLIVS MAXIMVS. FIL.VIX. AN. VL M. III. D. XX. ET CAMPANIA. DVBBA. MATERVIX. AN. L. IVLIVS MAXIMVSw—-.-ALAE. SAR. CONIVXCONIVGL INCOMPARABILIET. FILIÓ. PATRI PIENTISSIMO. ETSOCER^. tENACISSIMiE. MEMORIiE. P.Vootes is hiér uyc geert lichc coC de oude naem van dezefjlaets te halen, van de welké men cwijfélc, dac zy dikwijlsZ 2 z z z haer A S - S Fl t ft Ë. Doch ik kart niets anders vermoeden,dah dat hier ondereenige Britanfche namen der bygelege plaetzen zijn. In \'cciD iD é 11 ï jaer, als ik de plaets wederom bezocht, is myeen outaer, het grootfte en fchoonfte dat ik oit gezien heb.Voorgekomen met dit opfchrift: DEIS MATRIBVSM. INGENVI-VS ASIATICVS\'\'DEC. AL. AST.SS. LL. M. * PofteDecmioAl^ Afï»-mm fufceptum fil\'lit [ciLvotnm li.-hens luhensmerito. 0LA 1 R EBV MEP TT G Heydenfchaltaers. L



? B R I G A N E N. D E haer naem verandert heeft, het welk zomtijts te pas komt. maenden met een overvloedige vangft van zalmen, de wei-Want zo Ptolomeus op deze gelegenheyt RigodvnvM ke, wijl zy zigh in klaer water en zandige ondiepten ver-voor Ribodvnvm ftelt, dan is \'t zoo vreemt niet van maeken,zich in deze en andere rivieren van deze ftrant metRiblechefler en op deze wijte van Mancunium, te weten meenighte begeven. Zoo haeft zyin Lancafter invloeyt,:iv 111 mijlen ftelt Antoninus C o c ci v m , voor \'t welk in ontfangt zy van \'t ooften het rivierken Lek. In welke plaetszommige voor-beelden G o c c i v M gelezen wort. nu Over Burrow is,een zeer kleyn boeren dorpken,het welk. Over Bm\' Voorts als dezes geluk, oft door den oorlogh,oft, als het als de inwooners verhalen , en zy van haer voorouders ver- row.gemeen volk gelooft,door aertbeving geeyndight,vervallen ftaen hebben,een groote ftadt geweeft is,en veel ruyme vel-was, zoo is wat lager, daer de Ribell het gewelt van de wéér- den tuftchen de Lek en Lüne begrepen heeft, en tot heczwelgende zee lijdt,en de water-plas vande Aert- uytterfte van overgaef, niet zonder geleden honger, ge- befchrijver genoemt wort, dicht by Penneworth, alwaer on- dwongen is. En voorwaer de plaets beveftight haer oudt-der \'t gebiet van den Conquefteur een kafteel was, als uyt heydt door verfcheyde tekenen, gefnede fteenen, vierkantede brieven van dien Koning blijkt, uyt de ondergang van vloeren, Roomfche penningen, en deze nieuwe naem,welkRiblechefter het navolgende kint Preßon verrezen, een by ons een Burgh betekent. En wil iemandt de oude naemgroote, en, gelijk in deze landen zijn, fraeye en welbewoon- weten, die moet by anderen ennietbymy komen, hoe-de ftadt, vande Geeftlijke lieden zoo genoemt j want de wel ik even als de mieren zorghvuldigh lijk de paden ge-naem betekent in onze tael der Priefteren ftadt: hierby zocht hebi en niemandt moet meenen.dat de namen van devloeyt het rivierken D^-mm in de Ribell, het welk eerft de byzondere fteden in Britannien byzonderlijk in Ptolomeus,bekende koopftadt Blakke-borne, van het zwarte water zoo Antoninus,de Aentekening der Provincien,en goede fchrij-genoemt, befproeyt, de welke eertijdts het bygelege lande- vers aengetekent worden. Zoo nochtans het giften plaetsken der Laciis de naem van Blakburne-shire gegeven heeft, heeeft, ik zoud gaern meenen dat het Bremeton a- Brmetoijo^daer na vloeyt het

voor-by Houghton Tower , het welk aen c v m (\'t welk Hieronymus Surita Spanjaert in zijn aente- c%m.het vermaerde geflacht,dat het lant bewoont heeft,de naem keningen op Antoninus waerlijk oordeelt verfcheyden remeê gedeelt heeftj en , het welk Willem Heer van zijn van geweeft is, uytde veêrheyt van Lancafter, Koning Stevens zoon, aen Woutey Waleton ge- Coccium en Rible-chefter. geven heeft, doch namaels heeft het aen het doorluchtigh Van deze Burgh vloeyt de rivier Lüne voorby Thurlant,geflacht der Langtons toe-behoort, de welke van de Walt ons een vafte plaets der Tunßalls, van Thomas tunßall,ten tijdeafgekomen zijn. Maer keeren wy. van den vierden Koning Henrijk, opgebouwt, als hem de Dat Preßon, waer van ik terftont gefproken heb, noemt Koning oorlof gaf van zijn wooning te^beveftigen en te Ket -het gemeene volk Preßon in Anderneße, voor Acmundes- nalleren, dat is, met borßweeringen te omringen; en voorbynep, want zoo hebben de Engelfe Saxen dit deel des landts Hornby een treflijk kafteel,het welk zich roemt op zijn bou- Horrifgenoemt, om dat het tuflbhen de rivieren Rhibell en Cocer wer N. de Monte Begonis, en zijn Heeren de Haringtons enmet een omgedreve ftranc verder uytftrekt, en zich met een Stanleys Baronnen van Monte Agle, van Th. Stanley eerftevoor-bergh uytfteekt,het welk ook namaels Agmonder-nes Graef van Derby gefproten. Van welke de derde en laetftegenoemt is. In welk, ten tijden van den eerften Willem, al- Willem Stanley nagelaten heeft zijn eenige dochter en erf-leen zeftien dorpen bewoont wierden , en\'t overige lagh genaem Ehzabeth, huysvrouw van Edward P^r/f^-r Baronwoeft, als men in \'c fchatboek leeft, cn Rogier van Poidou van Morley,moeder: van Willem Parker,den welken Koningbezat het. Doch namaels heeft het Theobald Walter toe^- lakob mec zijner voorouderen eer van Baron v^mCMont- \'tBHsJt^anbehoorc, van wien de Butlers haer ftam crekken; wanc zoo Bagle op nieu\\ys voorzien heeft, en wy en onze nakomelin- verraet,leeft men in des eerften Richards brief : weet dat wy gege- gen ganfch B|:itanni0n ten beften geboren te zijn beken-ven, en met deze tegenwoordige brief beveftight hebben nen. Want uyt>d«yftere brieven, aen hem heymelijk ge-aen Theobald voor zijn manfchap en dienft,gantfch zonden, en van hem tijdighlijk ontdekt, is het fchelmach-Jgmonder-nes met al zijn toebehooren, &c. Dit is zeer tighfte verraet, dat de ongetoomde

godt-loosheydt beden-vruchtbaer van haver, doch niet zoo zeer van gerft, maer is ken kon, byna in \'t uyterfte gevaer van \'t Gemeene beft,ver-genoeghlijk van weyden, inzonderheydt aen de zee-kant, wonnen. Als zommige fchelmen onder \'t vervloekte dekfeldaer \'t een deel veldigh is, waer van een grooc deel des zelfs van gods-dienft,een grooce hoop buskruyts onder de parla-The File voor Feild fchijnt genoemt te worden, (in de Ko- ment-kamer geleght hebbende, om den Vorft en het vader-ninglijke hantveften wordt het nochtans met een andere landt in een oogenblik te doen opvliegen, alreê ftonden omnaem in \'t Latijn genoemt, naemlijk Lima, \'t welk een vijl aen te fteeken. betekent) om dac het nochtans op zommige plaetzen broe- De Lüne weynigh mijlen van hier gevloeyt zijnde, zietkigh is,worde hee min gezone geachc. Hier door loope hec aen haer zuyc-oever Lancaßer, de voornaemfte ftadc des LancaßerZfnelle rivierken Wyr, welk uyc Wierdale, een plaecs vol een- landcs , hee welk de inwooners waerlijker Loncaßer, gelijkGrenhaugh zaemheyc, ontfpruytende , voorby het knikeel Grenhaugh ook de Schotten diehet Loncaßelnoemenv2Ln denv\'iet Lo-cafile. _ vloeyt, het welk Thomas Stanley, eerfte Graef van Derby ne-, dat het Longovic vm geweeft is,bewijzen eenigzins deuyt dit geflacht, gebouwt heeft, wanneer hy gevaer leet van over-gebleve naem en de voorbyloopende rivier,alwaer on-zommige gebanne edelen dezes landts , welker bezittingen der den Hertogh van Britannien, als in de aentekening derhyvan den zevenden Henrijk te fchenk gekregen had. Provinciën ftaet, de bende der Longovicariens, dewelkeWant Zy hebben hem dikwijls aengerant,en zijn dikwijls in haer naem van de plaets gekregen heeft, in bezetting gele-zijn landen gevallen, tot dat de maetigheyt van dezen goe- gen was. Hoewel \'t heden een weynigh bewoonde ftadt is,den man deze vyantfchappen voorzichtighlijk uyt-gebluft en de inwooners zich meeft met boeren-werk bekomme-heeft. ren, (want het omgelege landt is bebouwt, open, bloeyend. Hier aen deze zee-kant zietmen op vele plaetzen favel- en niet bloot van boflbhen; zoo vinden zy nochtans,tot be-hoopen, waer in men dikwijls water giet, tot dat \'t zoutheyt wijs van Roomfche oudheyt,dikwijls penningen der Keyze-gevatheeft, het welk man namaels door ondergeleyde kley- ren, voornaemlijk daer de broederkens haer kloofter gehadkluyten tot wit zout kookt. Hier zijn ook zommige

ontrou- hebben. Want men zeght dat daer de plaets van de oudewe en diefachtige zanden (men noemt het levendigh favel) ftadt geweeft is, de welke de Schotten, al wat haer gemoeteden reyzende lieden zoo gevaerlijk, als zy by \'t afloopen van door een fchielijke inval verwoeftende, in\'cciDcccxxiide zee de korce zoeken,dac zy zich meeft hoeden moecen, jaer onzer zalicheyc verbräm hebben. Na welke cijdc mendac zy in haer lanc-reys, als Sidonius zege, geen fchipbreuk hee weder heeft begonnen ce bouwen naerder aen een groe-te voec lijden,en inzonderheyc omerenc de monc van Koker, ne heuvel by de rivier, aen de welke een kafteel lighc, welalwaer als op een kliplanc Cockerfant Abby , onlangs een niec grooc noche oude, maer fchoon en vaft: enopdezel-kloofterken der Cluniacenfen, van Ranulf van Mifchines ve heuvel lighc de eenige kerk die hec heeft, alwaer degebout. doch aen \'e gewelc der winden voor-geftelc,cuflchen vreemde Munniken eereijdes haer kloofterken gebade heb-de monden vande Cocker en Lüne lighc,en zich aen de wijde ben. Waer by aen de zeer fchoone brugh, de welke over deen breec verfpreyde lerfche zee ftrekc. Lüne ligc, op \'e af-hellen van den zeiven heuvel,een bouval- De rivier ^^^^ ^^^^\' de bergen van Weftmorlane onefpruyten- ligh ftuk van een oude muur en Ronieynfch Werk hangt,Lmt, de, en met een ongemaklijke oever en ongelijke kolk ten welk zy Werywallnoemen,zoo \'t fcbijnt,met de nieuwe Bri-zuydenafvloeyende, verrijkt de by-wooners in de zomer- tanfche naem van deze ftadc: wanc deze ftadc hebben zy Caer Teme-liforth. Freßon» Uomhton. Wdtm. \\Andef\'ntß-e. IhePile, Wonderlijk. ZJOHt- maken.



? . - \' ?äl -siï^j»-\'- -^iKfc-ï ^ - S - S N M R E. Caer Werid, dat is, de groene ftadt genoen:it, itiooglijk na degroene heuvel; maer dit mogen andere na-zien. lan Heervan Morton en Lancafter, de welke namaels Koning vanEngelant geworden is,heeft aen zijn Burgers van Lancafteral de vryheden met een brief beveftight, die hy den Burgersvan Briftol vergunt had : en de derde Edward heeft in hetxxxvi jaer van zijn Rijk de Mayer en Ballieuwen van Lan-cafter vergunt, dat zy nergens anders haer wille-keuren enzittingen houden zouden. Het light van de Noort-pool, opdat ik dit niet vergete, l i v graden vijf minuten ,• en vanhet uyterfte weften x x graden x l v 111 minuten. Terwijl ik van deze heuvel omzagh, om de mondt derZone, welke niet veel lager uytgeftort wort, te zien, zoo ge-Tommjfe, moet Fornes,\\ andere deel van dit lant, mijn gezicht, \'t welkde zee eenighzins aigefcheurt heeft. Want als de ftrant zichhier woefter naer \'t weften uytftrekte, zoo heeft de zee, alsvergrämt, de zelve te hertneklijker verfcheurt, ja heeft byhet verheftèn van de vloet de ftrant opgeftokt, en drie groo-te bayen gemaekt, te weten Kentfant, daer de rivier Kenondaten wordt. Levenfand, en Duddenfand, tuflchen welkehet landt zoo uytfteekt, dat het daer van de naem gekregenheeft; want Fornejfe en Forelandt is by ons het zelfde als devoorfte voor-berg. Het rijft geheel, behalven aen de zee,met hooge toppen van bergen, en veel fteen-klippen, (diemen Fournes-fels noemt) tuflchen welke de Britannen langvrylijk gewoont hebben , fteunende op deze veftingen derbefchcrmende natuur,fchoon den overwinnenden Sax nietsafwegigh was. Want in hettwee-hondertenacht-en-twintigfte jaer nade aenkomft der Saxen, befluyten wy dat de Britannen hiergewoont hebben,om dat in dieEgftid der NordanhumbrenCarthmÜ. Koning dien heyligen Cuthbert het landt, welk Carthmeügenoemt wort, en alle Britannen in \'t zelve (want zoo wortin zijn leven gefchreven) gefchonken heeftiWant dat Carth-meü etn deel van dit lant by Kentfandis, is zeerwel bekent;en in \'t zelve behoud een ftedeken nu noch de zelfde naem,in welke Willem Marefchal de oude Graef van Penbroekeen kloofter gebout en begiftight heeft. Zoo by PtolomxusSetantiorvm dat is, Meyr, als in zommige boe-ken ftaet, en niet Setantiorum Äif^Uo, dat is, Ha\'ven, gelezenwordt, zoo zoude ik durven beveftigen dat deze BritannenS e t a n t11 genoemt zijn geweeft. Want tuflthen dezebergen komt het grootfte meyr van Engelant, nu Winander-mere, by de Saxen WinJ\'aSpe-meji genoemt, mooglijk vanzijn kromme loop, over

de den mijlen met een geduurigefteenen gront, zijn oevers, op zommige plaetzen, als de by-wooners zeggen, van groote diepte, en vruchtbaer in eenvifch die de inwooners chare noemen, en \'t zelve byzondereygén is. En heeft by zich een dorpken .van de zelfde naemgelegen,in \'t welk in \'t jaer d c c x c 11 Eathred,Koning der,Nordanhumbren, de zonen van Koning Elfwold, uyt Yorkgehaelt, en gedoot heeft, om, door zijn fchelmftuk en haerbloedt, zich \'t Rijk te beveftigen. Tuflcrhen dit meyr en de rivier Dudden ftrekt zich devoor-berg, die wy gemeenlijk noemen, en heeft het eylandt Walney als een voor-muur zeer lang voor zich heengerekt,.door een kleyne zee van-een gefcheyden, welker in-komft door een vefting File ofFsuldrey genoemt, van denAbt van Fornefe, in \'t eerfte jaer van den derden KonmgEdward, op een klip in \'t midden van de vloeden geftelt^be-fchermt wordt. Doch op de voor-berg zelve is niet te zien, als de vervallemuuren van \'t kloofter van Fornejfe genoemt, \'t welk StevenGraefvan Bolonien, en namaels Koning van Engelandt inhet m c x x v11 jaer onzer faligheyt gebouwt heeft, in eenplaets eertijts Bekensgili genoemt, oft heeft het eer van 7ul-ket in Anderneffe over-gebracht. Uyt welx Munniken, en^iet elders, (als zy zelve verhaelt hebben,) de Biflfehoppenvan het tegen-over-gelege eylandt Man na ouder gewoonteplachten verkoren te worden: naemlijk wijl \'t als een moe-der was van veel kloofters in Man en lerlandt. Meêr tenooften light Aldingham, een oude hoeve van \'t geflacht vanHarrington, tot de welke het van de Flemmings door de Can-cefelds gekomen was, en welker erf-goederen door de doch-ter tot Willem Bonvillin \'t landt van Denshir, en eyndlijkdoor hem tot de Greys Mark-graven van Dorfet geraekt nvtr^tm. is. En een weynigh hooger daerom niet te ver- zwijgen, om dat dc derde Edward haer Middenheyt den SefAfJtio-TM/r, Jf^imnder-werff File ofFouldrey. Aiding^ham. ftrijdcbaren lan Coupland , den welken hy tot de waerdig-heyt van Baneret verhief, gegeven heeft, óm dat hy in deflagh by Durham den tweeden David Koning van Schot-landt gevangen kreegh. Maer na zijn doodt heeftde zel-ve Koning het zelve met andere erf-gronden in deze wijken den tijtel van Graefvan Bedford op-gedragen aen Ingel-ram Heer van Coucy uyt Vrankrijk , als die zijn dochter Iza-bel ten huys-vrou genomen had,en wiens voor-ouders,doorhet recht van Chriftiaen van Lindefey-,gtoo\\.z inkomften inEngelant gehadt hebben. Wat de Edelen belangt, die de tijtel van Lancafter ge- Heeren vanbruykt hebben, in de eerfte

kintsheyt van \'t Rijk der Noor- Lancafter.mannen zijn \'er drie geweeft, die Heeren van de Heerlijk- ^heyt van Lancafter genoemt wierden, te weten Rogier vanPoiótou, de zoon van Rogier van Montgomery, de welke vanPoiciou by-genaemt is, (als Wilhelmus Malmesbunenfis ge-tuygt,) om dat hy een vrou van Poiiftou in Vrankrijk gekre-gen had. Maer als hy door zijn trouwloosheyt van deze eervervallen was, zoo heeft Willem de zoon van Koning Ste-ven , Graefvan Morton en Warrenen, de zelve van zijn va-der gekregen, en de zelve geftorven zijnde, zo heeft de eer-fte Koning Richard de zelve aen zijn broeder lan, namaelsKoning, opgedragen. Want zoo leeft men in een oude ge-fchiedenis, Koning Richard heeft zijn liefde tegen zijnbroeder lan treflijk bewezen: wanr behalven lerlant en hetGraeffchap van Morton in Noormandyen, heeft hy in En-gelandt hem zo veel by-gevoeght, dat hy als een Vier-vorftwas; eyndlijk heeft hy hem Cornwal, Lancafter, Notnn-gam. Derby met het omgelcge landt, en veel andere goede-ren opgedragen. Lang genoeg daer na heeft de derde Ko-ning HenrijE lans zoon, zijn jongfte zoon Edmond de Bul\'tener, op den welken hy de erf-goederen en Heerlijkhedenvan Simon van Montford Graef van Leycefter, R. van Fer--rars Graef van Derby, en lan van Monmouth, om dat zyoproerighlijk tegen hem op-geftaen waren, over-gedragenheeft, de eerfte vereert met de njtel van Lancafter, en gege-ven met deze woorden de Heerlijkheyt, het Gracffchap, ^^hkafteel en ftadt van Lancafter, met de weyden en foreeften Lma^er»Van Wirefdale, Lownsdale, Nieu-kafteel op de Lime, deMayery, \'t Foreeft en kafteel van Pikkering, de Mayery vanScaleby, de ftadt van Gomeceftre, en de inkomft van dchoef van Huntendon, &:c. Na dat hy van \'t Rijk van Sici-lien vervallen was, met het welk hem de Roomfche Paus tevergeefs met de ring bekleedt had, en, niet zonder fpot derEngelfche naem, tot zijn eer goude guldens liet flaen, methet opfchrift van Aimvndvs Konïng van Sic r-lie n, na dat hy den licht-gelovigen Koning hier door veelgelts af-gemolken had. Deze Edmond (zijn eerfte vrou, deerfgenaem en dochter des Graven van Albemarle, de welkehem erfgenaem gemaekt hadde, onvruchtbaer geftorvenzijnde) heeft by Blanchia van Artois uyt \'et huys van Vrank-rijk , zijn tweede huys-vrouw, geteelt Thomas, Henrijk, enJan, die jong geftorven is. Thomas was de tweede Graefvan Lancafter,de Welke tot een vrou genomen heeft Alicia,de eenige dochter en erfgenaem van Henrijk Lacy Graefvan Lincoln, die haer en haer moederlijk

erf-goedt, tcweten van het geflacht van Long-ejpée, welke Graven ge-weeft zijn van Sarisbury, gelijk haer vader die Henrijk Lacyte voren zijn landen , zoo Alicia zonder kinderen quam tofterven, \'t welk gefchiedt is, aen \\ geflacht van Lancafterover-gedragen heeft. Maer deze Thomas zijn Vorft dentweeden Edward te gering achtende, en de brandt der Bur-gerlijke oorlogh aenvoedende, is, in de flagh gevangen enonthalft, zonder kinderen geftorven. Het vonnis nochtansnamaels door de macht van \'t Parlament weder-roepen zijn-de, om dat hy door zijn Paren niet veroordeelt was, zoo iszijn broeder Henrijk hem in zijn goederen en Heerlijkhe-den na-gevolgt. Dezen heeft zijn huys-vrou Machteld,de dochter en erf-genaem van Patriciusvan chaworth, ook niet alleen methare, maer ook met groote erfgoederen in Walles, te wetenvan Maurits van Londen, en van Siward, van dewelke zy af-komftigh was, verrijkt. Deze heeft zijn eenige zoon Hen-rijk nagelaten, den welken de derde Edward van Graef totde eer van Hertogh verheven heeft, en is de tweede onderonzen adel met de naem van Hertogh beroemt geweeft. cafier,Maer hy is zonder manlijk oor geftorven, nalatende tweedochters, Machteld en Blanchia, onder welke het erfdeel gedeelt



? B R I D E 3I€ il ? iir L r.) ;i 1 :î \'j -i l > \' ; f î\' ihS I I , \' il&quot;; \' \' i-i iriM fi gedcek is. Màchteld heefc getrouwe Willem van BeyerenGraefvan Hollanc, Zeelanc, Vrieflanc, Henegouw, en doorzijner vrouwen recht van Leycefter, doch zy zonder kinde-ren geftorven zijnde, zo heeft lan van Gent,zo genoemt, omdat hy te Gent in Vlaenderen geboren was, des derden Ed-wards vierde zoon, dewelke Blanchia de tweede dochtervan Henrijk ten huys-vrou genomen had, het gantfche erf^deel verkregen, en,nu in rijkdommen veel Koningen gelijkzijnde, is van zijnvader coc Hereogh van Lancafter geko-ren, en heéfc van den zelfden ook Koninglijke rechcen ver-kregen , de welke \'c Graeffchap van Lancafter tot de waer-digheyc van een Pais-graeffchap mec dit affchrife verhevenheefc, na dac hy verhaelc had hoe creflijk een dienft hy zijn\' vaderlanc, c\'huys en in den oorloghJ^gedaen had. Wy hebben( zege hy ) voor ons en onze erfgenamen vergunt den voor-noemden onzen zoon, dat hy voor zijn gantiche leven bin-nen \'c Graeffchap van Lancafter hebbe zijn Cancekije, enzijn brieven onder zijn zegel na hec te beftemmen ampt vanden Cancelier te bezegelen, zijn Richters zo tot de Wille-keuren der Kroon, als coc alle andere Wille-keuren de ge-meene wee rakende, ce houden, en dekenniften der zelve,en alle andere uycvoeringen door zijn brieven en dienaersaldaer tebeftellen , en alle andere vryheden en Koninglijkerechten toe een Pals-graeffchap behoorende,zoo vry en vol-komen ce bezitten als de Graven van Cafter onder \'t zelfdeGraeffchap van Cefter, &c. En hy was niet alleen Hereoghvan Lancafter,maer heeft ook,door \'e houlijk van Conftan-tia dochter van Koning Pieter van Caftilien, een tijdt lang? gebruykt de naem van Koning van Lion en Kaftilien. Maerdit heeft hy by verdragh verlaten, en is in \'t xi 11 jaer van detweede Richard, met toe-ftemming van \'t Parlament, Her-togh van Aqufcanien verkoren. In welke cijdt hy deze tijtelsgevoert heeft, lan Zoon des Konings van Engelandt, Her-togh van Aquitanien, en Lancafter, Graefvan Derby, Lin-coln, en Leicefter, Senefchal van Engelandt.Henrijke de ^^ dezen lan is Henrijk van BolUnghroke zijn zoon invierde, het Hertogdom van Lancafter gevolgt, de welke, als hy, detweede Richard verdreven zijnde, het Rijk van Engelandtverkregen had, zijn zooïi Henrijk,namaels ook Koning vanEngelant, met deze eer verçiert^ en om zich en de zijnen indeze erfgoederen te bezorgen, zoo heeft hy \\ by macht van GANTEN. het Parlament aldus gefchat: Wy niet willende dat ons voor-noemde erfdeel, ofc de vryheden van dien, by gelegenthe) tvan de aenftaende aenneming des Koninglijken ftaets enonzer waerdigheyt in iemant

verandert,ove£-gedragen,ver-mindert oft afgefchaft werde j maer \'t zelfde onze erf-goedemee zijn vryheden en rechcen, mee de zelfde wijs en vorm,ftaec en .gelegencheyc, als hee cocons gekomen en afgedaelcis als ook mee alle en ieder zodanige vryheden , en anderevoor-rechcen , gemakken en allerley inkomften, welke on-ze Heer en vader , cerwijl hy geleeft heefc, de zelve cot heceynde zijns levens,by vergunning van Richard,onlangs Ko-ning, gehad en bezecen heefc, willen wy dat ons en onzegenoemde erfgenamen in de voornoemde brieven volko-melijk en geheelijk bewaert, volhert en behouden werden.En door den inhoudt des tegenwoordigen by onZe zekereweten, en mec toeftemmen van ons tegenwoordigh Parla-ment, vergunnen, verklaren, befluyten en ordonneeren wyvoor ons en onZe erfgenamen, dat zo wel ons Hertoghdomvan Lancaft:er,als alle andere en byzondere Graeffchappen,Heerlijkheden, Kafteelen, Mayeryen, Leen-goederen, be-zittingen, jaerlijkfche inkomften, en vooghdyen, de welkeons voor de aenneming van onze Koninglijke waerdigheytalzins en overal door erf-recht in\'s Heeren dienft, oft inweérkeering oft anderzins afgekomen zijn,aen ons en onzevoornoemde erfgenamen in de voornoemde brieven gefpe-cificeert, in de voornoemde vorm verblijven in der eeuwig-hey t.Daer na heeft de vijfde Henrijk met de macht des Par-laments het zeer rijklijke erfdeel, dat hem door \'t recht zij-ner moeder, welke de dochter en tweede erfgenaem vanHunfred 5i?^»z?,Graefvan Hereford,geweeft is,toegevallenwas, by dit Hertoghdom gevoegt. In deze ftaet en vorm ishet van toen voort gebleven,behalven dat de vierde Edwardin \'t eerfte jaer zijns Rijx,als hy den zeften Henrijk in^t Par-lament om gequetfte Majefteyt verbannen had, \'t zelve aende Kroon (als zy zeggen) geapproprieert ,ok toe-geeygentheeft, te weten voor hem en zijn erfgenamen de Koningenvan Engelant:waer van \'c de zevende Henrijk nochtans ter-ftont gefcheyden heeft. En nu heeft eC zijn eyge byzondereAmptlieden,te weten eenCancelier,een Attornaei,eeTiOm~fanget, een klerk van \'t Hof, zes Ajfefforen, een bode, tweeAuditoren, drie-en-twintigh Ontfangers,en drie Opzieners, In dit landt rekent men, behalven veel Kapellen, alleen 3 ?&rochyen, maer de zelve zeer volk^rijk^ cndie elders de grootfte Parochyenin menighte van inwooners overtreffen^^ W E S T-



? En het uyterfte van Lanca-fter volgt meêr ten noordenhet andere landeken derBriganten , by de LatijnenWeHmorlandia, by ons Weïi-more-land, en by zommigenieuwe Schrijvers We^imariagenoemt , ten weften ennoorden van Cumberlandt,ten ooften van \'t landt vanYork en Durham bepaelt.\'t Welk, om dat het gantft:htuftchen hooge bergen gelegen is, (want onze Apennijnftrekt zich hier meêr en meêr in de breedte uyt) en mits heteen groot deel ongebout Hght, deze naem in onze tael ver-kregen heeft: want deongeboude plaetfen,en die niet licht-lijk konnen bebout worden, noemen de Noorder-EngelfenCMores 3 en Weft-mere-land is by ons niet anders, als het on-gebotfde landt ten weften. Men werpe derhalven die droomvan Koning Marius uyt de School der eerwaerdige oudt-heyt, den welken onze droomige Gefchicht-fchrijvers inhaer ftaep gezien hebben dat de Piden verdreven, cn ditlandt na zijn naem genoemt heeft. Het zuyder-deel van dit landt, het welk tuflchen de rivierLone en Winander-mere ten deele enger befloten wordt,wortin de dalen vruchtbaer genoegh geacht, fchoon het ook zijnfteyle en ftibberige klippen vertoont, en met een naem TheDc Bann- Baronie ofKendaleydzx.iSy de Baronnie van Kendale, oi het dal^^ ^^^ genoemt wordt. Want de rivier Ken, de welke,\' , door de fteen-klippen op-geweld, dit land door-loopt,heefthet de naem gegeven, aen welx weft-oever de zeer volk-rijke ftadt Kandale, oft Kirke by Kendale, met twte lange ftra-ten elkander door-fnijdende, light, in de eer en vlijt vanu olle-weven zoo voortreflijk, dat zy door de naem Zeer ver-maert is. Want de inwooners drijven door gantfch Enge-landt grooten koop-handel van wolle lakenen. En achtenhet inzonderheydt tot haer eer, dat zy haer Baronnen enGraven gehadt hebben. De Baronnen uyt de ftam van Ivoraleboys, uyt wiens nakomelingen Willem zich, door toe-\'t Gedacht tweeden Koning Henrijk, Willem van Lan- vL Un- ^ genoemt heeft, wiens nicht en erfgenaem Gilbert, de zoon van Rogier Fitz-Reinfrid, ten man genomen heeft,door wiens dochters, zijn zoon Wiflem geftorven zijnde,het erfdeel gekomen is op Pieter Brus, Heer van Skelton,de tweede van die voor-naem, en Wiflem Lindefay, tot denwelken Ingelram, Heer van Coucy in Vrankrijk, van moe-ders wegen zijn geflacht rekent, gelijk wy uyt de gefchied-nis van het kloofter van Fornejfe verftaen hebben. Door dedochter van deze Pieter Brus, de zufter en erfgenaem vande derde Pieter Brm, is deze Baronnye gekomen aen deRöfen van Werke , en van die is deze heerlijkheyt doorerf-recht tot de P^r^ geraekt, welker kafteel, tegenoverde ftadt, nu van ouderdom veroudert. En drie Graven,ïan Hertogh van Bedford van zijn

broeder, de vijfde Hen-rijk, met die heerlijkheyt verrijkt, lan Hertogh van So-merfet , en lan van Foix , uyt het doorluchtige geflachtvan die van Foix in Vrankrijk, den welken de Zefte Hen-rijk om zijn getrouwe dienften in de Franfche oorlogh totdie waerdigheyt verheven heeft : waer van \'t mooghlijk isdat eenige van dit geflacht van Foix in Vrankrijk noch vanKendale genoemt worden. En geen andere eer van oudt-heyt , dat ik weet, eygent zich Kendale toe. Nochtans hebik eertijdts gemeent dat het Concangien, een Roomfche bé-zetnng, geweeft is, maer nu heeft de tijdt beter geleert. La-ger in de rivier Can zijn twee wellen, alwaer het water metgroot geruyfch af ftort, de eene is by het dorpken Levens,de andere wat meêr ten zuyden by Bet ham, de welke als Ze-kere Almanakken zijn voor de gebuuren: want als men denoorder klaerder hoort klinken, zoo verwachten zy mooyweer, als de zuyder, regen en mift. Dit is in\'t zuyder enenger deel van dit landt aen te merken, welk ten weftendoor de rivier Winfter, en het groote meyr Winander-mer, ^ßer. daer ik terftont van gefproken heb, en ten ooften door derivier Lone bepaelt wort. Aen de hooger hoek van \'t meyr Winander-mer, light alseen wegh-geworpe lijk van een oude ftadt, zijnde daer noch Amhlefide.groote en vele puyn-hoopen van veften, en buyten de ve-ften van gebouwen. Het bolwerk der zelve is lang-achngh,en met een graft en wal omringt geweeft want het heeft indelengte c xxxii, in de breedte lxxx ellen begrepen.Dat het een werk der Romeynen was, getuygen klaerlijk dcBritanfche Kareel-fteenen, het fement door de Kareel-fteentjes verfleten, de emmerkens, glaze vaetkens, dc dik-wijls gevonde Roomfche penningen,de ronde fteenen evenals molen-fteenen, uyt welke op-gehoopt men eertijdts deftijlen boude, en de geftrate wegen hier naer toe-leydende.Maer de oude naem is verdwenen, oft \'t zy dat iemant, wijlhet heden Amblefide genoemt wort, vermoede dat het A m-b o g l a n a was. Ten ooften bedient de Lone het ampt van een lantfchey-ding , en vereert de by-gelege wijk met de naem van Lons^dale, dat is, het dal aen de Lone, welx voorneemfte ftadt isKirkby Lons-dale^ alwaer\'tombuurige volk tot den Godts-dienft en koophandel t\'zamen-komt.Boven de bronnen derLone ftrekt zich \'t lant breeder uyt,en loopen de bergen metveel kromten en bochten, tuflfchen de welke op zommigeplaetfen zeer diepe dalen liggen, op zommige plaetfen zoofteyl als holen. Tuflfchen deze bergen zoekt de edele rivierEden, by Ptolomseus I x v n a , het hooft in \'t landt van York Eden vUopftekende, eerft met ecn flaeu water, maer allenx door de Itunafi,t\'zamen-vloeyende rivieren aengroeyende, haer wegh naerhet

noord-weften, door het kafteel Pendragon, aen welk deoudtheyt der eeuw niet als de naem en een fteen-hoop gela-ten heeft. Van daer door Wharton hall, de woon-plaets van whartondé Baronnen van Wharton, welker eerfte Thomas van den hall^zevenden Henrijk tot die waerdigheyt verheven was, denwelken zijn zoon van de zelfde naem na-gevolgt is, en nahem de derde Baron Philips, een zeer heerlijk man, die nubloeyt. Daer na vloeyt zy af door Stevens kerk, gemeenlijkKirkby Stefen, een wei-bekende markt,en de twee dorpkensMufgrave, de welke aen \'t ftrijdbare geflacht der Mufgraven Mujgrave,de naem gegeven hebben, uyt het welk onder \'t gebied vanden derden Edward Th. Mujgrave, onder de Baronnen tothet Pariament beroepen is, en zy hebben \'t nabuurigh ka-fteel Heartly bewoont. Heavtly Hier houd de Eden als haer wateren in, op dat zy van an- f^^fi^\'dere rivierkens verzelt werde; op welker eene, naeulijx tweeduyzent fchreden van Eden zelve, Verter^ gelegen heeft. Verteriteen oude ftadt, by Antoninus en \'t boek der Aenteekenin-gen gedacht,\'t welk getuygt, dat,in \'t af-gaen van de Room-fche heerfchappy, de Roomfche Overfte daer met de ben-de der Dire&oren gelegen heeft. Doch nu is de ftadt tot eenkleyn vlexken, met cen kleyn bolwerk voorzien,en de naemtot Burgh geworden; want de onze noemen \'t Burgh onder Furgh on-Stanemore, dat is, de Burg onder de Steenrotzen. Onder delaetfte Keyzeren, het luft my ook eens \'t zelve aen te teeke-nen, begon men de kleene kafteelen, bequaem tot denoorlogh en met voor-raet voorzien, Burgen te noemen,met een nieuwe naem, dewelke,naer hetKeyzer-rijkirihet ooften over-gebracht, de Duytfen en andere fchijnenvan het Griekfche Uv^yw ondeent te hebben. Waervanook de Burgundiers de naem hebben, om dat zy in Burgengewoont hebben; want zo heeft die eeuwede dicht by-een-geftelde wóon-plaetfen genoemt. En van \'t zelve heb ik an-ders niet gelezen, dan dat de Engelfen hier in \'t begin vanhet Rijk der Noormannen een t\'zamen-zweering gehou^den hebben tegen Willem den Noorman. Dat deze BurgVertera geweeft is, zou ik durven beveftigen, om dat devêrheyt aen d\'een zijd van Levatren, aen d\'andere zijde vanBrovonacum, met Italiaenfche mijlen gerekent,met Antoni-nus getal juyft over-een-komt, en om dat de Roomfchekrijgs-weg zichtbaer hier door met haer dijk leyt naer Bro-vonacvm door Aballaêa, aen welk het boek der Aen-teekeningen gedenkt, welk tot noch toe met zo onbedurveB b b b b b naem r <11
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? ! / B R I E N. N 318 d E v?naem gebleven is, dat het zich zelf zeer klaedijk toont, Paeren der Burgemeefters gemoet ons in de aentekeniiigenen alle twijfel eenighzins wegh-neemt: want voor A b a l- niets zodanigh. Ik heb nochtans gemerkt dat van dc tijdtapsjf. L A B a noemen wy \'t kordijk Jpelhy.AWccn dezes oudtheyt van Severus afrot Gordianus en namacls,de letter A over alen gelegenheydt is eerwaerdigh j want in de Roomfche in dit eylandt in alle opfchrifteif van die tijdt het dwars lijnt-eeuw was het ccn bezetting van dc Aurcliacnfche Mauren , jen niet heeft, maer zoo getekent wordt A.en in een genoeghlijk landt, van de rivier Eden byna om- Van hier loopt dc Eden niet ver van Howgill-, het kafteelringt : maer nu is het zo doodfch en weynigh bcbouwt,dat der Sandfords,en de krijgs-weg leyt naer \'t zuyt-wcftcn doorzo het door ouderdom niet verdiende dc voornaemfte ftadt Whinfield.tzw groote Warande, dicht van boomen, na Bro- Brovanm-van\'t landt geacht tc worden , cn rechts-vergadcringen oft toniacvm, xx Italiaenfche cn xvii Engelfe mijlen vanAfffen in zijn kafteel te hebben, het welk cen gemeen ge- Verterä , als Antoninus geftelt heeft, gelegen, by denvangen-huys van mifdadigers is, het zou weynigh van een welken het ook Brocovum,QL\\s in \'t bock der Aentekcningcndorp verfcheelen. Want al zijn fchoonheyt beftaet in een Broconiatum genoemt wort, welk getuyght dat dc bende derruyme ftraet, dc welke zich van \'t noorden naer \'t zuyden Befchcrmers hier haer leger geflagen heeft. Deze gebou-met een kleyne heuvel verheft, in welker opper-dcel het wen en waerdigheyt hoewel dc oudtheyt vernielt heeft, zookafteel, byna geheel van de rivier omringt, uytftcckt. In het is de naem nochtans noch byna ongefchent overigh, wantnedriger-decl light de kerk en de School, dewelke Robert wy noemen \'t Brougham. Hier ontfangt de rivier Eimot, uyt Brwgham»^Langton, en Milo Spencer Rechts-geleerden gefticht heb- ccn groot meyr geftort,cn dit landt een tijdt lang van Cum-ben, en over dc welke met verdiende lof heerfcht dc zeer bedand dcelendc, de rivier Loder, by welker oorfprong tcgeleerde Reginald Bamhrigg , dc welke ons zeer veel oude Shape, eerdjdts Hepe, een kloofterken van Thomas,de zoonopfchriften na zijn oprechdgheyt uytgefchreven, cn zom- van Gofpatricius,Ormis zoon,gebouwt, een bron is,de wel-migeinzijn hoven hier nae gebracht heeft. En niet on- keals dcEudpus dikwijls op een dagh ebt en vloeyt, enbillijk voorwaer noemt Wilhelmus Neubrigenfis dit en de hier by zijn groote fteenen naclts-gewijs, van welke zom-voornoemde Burgh lioningUjke Ve fingen, dacr hy verhack mige negen voeten hoogh cn x i v dik, als in een rechte rydat dcr Schotten Koning Willem de zelve op\'t onvoor- byde duyzent fehreden

even wijd van elkander geftelt wor-ziens ingenomen heeft, weynigh eer hy zelf by Alnewik ge- den, dc welke ter gedachtenis van ccnïge zaek aldaer ge-vangen wicrt. De welke Koning lan namaels weder gekre- fchict opgerecht fchijnen, nochtans is zy door de wrectheytgen hebbende, heeftze lan van Vipont om zijn trcflijke der tijdt geheel vervallen. Acn dc Loder is ccn plaets van dcdienften mildelijk gefchonken. zclfde naem, de welke, als Stricland in de buurt, oude door-Van hier loopt de rivier recht naer \'t nQort-weften door luchdge geflachten benoemt hebbcn.Boven by dc t\'zamen-Buley, cen kafteel van den Biflthop van Carleon, en Kirkby vloer van de Loder cn Eimot is in \'t cid io ci i jaer ccn fteenThore, waer by groote puyn-hoopen vaneen oude ftadt uytgehaelt met deze woorden,tcr eeren vande groote Con-gezien, en dikwijls Roomfche penningen uyt-gegraven ftandn geftelt: _ jworden, als ook noch onlangs dit opfchrift: deobelatvgad- c. rolibvotv c M. F E C I T N I O L V S. P Doch de oudtheyt heeft dc oude naem gantfch verbur-gen, heden noemt men \'t Wheallep-caßle. Wacr \'t my van dc Na dat de Eimot ccn tijdt lang een fcheyd-pael tuflchen Schout der oudtheyt geoodoft, ik zou zeggen, dat het Pro- dit en \'t landt van Cumberlandt geweeft is, zoo duy kt zy by lomcus Gallagvm was, welk Antoninus Gallatvm Ifanparles, een rots by de nabueren zeer bekent,dc welke de noemt, fteunende op de verdhey t in \'t reyzen, cn mits de natuur met een moeyclijkc toegang, verfcheyde hollen en les. naem niet geheel daer tegen ftrceft; want \'t gene de Britan- boghten.als ccn toevlucht voor de ellendigen in die benau- ncn van Gall begonnen hebben, hebben de Engelfen in dc tijden uytgewerkt heeft, zich zelf met haer en vreemde Whallvcïmde^z. Zoo hebben zy Galena Wallingford, cn wateren na eenige mijlen in de Eden, na dat zy cerft de ri- Gall-Sever, Wall of Sever, &c. gcnocmt. \'t Is eertijdts buy- vier Blencarne ontfangen heeft, by de welke ik verftaen heb ten twijfel wel geacht geweeft, wijl de ftrantwegh, die men dat ongefchiktc puyn-hoopen van een kafteel zijn, de wel- Maiden-rvay nocmtjvan hier als rccht leyt naer Caer-Vorran ke zy de af-hangende veften Marcantoniby, dat is,de afhan- jjanaint bencven de Piétfchc muur, dacr de moeraflige bergen zich gende veßen (als zy willen) van Marcus Antonius noemen. Wals.met hooge trappen uytftrckkcn omtrent over de xx mijlen. De eerfte Heer van Wcftmorlant is geweeft (datik weet) aen dc welke ik gaern acht, dat dc bezctdngcn en verblijf- Robert van Vipont, de welke in ccn root fchilt zes gulde plaetzen, van Antoninus in zijn negende reys van Britan- rinxkens gevoert heeft. Want hem heeft Koning lan gcge- nien gedacht, gelegen hebben,hoewel niemant de plaetzen ven het

Baljuwfchap en dc inkomften van Wcftmorlant, getekent heeft; ook is \'t geen wonder,wijl alles zoo lang nu voor den dienft van vier zoldatcn,waer van dc cUffords haer tot voctfel van dcalvcrtccrcndc tijdt gedient heeft. navolgers tot op onze tijden het ampt des Ondcr-graef- Hier neven by Crawdundale-waith fchijnenecnigegraf- fchaps van Wcftmorlandt gehad hcbbcn. Want dc laetfte ten, wallen, en opgeworpe aerdhoopen: en onder de zelve Robert van Vipont heeft alleen twee dochtcren na gelaten, is dit Rooniifche opfchrift (welk my de voornoemde Re- Sibylla de huysvrouw van Rogier Heer v^an Clifford, en Ido- ginald Bainbrig uytgefchreven heeft) in een fcherpe rots nea getrouwt aen Rogier van Leybourne; lang daer na heeft uytgehouwen geweeft , welx voorfte-dcel van ouderdom de tweede Koning Richard Radulf van iV^fw//, Heer van gantfch vcrgacn was: Baby, ccn man van ouden hoogen Engclfchen adel, en van ..---VARRO NI VS Vahred Koning van Northumberlandt af-gckomen, tot ----ECTVS LEG. XX. V. V. eerfte Graefvan Wcftmorlandt gekorcn,wicns nakomclin- - - A E L. L V C A N V S gen uyt zijn ccrftc vrou M. de dochter des Graven van Staf- --p. leg. il avg. c. in die eeuw gebloeyt hebben,tot dat Karei,door zijn on- Dat is, als ik lees i----Varromus Brafeäus leg ionis vi\' maghtigh gemoet cn ft:helmachtige t\'zamen-zweering met ceßmaValentisViäricis----AElius Lucanus Trxfecïus legio- zijn trouw tegen Koningin Elizabeth en \'t vaderlandt te msfècunds Augußo, caßra metati funt, oft zoo iet. Want het breken , dat dooduchtigfte geflacht dc grootfte oneer acn- twindgfte Valens Vidrix Legioen, welk haer woonplaets te wreef, en zijn eygen luyfter fchandlijk bevlekte, waer van Dev je, dat is, te Weßcheßer, en \'t tweede Auguftifche Le- hy uyt zijn vaderlandt vluchtigh, zijn leven eliendighlijk gioen,wclke zijn wooning te Is c a, dat is, Caer- Leon in Wal- in Nedcrlandt geleyt cn geeyndight heeft. Uyt zijn andere les gehad heeft, fchijnen, tegen den vyandt in deze deden vrouw Katharijn,de dochter van lan van Gent Hertocrh van uytgevoert, hier ftil gebleven cn een tijt lang haer leger ge- Lancafter, is zoo heerlijk en talrijk een voorfpruy ring der flagen gehadt te hcbbcn,en dat het de Overften ter gedach- naem gekomen, dat byna op een en de zelfde rijdt uyt de tenis van dc zaek hier in de rots gefneden hebben. De tijdt zelfde voort-gefproten gebloeyt hebben de Graef van Sa- zal ik niet lichtlijk feggen: om nochtans de tijdt te beteke- risbury, dc Graefvan Warwik, de Graef van Kent, de nen zijn deze groote letters, in de naburige rots gefneden, Mark-graef Montagu, de Baron van Latimer, cn de Ba- noch overigh, CN. OCT. COT. COSS. Maer onderde ron van Abergevenny. Jn dit Graeffchap rekentmen 16 volkrijke Farochien, i M P-VAL. 0 N
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? CVMBERLAND. Oor Weflmore4mdt ftrektzich teil weften Cumbria,gemeenhjk Cumberlandt,lijnde hec laetfte landtfchapin dit deel van Engelandt,als welk ten noorden aenSchotlandt grenft, ten Zuy-den en weften van de ler-ft;he zee befpoelt, cn tenooften boven Weftmodandaen Northumberlandt pa-lende. Het heeft den naemvan d\'inwooners verkregen, welke rechte en eyge Britan-nen geweeft zijn,en zich in haer tael voor Kumbren oft Kam-hren uyt-gegeven hebben. Want dat de Britannen , onderhet woeden van den Engel-Sax, hier lang gewoont hebben,getuygen de Gefchichten, en Marianus zelve, de welke ditgeweft het landt der Cumbren genoemt heeft j op dat ik deBritanfche namen der plaetfen verzwijgh, als zijn Caer-luel,Caer-dronoc, Pen-rith, Pen~rodoc, &:g. welke dit klaerlijkverzekeren, en mijn beveftiging zelfs \'t opentlijkfte bewijsverleenen. Het landt, hoewel \'t aen zijn noorder gelegenheydt kou-der , en om de bergen fcherper fchijnt, zoo verluftight hetnochtans den befchouwers door zijn vcrfcheydenheydt.V/ant nae de uytftekende rotfen, en metael-zwangere ber-gen, waer tuftchen overvloedige meyren van allerley flaghvan vogelen liggen, volgen weyd-rijke heuvelen vol vees,aen dewelke izich wederom genoeghzame vrucht-dragen-de vlakten uytftrekken. Hier by komt de zee, dewelkeaen de ftrandt ftoot, ontallijke troepen van zeer goede vif-fchen voed, en den by-wooners haer onachtzaemheydt alsverw ijt, om dat zy niet naerftigh genoegh de vifch-vangftoeftenen. CeptUndt. Dezes zuyder-deel wordt Copelandt, ofc CouplandtgQ-noemt, om dat het met fpitfe bergen, die de Britannen Kopanoemen, zijn hooft opfteekt;oft,als andere wilkn,Copeland,als Copperland, van zijn rijke koper-ader. In dit deel aen defavelachtige mondt der Duden, waer door \'t vaii LancafterMtUfim gefcheyden wordt, light Milium, een kafteel van het oudecaße. geflacht der Hedleßom, van waer de ftrant zichten noor-RavengUs. den kromt, en twee rivieren, de bezetting Ravenglas, al-waer\', als ik verftaen heb, ook Roomfche opfchriften ge-weeft zijn, bequaemlijk omnngen; zommige willen,dat heteertijdts K^venglas genoemt is geweeft, dat is, de Hemels-blaeuïve rivier, en dichten veel van Koning Eveling,die hierzijn Koninglijk huys gehad heeft. De eene van deze bee-ken, Bsk genoemt, fpruyt aen de voet van dè hooge berghHard-knott, op welker top onlangs groote fteenen en degronden van een kafteel ontdekt zijn, niet zonder grooteverwondering, mits zy zoo fteyl is, datze niemandt lichtlijkbeklimmen kan. Wat hooger loopt het riviérken Irt in dezee, in welk de mofl^chelen, als zy den dou, die zy als haerman begeeren, als door geeuwen fcheppen,

zwanger wor-den, en paerlen oft moflchel-baggen baren, welke de by-wooners, als\'t water gevallen is, vangen, en onze luwe-liers om een kleyntje van de arme lieden koopen, entenduurfte wederom verkoopen.Van deze en dufdanige fchijntMarbod&us in dit veers te fpreken : Gignit & infignes antiqua Britannia baccas.Nu kruypt de ftrant allenx ten weften,en maekt een voor-berghsken,welk men gemeenlijk S.Bees,vooï S.Bega noemt.Want de Godtvruchrige en Godsdienftige lerfche maeghtBega,heeft daer een eenzaem leven geleyt,wiens hcyligheytde wonderen toe-gefchreven worden van de getemde Stier,en het overvloedigh fneeu , welk door haer gebiedt op eenzomerfche dagh de dalen en toppen der bergen hoogh be-dekt heeft. Naeuwlijx duyzent fchreden van hier light hetEgremom kafteel Egremont opeen heuvel, eerti|dts de woon-plaetscaßh. Willem van Mefihines,ó\\en \'ede eerfte Koning Henrijk gegeven heeft; door den dienft van een zoldaet, en dat hyop des Konings gebodt gaen Zou in\'t leger van Walles en \\ Hard-knotdicht hyWrinófe. Jrt vl. S. Becs. Schotlandt. De welke een dochter nagelaten heeft , dchuys-vrouw van Willem , uyt het Koninglijk bloedt der Schotten, door wiens dochter het erf-goedt ookgekomen is op het geflacht der Lucys, en Van de zelve is inf-gelijx de rij tel van Egremond door de Moltons en Eitz-Wal-\'ters, tot de Radcliffs, Graven van Sufllïx, gekomen. Noch-tans genoot Th. Percy Ao. zelve een tijdt lang by gunft vande Zefte Koning Henrijk, met de naem van Th. Percy vanEgremont tot het Parlament beroepen zijnde. Van hier gaet de ftrandt, zich allenx te rug trekkende,voort, en, zoo \'t uyt de fteen-hoopen fchijnt, is overal daermen licht aenkomen kan , van de Romeynen beveftight.Want het was de uyterfte pael des Roomfchen Rijx, en de-zen oever hebben dé Schotten inzonderheyt geplaeght, alszy uyt lerlandt in dit eylandt als een zond-vloedt der oor-logh invloeyden. Dat het dorpken Moresby, daer een reede Moreshf,der fcheperi is, een van deze veftingen geweeft is, machmen billijk achten. Want daer worden veel ken-tekenenvan oudtheyt in de kelders en gronden, veel holen, die menPiBs holes, dat is, der Piäen holen, noemt, veel ftukken vanbefchreve fteenen uyt-gegraven, van welke een L v c i v sSeverinvs Ordinatvs, een ander Goh. VII vertoont:en dit Outaer, met het gehorende beeldeken van Silvanus^hebben wy, daer onlangs uyt-gegraven, gezien :DEO SILVAN---C O H. I I. L I N G CVï PRiBES---- G. POMPEIVS M- — SATVRNIN---- Als ook dit ftvik, welkl- FletcherMtet der plaets,my uyt«gefchreven en over-gezonden heeft: E- OB P R O S PR I T A T E MCVLMINISI N S T I T V T I. M\'aer

daer is noch geenige gevonden,welke getuyght dathet M o r b iv m , daer de zwaer-gewapende Ruy teren Morlimlgelegen hebben,geweeft is, welk de naem nochtans eenigh-zins te kennen geeft. Ook können wy Hay-caßle, welk wyhier by gezien hebben, niet verzwijgen, voorwaer door zijnoudtheydt achtbaer, het welk de inwooners verhalen, dateertijdts aen de Edelen van Moresby en Dißinton genoemt,toebehoort heeft. Hier na verberght zich de rivier Derwent in de zee, dcwelke in \'t dal Borrodale, met kromme bergen omringt,fpruytende , tuflTchen de bergen, Derwentfels genoemt,door-kruypt, in dewelke by 2{ewUnds, en elders, rijke ko- Kopr-mtfper-aderen, niet zonder goudt en zilver, by onzen tijde w«.van Tho. Thurland, Daniel Hochßetter, AusburghfchenDuytfch, onlangs gevonden zijn, daer zy alreê eertijdts be-kent waren, als uyt Clauf Reg. Hen.lH* 18 blijkt. Hier vanis een gedenkwaetdig gefchil tuflchen de doorluchtige Ko- ^ningin Elizabeth, en Th; Graef van Northumbërlant,wiens erf-lant het geweeft is,ontftaen;maer ten opzicht desKoninglijken voor-rechtsten om dat \'er gout- en zilver-ade- Coüi- enren in de zelve waren, zo is het der Koningin toe-gewezen, zilver\'adi\'^^Zo vêr is\'t\'er af, dat dit van Cicero in zijn brieven aen At-ricus waer zou zijn : Het is bekent, dat \'er in \'t eylant vanBritannien niet een aes Kilvers is.En C£Efar,had hy deze mij-nen gekent, zou niet gefchreven hebben , dat de Britanneningebracht koper gebruyken, wijl deze en andere koper-mijnen niet alleen gantfch Engelandt vergenoegen, maerook een groote hoop jaerlijx uyt-gevoert wordt. Hier worCook doorgaens die Metallige aerde,oft die verharde en glin*fterende fteen, by ons Blak-leadgenoemt, gevonden, wel- BUk^UaLke de Schilders om lijnen te tre&en, en te * bootfen ge- * Contet-bruyken. Het welk ofhet Diofcorides Pnigitis, oft Meiante- feyten^ria, oft fteen-äerde door de warriite zwart verbrant, of dathet den Ouden onbekent geweeft zy, zal ik niet lichtlijkzeggen, en mogen andere onderzoeken. X)eDerfvent,AootC € c € c € dez«



?



? E N. N R A B D E 550 deze bergen af-geloopen zijnde, wordt tot een breedt meyr Van hier vloeyt de Berwent, nu in haer oevers ge-engt, uyt-geftort: Beda noemt het een groot ftaende Waterkin het nu wederom ruym van kolk, zeer fnel naer \'t noorden, om welk drie eylanden uyt-fteken, het eene begrijpt de woon- de Cö^^r te ontfangen, de welke t\'zamen-vloeyende, Co~ Cckar- plaets van \'t Ridderlijk geflacht der Radcliffs , het tweede karmeuth, een overvloedige markt, en een kafteel der Gra- month. wierd van de Duytfche Metael-werkers bewoont, het derde ven van Northumberlandt, byna om-fpoelen. De ftadt wort dat geacht, in \'t welk S. Herbert (als Beda fchrijft) een light, fchoon genoegh van gebouw, doch in een nedrige Eremijts leven geleyt heeft. Op dezes kantin.een genoegh gelegenheydt, tuflchen twee bergen, op welker eene dc geneughlijk land, weik de roode bergen omheynen, en de kerk, op de andere daer tegen over een zeer fterk kafteel hooge berg Skiddaw ten noorden befchermt, ligt het koop- light, welx poort vertoont de geflacht-wapenen der Moh ftedeken in\'t koper-fnijden ovei: veel jaren bekent, tons, Humfranvills, Lucys, ca Percys. Hiertegenover, als te zien is in een brief van den vierden Edward, en is he- omtrent twee mijlen over de rivier, light het lijk van een den een woon-plaets van Metael-werkers. Maer \'t markt- oudt kafteel, men noemt het PapcaHle, aen het welk niet recht heeft Thomas van Herwent-water, Heer der plaets, weynige gedenk-teekenen een Roomiche oudtheyt verze- , van den eerften Edward verworven,van den welken \'t erflijk keren. -Ofdit Guajmoric geweeft zy, welk Ninnius getuygt, Gmfmortc. tot de Radcliffs gekomen is. En die voornoemde berg Skid- dat Koning Guortigern by Lugaballia gebouwt, en de ou- daw verheft zich, als een Parnas,met een twee-top hoogh in de Engelfen PaïmecaHle genoemt hebben, zal ik niet licht- de wolken, en befchout den berg Scruffell in AnnandaUl van lijk zeggen. Alwaer,onder vele gedenk-teekenen der öudt- Schotlant als haer nabootfendc; van welke,na dat de wolken heydt, gevonden is een open vat van groen-achtige fteen, klimmen oft dalen, de by-wooners voor-teekens van de ver- könftelijk met beeldekens uyt-gehouwen, het welk ofhet een bekken om te waflTchen, oft een vond om te doopen ,waer toe het heden gebruykt wordt te Bridkirke, dat is, dekerk van Brigida, welke hier by gelegen heeft, zal ik nietzeggen. Dat de Doop-vondten met Ichilderyen der heyli-ge mannen verkiert geweeft zijn, op dat de gedoopte haerdaden na-volgen zouden, hebben wy gelezen. Voorwaerbehalven deze fchilderyen ziet men aen het zelve dezevreemde letteren: andering der lucht ontfangen, en gemeenlijk zingen: --if Skiddaw hath a cap

Scruffellrvots fuUmll of that. Gelijk zy ook van de hooghte van deze en twee anderebergen in deze wijk dichten: Il Kefm\\e. Shiddaw. skiddaw, Lauveüin, and CaFHcand,Are the higheli hils in all England, RhrtOOCrmR Doch wat zy beduyden, en welker volkeren letteren zyzijn , zie ik geenzins; de geleerden mogen het oordeelen.Doch de eerfte en achtfte fcheeldt niet veel van \'t gene deChriftenen ten tijde van de groote Conftantijn gebruykthebben voor Chriftus naem. En in geftalte, niet in macht,komen d\'andere zeer naby die, welke gezien worden op hetgraf van Gormon, Koning der Deenen, by lelling in Dene-marken, de welke Petrus Lindebergius in\'t cIdIdxcijaer in \'t licht gegeven heeft. Dit voornoemde te gelijk met het vier de-deel van de Ba-ronnye van Egremond, Wigton, Leufewater, AJpatric, VI-dal, &LC. een rijklijk erf-goedt, heeft Machteld Lucy (welkeerfgenaem was van Antony Melton,oh van Lucy, haer broe-der ) haer man Henrijk Percy, Graefvan Northumberland,gegeven; en hoewel zy by hem geen kinderen gekregenheeft, zoo heeft zy nochtans het geflacht der Percys tot haererfgenaem geftelt, met dat beding, dat zy het wapen derLucys, te weten drie Snoeken in \'t roodt met haer geflacht-fchildt zouden verruylen, oft, op dat ik uyt het eyge fchriftBefchdden fprekc, met voor-waerde, van haer wapenen van \'t roodeder Lucys met dtic Snoeken te brengen by de wapenen van Percy, teen Percys. weten een gulde fchildt, en in \'t vierendeel een hemels-blaeuwe klimmende Leeuw. Daer na begeeft zich de Der-Wirhinm. uiet vereende wateren in zee, by Wirkinton, zeer ver-maert door de falm-vangft. Nu is \'t de woon-plaets van hetCwwen. oude Riddedijke geflacht der Currvens, de welke haer ftamvan Gofpatrik, Graefvan Northumberland, trekkenide by-naem van Culwen hebben zy van \'t geflacht van GaUorvay,welx erfgenaem zy getrout hadden, by verdragh aengeno-men ,• en hebben hier haer heedijke huyzen als een kafteel,cn van dewelke, zonder roem gefproken, wy ons moeder-lijk geflacht trekken. Hier gelooven zommige dat van Stilico, als de Schotten I; I uyt lerlandt deze ftrandt quelden, eert thuur om de ftrant tcbefchermen, omtrent duyzent fchreden door de bequaem-fte plaetfen geleyt is. Want zoo fpreekt Britannien van zichzeiven by Claudianus: <Jl€e quoque vicinispereuntemgentihm, inquit,Munivit Stilico, totam cum Scotus HihernemMovit, (jr infejloJpumavit remige Thetis. Zoo veel vervalle muuren zijn \'er ook by de mondt derElne, de welke, niet vêr geloopen zijnde, by haer bronnenlerhy heeft, niet de minfte markt : welk wy oordeelen dat ^«^h\'A R B EIA geweeft is, daer de Barcarii Tigrienfes in bezet- .Alrheia.ting gelegen hebben; en aen de mondt Elenborrough, dat is, Elenh«-de Burgh aen de

Elne, alwaer de eerfte bende der Dalma- tou^.ten met haer Overfte eertijdts de wacht gehadt heeft; hetheeft zijn gelegenheydt op een genoegh hooge heuvel ge-hadt , en ziet vér in de lerfche zee ; maer nu waft hetkooren ter plaetfen daer de ftadt geweeft is, des zelfs ken^teekenen vertoonen zich klaerlijk; de oude gewulven zijndaer open, en hier worden veel Outaers, befchreven ftee-nen , en beelden uyt-gedolven: welke die zeer goede manI. Sinhorn, in wiens landen zy uyt-gegraven worden, neer^ftelijk bewaert, cn langs zijn huyzen gefchikt heeft. In hetmidden van de plaets verheft zich een fchoon Outaer invierkante vorm van rood-achtigen fteen, zinlijk nae dcoude konft uyt-gefneden, omtrent vijf voeten hoogh, enmet fchoone letteren befchreven; maer zietZe daer zelf ,en haer byzondere zijden, af-gebeeldt door de handt vanRobert Cotton van Connington, een man van Ridderlij-ke waerdigheydt, en een groot liefhebber der oudtheyt,als wy t\'zamen met begeerte van ons vaderlandt te door-zien , deze landen, niet zonder het Zoetfte voedtfel van onsgemoedt, in \'t c I d I d x c i x jaer door-reyfden. Want wykonnen ook die man met geen genoeg gunftige gedachtnis eeren.



? eeren, hiet alleen om dat hy ons zoo beleefdelijk ont- andere onervare in dit landt terftont vermindert, en tot an-fangen heeft i maer ook om dat hy zelf een geleert hef heb- dere gebruyken, tot groot nadeel der outheyt, gekeert wor-ber der oude letteren is, cn deze opfchriften, dewelke van den, naerftelijk bewaert: In opfchrift is dies zeer klaër, in de vobr-laetfte re-gel worden alleen (Ex cn .ffi d e s) met ingewikkeldeletters gelezen: hec laetfte verminkte deel moet mooghlijk200 weder herftelt worden »Decvrionvm Ordi-Dcctirmes, nem Restitvit, &c. in de Municipien waren dcDecuriones oft Hooft-licden over tienen, de zelve als teRomen, en in de Colonien de Racdts-heeren. Zoo genoemtóm dat zy het ampt des Raedt-huys bedienden, waer van zyook Qzm/^j genoemt zijn 5 om dat zyde burgerlijke amp-ten vcrzorghden. Acn de verkeerde Lijd van dit Outaer, op de boven-kantftaet, als ghy ziet, Volanth Vivas. Welke tweewoorden my bekommeren , en ik kanze nibt vertalen, alsdat der Tiens-mannen, Ridderen, en \'t gemeene volks( want hier uyt beftond een Municipium) wenfch-fchriftgeweeft is acn G. CorneHas Peregnnus : (dic de huyzen,kerken, en Tiens-lieden herftelt heeft) dat zoö-goedt cen man tc Volantivm mocht leven. Zoo ik hier gif-fen mach, zoo meen ik dat deze plaets eertijdts V o l a n- Volmtium,11v m geheeten heeft. Beneden zijn eenige ofter-tuy-gcn gefticdcn, ccn fchaef en cen ofter-mes: op de linker-zijde een hamer, en een vat dat men voor \'t öfter droegh.Op de rechter-zijdc cen beker, een fchotel, en ccn peer,lia ik zien feän, ofc, zóo andere willen, ech emmer. Wancdit waren vaten tot het offer beftemt, als ook andere, alseen aerden offcr-vat, een wierooks-vat, een hoos-vat, desPriefters muts, &c. welke wy op dc zijden van andere Ou-taers iii deze wijk uyt-gedrukc gezien hebben. Heccwec-ne OütaCr, dac wy hier by-gevoeght hebben, is uyt-gegra-ven h^ Old-Carlile, cn is n\\iin dchnyzingcn dcv Bartoußnte Ilkirk , en is befchréven geweeft Met zóódanige verkor-ting van letteren , als de fnijder genoeghzaem uyt-gedruktheeft, en zoó Op de andere zijde cc kezen gezien worden: lovi Optimo Maximo. Ala Augußa ob virtutem appellata, cuipr&eß Publius Mlius , Pubiiifilim Sergia Magnus de Murßi€X Pmnonia inferiore PrafeÜus. Aproniam (cn zoo men mcenc) Bradua, Confulibus^ } I O M.AL/A AVG.OBVftrVTElk^ ajpELATA.CVIPRÄ,EatPÄiLPVBisERotamagkvs.jïs;mv;saek<3nnojsr. A\'RDlJNO.ffiRDw: Sub Com-inodo.AnnoChrifti Op het derde Öutaèi: eer eeren den Plaets-godt Belatu-cader befchreven, móet zoo gelezen worden: Belatucadro lulius Civilis Öptio, id eft, Excubiis Pr^fe^tus,votum folvit libensmerito. Op hec vierde Outaer, welk zeer fèhoori is, is geen ^wa-tighcyc,

cn heeft zich alzoo: T>is, Beabufque Publius Pofthumius Acilianns PrrfeBus Co^hort is prima DeImatarum. Dufdanige Oucaers, (hec verdriec my niet de oude ge-wooncen, die dc hcylighfte Chriftlijkc Godts-dienft verdre-ven heeft, aen te tekenen) als ook de offerhanden en zichzelf, plachten zy met bladeren te kroonen,acn de zelve metwierook en wijn te bidden, offerhanden te offeren, en op dezelve Outaren te voegen. Van welker vernicting, als deChtiftlijke Godts-dienft in kracht quam, Prudentius aldusgezongen heeft i Bxercere manum non paenitety ^ lapis illicSifletit antviuus, quem iingerefaeverat er rot Faßiotisy mt galling pulmone rigare, Frangitur - - - 11 n -r Aldaer befchoudcn wy ook d\'ondergeftelde opfchriften PRO SA------.....— —- ANTONINI AV- PU F&quot;\'&quot;P. AVLVS *P.F. PALATINAPOSTHVMIVS ACILIANVSPRJEF. COH. I. DELMATAR. D Al . ? Diis mä-J^ORI itEGIS nibus.FILIiS HEREDESEIVS VBSTlTVE*Fadeti-RVNT VIX. a lxx. dutncursi- vit. HIG EXSEGERE FATAfc.ENVS SC GERMA-REG VIX. AN- s VIX AN---- IX ----- D MLVCA. VIX, ANNIS XX. D d d d d d DMIVLIA MARTIM A. VIX. ANKit III 0. XX. H. Hies * PubiaFilius. *D. MCÈNVi. AN. X.IVL, SIMPLEX PATERC. i .1



? D E B R ï G A N T E N. Hier wordt ook deze fteen gezien, ke^ftelijk gefneden, in welke twee gevleugelde geeften een kroon houden, aishier vertoont wordt: VICTORIAEJWGG Dat is: VitîùrU AugufiorumBommorum noßrorum. In Duyts: Ter eeren de ovemmmng van onze Heeren de Keyzeren] Na dat de ftrandt van hier een weynigh in de rechte ge-loopen heeft, zoo wordt zy door een ingeweke en krommehaey zoo geboogen, dat het dat M o R i c a m b e ft;hijntte zijn, welk van Ptolomeus hier ter plaets geftelt wordt.Zoo komen de natuur der plaets en de naem over een^wancde haey is krom, en Moricamhe betekent by de Britanneneen kromme zee. Hiei: aen heeft de eerfte Koning David vanSchodandt het kloofter van \\Xlmo , gemeenlijk Holme Cttl-train, gefticht j ende Abten hebben de nabuurige fterkteVttlßey, tot een Schat-kamer, en vertrek van boeken en bul-len tegen de ft:hielijke invallen der Schotten gebouwt, waerin men zeght, dac de verborge werken van MichielSchocmet de motten twiften, dewelke hier een geeftlijk leven ge-&quot;Icrydt, en in de Wis-konftige oefteningen en verborge kon-ften zoo verzonken geweeft is, dat hy omtrent het cio cc xejaer by \'t gemeene volk voor een Zwarte-konftenaer geachcwierd , en door ydele geloovigheydc gezeyC wordc wonder-lijke dingen gedaen ce hebben. By dit kloofter vloeyc in diebaey het rivierken Waver, welk hec rivierken. Wiz,a onc-fangt, aen welks oorfprong de ellendige overblijffels vaneen oude ftadt getuygen, dat \'er op aerden niets buyten hetmenfchlijk lot is. Dit wordt heden van de gebuuren ö/^i?Carlile genoemt 3 met welke naem het eertijdts bekent ge-weeft is, is my verborgen, \'t zy dat het Q a s t r a E x-PLORATORVM gcwccft zy. Dê .gelegenheydt by An-toninus , welke niet de begrijpingé der wegen volght, maerde vermaertfte plaetzen op telt, komt zoo van Bulgium, alsvan Luguvallum bequaemlijk over een ^ de gelegenheydt iszeer bequaem om te verfpieden, want het heeft op een ge-noegh hooge heuvel gelegen, van waer men het omgelegelandt bequaemlijk befchouwen kan. Nochcans is hec zeerzeker, dac hec vaendel, om zijn dapperheydc A v g v s t a,en Avgvsta Gordianatgenoemc,hier eencijdevan Gordianus gelegen heefc,als uyt deze opfchriften blijkCjdie ik hier by gezien heb: *I O MALA AVG. OB--RTVT. APPEL. GVIPROEST TIB. CL. TIB. F. P.I N- G- N I VSTIN VSPR^F. VS CIA NOÏI SILANO II COS. * loviOptimoMaximo. AnnoChrifti Wigton. M *I O PRO SALVTE IMPERATORISM. ANTONI GORDIANL P. F.INVICTI AVG ET SABINIAE TRlAE

TRANQVILE CONIVGI EIVS TOTAQVE DOMV DIVIN. EORVM A-LA AVG. GORDIA. OB VIRTVTEMAPPELLATA POSVIT : CVI PROESTAEMILIVS CRISPINVS PRAEF.EQÜ^NATVS IN PRO AFRICA DETVIDRO SVB CVR. NONNII PHLIPPI LEG- AVG- PROPRETO-----ATTICO ET PRETEXTATOCOSS. En van hier heeft men Outaers gehaelt, dewelke by Wig-^ton op-gericht zijn,in welker zijden men zie,C een ofter-vat,. Mmcm-hc. HolmeCdtmn» MichaelSçoms. Caßra Ex-ploratorfiw, D MMABLINIVS SECVNDVS*EQVISALE AVGSTE STIP hoos-vac, hamer, beker, &c. al ofter-tuygh: doch de lecterszijn, door oudtheyt verwonnen, gantfeh verdwenen. Enniet vêr van hier aen de krijghs-wegh is een ftijl van rouwefteen uyt-gegraven,welke men nu te Thoresbey ziet^aldus be- pmsbey.fehreven: IMP C A E SM. I V L.P H I L I P P OP I O F E L IClAVG ET M. I V L. P H ILIPPO NOBILISS I M O C A E SX R. P. COS... Dit, als ook andere, heefc myde zeer geleerde Dienaerdes GodlijkenWoorcs Ofwald Dikes uyc-gefchreven,en zijnnu in de huyzen van zijn broeder de doorluchcige Th.Dikesby Wardall. DEOSANCTO HELAT V C A D R OA V R E L I V SD I A T O V A *A R A EX VOTO POSVIT L L. M M. Ook is hier dufdanigh een opfchrift tër eeren van eenanderen inlandtfchen Godt gevonden: \' D E OC E AI 10 A V RM R T L E T M SERVRACIO PROSE ET S V I S. V. S. L L. M. Behalven ontallijke beeldekens, Ruyter-beelden, Aren-den, Leeuwen, Ganymeden, en vele andere kentekenen deroutheyt, welke ons daeghlijx gemoeten. Een weynigh hoo-ger vertoont zich een voor-bergh, en hier by een groote in-wijk, nu de fcheyding van Engelant en Schotlant, eertijdtsde Roomfche en Pièifche\' landtfchappen openende. Opdit voor-bergsken light die oude ftadt Blatvm-Bvlgivm ,(mooghlijk van het Britanfche Bulgh,^dk een af-fcheyding bH^m,betekent) van waer Antoninus, als van de Verdfte plaets enfcheyd-pael van\'t lant zijn reyzen vanBritannien begint.He^den wordt het by de inwooners Bulnejfe genoemt, en is een 7? / /rheel kleyn dorpken,welk nochtans zijn vefting heefticn totken-tekenen van outheyt,behalven de wijken der ftraten envervalle muuren,ziet men dat hier een haven,nu geftopt,eneên wegh van hier langs de ftrant tot Elenborrow toe geftraecgeweeft is. Van hier omtrent duyzent fchreden,als by af-lo-» \'pen van de zee op gebette tijden te zien is,beginnen die ver-maertfte Roomfche werken,de wal en muur,eertijts de lanc-fcheyding der Roomfche Provincie, op-gerighc om de Bar-baren uyt te fluyten,dewelkein deze wijk rondom \'c

Room-fche Rijk(als een zeghc)gebaft hebben.Ik was eerft verwon-derc, waerom zy hier zulke veftingen geftelc hebben,wijl \'erover de acht «lijlen een groote baey voor UgCimaer nu verfta ik *Pro aramc^ voto.



? A N U B D. M E Iii ik dat by de afgaendè eb het water 200 af-loopt, dat \'er de geweeft is. Eertijts heeft het aen dè Biilehoppen van Dur-=\'roovers en vrybuyters hchtlijk plachten over te waden. Dat ham toebehoort. Maer als de Biftchop Antony ^^-^door tede vorm dezer ftranden verandert is, bewijzen de wortelen gröoten overvloet van rijkdom opgeblazen, te dertel wierd,der boomen, vêr genoegh van de ftrandt, met zandt bedekti zoo heeft hem de eerfte Edward onmomen (als men in\'ten by \'t ebben dikwijls door de windt ontdekt. Ik weet niet boek van Durham leeft) Werk in Tivi-dalia, Ferith, en deof ik hier verhalen zal, \'t gene men van de onder-aerdtfche kerk van Smondhurne. Nochtans heeft tot des zelfs gebruykboomen, dikwijls zonder takken uyt-gehaelt, zeght,dewel- W. Strictand, ^iftchop van Carlile, van edelen ftam in dezeke men by \'t aenwijzen van den dou vindt; want men heeft wijk geboren;, tot zijnen grooten koften een graft geleyt uytWaergenomen, dat het landt, daer zy onder liggen, noit van Fete-ril/^dat is, het rivierken Peter-,yNt\\\\i op zijn oever flom- Vlompts^den dou befprengt wort. /\'^^»»P^r^irgehadtheeftjeengroote warande, welke de Ko- Parke> Aen de zelve Inham,wat meêr naer binneri-waerts,is het ningen van Engelandt eertijdts tot een wooning van wildekafteel Drombough, nu onlangs der Heeren van Bacre, eer- beeften, maer de achtfte Henrijk voorzichtelijk van men-tijdts een bezetting derRomeynen. Dit willen zommigé, fchen ge-eygent heeft, wijl\'t byna op degrenzen van Enge-hoe \'er de gelegenheydt ook tegen fpreekt, dat E x p l o- lant en Schodant is. Hier by hebben wy veel overblijffelenratob-VM Gastra geweeft is. Daer was eertijdts van een uyt-geroeyde ftadt gezien, welke zy nu om de na-ook een andere bezetdng der Romeynen, welke nu tot een buungheyt Oud-?erith noemen, ik zoud het voor Petria-nieuwe naem verandert, Burgh upon Sandstd^x. is,de Burgh op NiE achten. Want dat het Petriaenfche vaendel hier gele-het zant, genoemt wort, waer van het omgelege lant de Ba- gen heeft,overtuyght de breuk van een oudt opfchrift, welkronnie van Burgh gehecten wort, welke Mefchines, Heer Ulpius Trajanus, een uyt-gedient Zoldaet, van de Petriaen-van Cumberlant, aen Robert van Trivers gegeven heeft, en fche vleugel geftelt heeft; maer ziet dezelve en andere, dievan hem is zy tot de Morvills gekomen,wiens laetfte Huigh wy hier uyt-gefchreven hebben:een dochter nagelaten heeft, die by haer tweede man, Tho-mas van Molton,Thomas Molton, Heer van deze plaets,ge-teelt heeft, wiens zoon Thomas, door het

houlijk met deerfgenaem van Hubert van Vaulx, Gillejland tot zijn goede-ren gevoeght heeft,alle welke eyndlijk tot Ranulf van Bacremet Machteld Molton gekomen zijn. Maer door geen dingis dit ftedeken meêr bekent, als dat de eerfte Edward,overalverwinner zijner vyanden, hier een onrijpe doot geftorvenis. Een zeer doorluchtigh Vorft,en wiens kloekfte gemoedGodt zo voorzien heeft,dat hy de top derKoninglijke heer-lijkheyt niet alleen door kloekheyt en wijsheyt eve-naerdcimaer ook door oprechtigheyt en waerdigheyt des hchaems.En den welken het Avontuur in de eerfte bloem zijner ou-derdom met veel oorlogen en bekommerde tijden van \'tGè-meene beft bezocht heeft, terwijl het hem tot het Britan-fche Rijk bequaem maekte: het welk,als hy tot Koning ge-huldight wiert,hy met het overwinnen der Walen en Schot-ten zoo bedient heeft, dat hy met zeer goedt r^ht voor hettweede cieraedt van Britannien gehouden mach worden. Bydeze Burgh, in de inwijk zelve, zeggen deinwópners, dat deSchotten en Engelfen en te fcheep , en by \'t af-loopen vank water, te paerde geftreden hebben, welke zaek even zoo ]. Burgk fifonSands» D MAICETVOS MATERVIXIT *A XXXXVET LATTIO FIL-VIXA XIL LIMISIVSGONIV. ET FILIMPIENTISSIMISPOSVIT GA DV L P VNOT R A I ?Atinds» EM. AL.MARTIP. PETV SG. Edwardd\'eerße. * Mif.fchientFacien-dum pre«\'curavic. * Mif-lchien I»Cohorte^ D MA R T I OCARVEO R I ÖAN X X X XO L A F I L IPONEN----- C V R A V ELMIN Q^V E S SENT I O R I X I TA R T IERES VM H * VA E tI T ? Dum» D M CROTILO GERMANVS VlXANIS XXVI. GRECA VIX ANIS IIIIyiNDiCIANVS *FRA. ET FIL. TIT. PO. ^__________________________________________^^ de invloeiende. Eimot nu ontfangen hü^titu- wonder fchij^it, ab\'Vgene Plinius van diergelijk een plaets heeft, zoo ftrekt zy zich,eenige ongeachte dorpkens en bol- jP® P®\' in Caramania niet zonder verwondering verhaelt. Deze werken voorby-vloeyende, ten noorden door de beyde inham wort van beyde volkeren Sohay frith, dat is, deßraet kelds. En by \'t kleyne zijn, als een kroon, 77 fteenen op- rvan Solway, genoemt, na der Schotten ftadt Solrvay, hier by geright, yder van x voeten hoogh, en voor dezelve in de in- gelegen. Maer beter wortzybyPtolomeus Itvna ge- gang een van xv voeten. Dezen noemt hetombuurigh noemt. Want de treflijke rivier Eiden, welke Weftmorlandt gemeen volk Long Megg,\'^ de andere zijn dochters,en in de cn het binnenfte van dit landt door-loopt, ftort in dezelve kring zijn twee fteen-hoopen, onder dewelke men zeght cen grooten

hoop waters uyt, noch niet vergeten hebben- dat doode lichamen verborgen zijn. En voorwaer het is de, hoe qualijk zy in \'t c i D cc x v i jaer door de lijken billijk dat wy achten, dat het een gedenk-teken van eenige der Schotten door mocht,alszy haer met roof,uyt Engelant zege geweeft is. geladen , in-zwolgh, en dien vrybuyrigen hoop met haer Van daer vloeyt de Eiden door Kirk&quot;Ofwald, S. Ofwald KktOpi vloeden bedekte. toe-gewijt,eertijts de bezitring van dien Hugo (die Deze Eiden, na dat zy in dit landt gekomen is, ontfangt met zijn mede-gezellen Thomas, Aertsbiflchop van Can- van \'t weften de rivier Eimot, uyt dat meyr riß » als ik geZeyt telbergh, gedoodt heeft, en töt geheughnis van de daedt heb,voort-fpruytende, dicht aen welker oever by het rivier- wierd het zwaert, welk hy toen gebruykt had , hier langen J^en Bakor het kafteel Dacre light, ons bekent, om dat het tijdt bewaert,) door Armanthwayte,een kafteel der Skeltons : Jrmanthi aen het geflacht der Baronnen van Dacre de naem gegeven C&rhy, een kafteel van \'t edel en oudt geflacht der Salkelds, heeft, by Beda gedacht, om dat het in die tijdt een kloofter welk zeer verrijkt is door het houwlijk met de erfgenaem gehat heeft, als ook van Malmesburienfis, om dat Conftan- van Kû/giH: Wetherall,eemjdts een kloofterken, welk de Ab- j;srêtheraU, tijn der Schotten Koning, en Eugenius der Cumbren Ko- dy van S. Mary van York tot moeder erkent, alwaer in een ning, zich met haer Rijken aldaer aen den Engelfen Athel- rots eenige woon-plaetfen, tot een toevlucht uyt-geholt, ftan in befcherming gegeven hebben. gezien worden. Van daer door , (welk ik ViRO- fTtroßdm, Niet veel hooger,ook weynigh van de t\'zamen-vlocd der sidvm oordeel,) alwaer dê Y i bende der Nerviers Eimot en Loder,d2.et een ront bolwerk is,welk de inwooners langs de landt-fcheyding der Wal tegen de Piden en Schot- Arthurs rafel noemen, light Penrith, dat is, zoo men \'t uyt ten in bezetring gelegen hebben , en in de vorige eeuw Britanfch vertaelt, het roode hooft oft heuvel. Want de is \'er een zeer vafte fteenen brugh op de koften van de aerde is hier root, als ook de fteenen daer \'t van gebouwt is, kelds en Richmonds gebouwt : Linftok, een kafteel van den doch gemeenlijk wort het Perith genoemt. Het is een ver- Biflfchop van Carlile;m de Baronnie van Crosby, welke Wal- Cjoshy, maert koop-ftedeken, aen de weft kant met een Koninglijk devus, de zoon van Graef Go fpatric. Heer van AllerdâlUdet kafteel beveftight, het welk, onder \'t gebiedt van den zeften kerk van Carlile gefchonken heeft, en ik Vermoed dat

hetHenrijk, van de puyn der Roomfche vefting Maburgh in met een verkorte naem alze. voor olenacum genoemt wort : Olenacum,de buurt herbout is,verciert met een genoegh fchoone kerk, want Olenac vm fchijnt àen de lijn der Wal,daer de eerfteeen ruyme markt, en op dezelve een houten gebouw tot ge- Herculifche bende tegen de Barbaren geoorloght heeft,ge-rief van die te markt komen, gepronkt met beyren aen een weeft te zijn. De Eiden, zich nu zullende m haer mont ver-knopige ftaek, welk het wapen det Graven vaii Warwijk fchuy len,ontfangt twee rivieren te gelijk,te weten dePetertÜ^ *Fratri^ t Soîwayfrith» Jtma.Eiden fl. m Terith,



? E N. I \'I A N J34 DE BRI G \'tndcCaude, dewelke met even groote wijdte onderfchey- voor een fladt gehouden. Want in\'c d e xix jaer naden, van \'t zuyden als haer gang t\'zamen-brengen. Aen de Chriftus geboorte heeft Egftid, Koning der Northumbren,/V^É-r/Z/ligt, behalven waer van wy gefproken heb- dezelve aen dien heyligen Cuthberth met deze woordenßrejßekf ben, Greyfiocke, een kafteel van een o ver-lang doorluchtigh gofchonken: Ook heb ik gegeven de ftadt, welke Luguhal-\'geflacht,welk van eenen Ranulf i-VV-s-fT^Z/fr zijn oorfprong genoemt wort, cn xv mijlen van dezelve in\'t ront. Ingetrokken heeft, onder wiens nakomelingen Willem van wclke tijdt zy ook met veften voorzien was. Dc burgers,Greyflok getrouwt heeft Maria, de dochter cn tweede erfge- zeght Beda, hebben Cuthbert gcleyt, dat hy de veften dernaem vän Rogier yzn-Merley, Heer van Morpath • dezen is ftadt zien zoude, en dc bron in dezelve door der Romeynenzijn zöonlan geboren, dewelke zonder kinderen zijnde, wonderlijke arbeyt eertijts gebouwt. Dewelke toen, als hetheeft, met verlof van den eerften Edward, zijn erf-goederen boek van Durham zeght, een vergadering van Nonnen , cn\'overgedragen aen Radulf van Granthorp, de zoon van Wil- een Abdis verordent, en aldaer een School geftelt heeft,lem, van zijn Moeycgeboren, wiens ftam lang in groote eer Daer na heeft zy,van dc Deenen door groote puyn-hoopengebloeyt heeft,doch is omtrent des zevenden Henrijx tijden ontdaen, omtrent twee-hondert jaren in haer aflchen be-uyt-gegäerii en het erfdeel is door houlijk acn de Baronnen graven gelegen, tot dat zy, door \'t beleyt van den Roodenvan Dacre gekomen , en de gemeene erfgenamen van den Koning Willem,weder begonnen heeft tc bloeycn,dcwclkelaetften Baron vän Dacre zijn aen de twee zonen van Tho- dezelve met nieuwe gebouwen voorzien, een kafteel ge-mas Howard,on\\2Lngs Hertog vanNortfolk,getrout geweeft. bouwt, cn cen nieuwe burgerfchap cerft van Nederlanders,Aen de Caude fchijnt, bchalven de koper-mynen by Cau- (dewelke hy.door beter racd geleyt, terftont daer na in Wal-debek , Highyate, cen kafteel der Richmonds, en het fchoonc les over-gevocrt heeft,) cn daer na van Zuyd-Engelfen daerkaftecl des Biftchops van , The Roß caßle gcnocmi, gebracht. Toen zagh men , als Malmesburienfis getuyght,öok CoNGÄVATA geweeft te zijn , alwaer de tweede de Roomfchc eet-zael, met fteenen overwelft,wclk noit ee-bendeder Lergers gedienthceft> want betekent nige kracht van onweer, oft vuur-vlammenkonnenvcr-h&quot;^ denmannen het dal aen de Gavate, het welk zy nu tot zwakken, daer voor op gefchreven ftondt Marii Victo-Caude verkort hebben. Maer deze plaets heb i k noch met Ri^. Dezen Marius hebben zommige gewilt,

dac die Bri-de vinger niet konnen aenwijzen. Tuffchen dezen t\'za- tanfche Arviragus geweeft is j andere beweeren, dat het diemen-vloet light de beft- en gcneughlijkft-gelege oude ftadt Marius was,dieze voor Keyzer,tegcn Gallienus, begroetcen,Carlile,ten noorden beveftight door de kolk van dcEden^tcn en wordt gezeyt dat hy cen zeer fterk man was, dewijl dcooften van de Peterill, ten weften van de Caude, en behalven Schrijvers verhalen, dat hy geen aderen, maer zenuwen indeze beveftingen der befchermende natuur, is zy met vafte zijn vingers hadde. Ik heb nochtans verftaen, dac in zom-fteenen veften, cen kaftecl,en een CitadeÜ,^\\s men \'c noemc, mige voordbeelden nicc ftaet Marii Victoria,voorzien. Zy lighc in langachcige gedaence,ftrekkende van maer Martï Vi€tori,\'c welk zommige moogh-*£ weften naer \'c ooften, acn \'c weften is een kafteel, grooc lijk beter behaeght, en der waerheyt naerdcr fchijnt te ko-genoegh van begrijp, het welk uyt de wapenen blijkt,dat de men. nu meêr bewoont zijnde, heeft, als menderde Koning Richard gebouwt heeft. Byna in \'t midden ft:hrijft , tot zijn Graef, oft waerlijker tot zijn Heer gehadder ftadt rijft de hooft-kerk, welker hooger vernieude deel Radulf Meßchines , van den welken de Graven van Cefterzeer fchoon en konftigh is, het nedriger is nochtans veel voort-gefproten zijn 3 en in dezelve tijdt heeft het > van denoudet. En ten ooften wordt zy door de Citadell, welke de eerften Henrijk tot de Biffchoplijkc waerdigheyt verheven,achtfte Koning Henrijk met verfcheyde bolwerken zeer Athulf tot zijn eerfte Biffchop gehad. Voorts hoe dc Schotvaft gebout heeft,befchermt. De Romeynen en Britannen deze ftadt onder het gebied van Koning Steven ingenomen, hebben deze ftadt Lvgv-vallvm en Lvgv-bal- en de tweede Henrijk die wedergekregen heefti hoe de der- livm, oft LvGV-baliam,de Saxcn, als Beda ge- de Koning Henrijk het kafteel van Carlile met het Graef- tuyght, LuelU Ptolomeus, als zommigen dunkt, L e v c o- fchap acn Robert yan Vipont op-droegh hoe zy in\'tizpz p IB IA, Ninnius Caer Lualid, de belacchelijke waerzeg- jaer met haer hooft-kerk en voor-ftcden af-gebrant is hoe gingen der Britannen de ßadt van DubaU, wy Carlile, en de de Schotfe Robert Rrm dezelve, in \'t 1315 jaer, te Vergeefs Latijnen Carleolum met een nieu woort genoemt. Want dat belcgerde,&G. wort in dc laer-boeken wijtloopigh genocgh LuguballiaenCarleolumdezdidegf^zeHiTAyn, ftemmen al verklaert. Het fchijnt nochtans dc pijne waèrdigh te zijn onze Gefchicht-fchrijvcrs cenmondigh. Maer lieve Godt, hier twee opfchriften, die wy gezien hebben, by te voegen, hoe heeft onze Leiandus gezweet in des naems oorfprong het eene zijnde in het huys van Thomas Aglionby, dicht by tc vinden, daer toe eyndlijk gedreven, dat hy

geloofde dat dc Citadell, doch van een verdurvener eeuw: diis manibv S MARCI TROIANIAVGVSTINANI *TVM. FACIENDVM GVRAVITAFEL. AMMILLVSIMAGONIVX *KARISS. Waer by een beeldt geVoeght is van een gewapende Rid-der met een lans. Eter tweede is in den hof van ThomasMidleton, met een groote en fchoone letter: LEG. VI v I c. p. F. G. P. R. F. Dat is, als ik gis. LegioJexta, ViSirix, Via, Mix, \'t overige vcrklaer een ander. t!: ?Tumu-lum. ? Carifn-ma. \'i JW\' Kf de Eden, Lugum genoemt geweeft, en dat Ballum van Vallisgekomen zy, op dat het betekene Vallis ad Lugum, dat is, hetdal aen de Lugum. Maer ik zoude zekerer achten, zoo \'t myook mijn gifftng voort te brengen gcoorloft is, dat dit Valiumen Vaüia van die vermaertfte krijghs-wal der Romeynen,welke by de ftad gezien wort,gekomen is, mits Lugu-vallumby Antoninus Ad Valium, aen de Wal,genoemt wort. Wantdie Pidifche muur, daer na op Scverus wal geftelt, wort eenweynigh over de Eden, die hier met een houte brug t\'zaem-gevoeght wort, by het dorpken Stanwiks gezien, en de rivierzelve heeft tegen over het kafteel geloopen, alwaer in dekolk der nvier de ken-tckencn der zelve, naemlijk grootefteenen,noch overigh zijn. Ook getuyght Pomponius Me-»Ia, dat Lugum oft Lucum by de oude Geiten, die met de Bri-tannen ccn tael gebruykten, een Tooren betekent heeft.Want dat by Antoninus Lvgo Avgvsto genoemtwort, heet hy de Tooren van Auguftus^ zo dat Lugu-valluf^zy en betekene de tooren oft vefting aen de Wal. Van dezebron zo dc Franfen Lugdunum.üls een tooren op een heuvel,en Lucotecia, (want zoo hebben de ouden geheeten, \'t geneWy Lutetia noemen) als een fchoone tooren getrokken had- , . , ^ ru Carlile heeft een Graef gehad, te weten Andrics van den, (want die kracht der woorden is in de Britanfche tael) ela, den welken de tweede Koning Edward, op dat ik uyt CarUU*zy zouden \'er beter na gcgift hebben, dan als zy dit van Lu~ het eyge fchrift der verkiezing fpreke, voor zijn loBijke cntus, dat van den verdichten Koning Lugdus trokken. Dat goede dienft, beftcedt tegen Thomas, Graefvan Lancafterdeze ftadt in de Roomfche tijden gebloeyt heeft , getuygen\' cn andere zijn goedt-gunftige,des Konings vyanden en on-verfcheyde ken-tckencn van oudtheydt, daer dikwijls uyt- derdanen te beoorlogen, en dc verwonne den Koning cegehaelt, en een vermaerde gedachtenis der zelve van dic leveren, onder de eer en naem van Graef van Carlile, metdjdt. Ook heeft zy na de Piótifchc en Schotfe verwocdthe- het zwaert tot Graef gegort heeft. Dewclke.nochtans trou-den een weynigh van die oude gL?ns behouden, en wierdt loos en ondankbaer, zijn trou acn zijn Vadédandt en Vorft gebro- t.s ? I • m \'«,? \'fl! Koper-mijnen . i Carlile. \'li LugU\'va^m.



? gebroken beeft, en namaels aehterhaelc, mec de grootfte Schotlandt dè moedt terftont verloren, en, van droef heydtfchande zijn ondankbare trouloosheyt geboet heeft, zijn overweldight, den geeft gaf. Het omgelege landt wordtfporen met een bijl in ftukken gekapt, daer na hy vande Batahle ground het twift-landt gcnocmz, om dztvs^n Batahlé krijghs-riem ontgort,toen van zijn fchoenen en hantfchoe- \'t zelve onder de Engelfen en Schotten getwift wort. Warltnen berooft, en eyndlijk getrokken, gehangen, onthalft, en de by-wooners van weêr-zijden, als grens-lieden, zijn eenontleet. fnelle, liftige, en aerdige aerdt van krijghs-lieden, en in Nu zal ik hec welk light van\'t uyterfte weften tochten zeer geoeffent. De andere rivier waer van ^eve», XXI graden, xxxi minuten , en li v graden lv minuten op ik gefjproken heb, op de grenzen des Rijx zelfs ontfpruy-des Noord-Pools hooghte, mec hec lofdichc van I. lonßon tende, vloeyc niec gedenkwaerdighs voorby, als Beucaßle, Bemaßle^verlacen: (gemeenlijk zoo genoemt) een kafteel des Konings, hec welk in dac eenzaem lanc van een troep zoldaten befchermt .worc. Doch in de gemeene handelingen wordtgefchreven, zoo dat de naem van dien Bueth gekomenfchijnt, dewelke in deze wijk, omtrent de tijden van deneerften Henrijk, eenighzins het hooghfte gezagh had. \'t Isaltoos gewis dat het, onder \'t gebiedt van den derden Ed-ward, geweeft is het erf-goedt van den Baron lan Strivelin, Strhelm^die de dochter en tweede erfgenaem van Adam van Swtn-born getrouwt heeft. In de kerk,welke eenighzins vervallenis, light in plaets van een graf-fteen, dit oude opfchrift vanelders over-gebracht: CARLILE. Bommis quondam flatio tutijßmaßgnis, Mltimaque Aufonidum meta, laboß[ue DucumEßecula late vicinos projpicit agros, Hine ciet pugnas, ar eet ér inde met us,Cens acri ingenio,fiudiis aßerrima belli, Doäaque hellacifigere tela manu.Scotorum Reges quondam tenuere beati-.Nunc iterum prißis additur imperiis.^id? Romane put as extrema hic limina mun\'di ? Mundum retro aliumßrgere nonne vides ?Sit vidiße fatis, docuit nam Scotica virtusImmenßs animis hic poßtiffe modum. ni1; ; i ZÀddel, Sollom^mojfe,Slagh al\' Aldaeï E G I I A V ßFECIT. Öp het kerk-hof ftaec een kruys, van omtrent cwincighZoo ghy nu over de vaert, zoo ziet ghy Rotvkliffe voeten hoogh, uyc een vier-kance fteen gefneden en be-naeft aen den oever, een kafteelken van de Heeren van Da- fehreven, maer mec zoo duyftere letterendat men \'c geen-cre, onlangs toe harer befcherming op-gerichc. Hier by zins lezen kan. Doch dac hec kruys zoo onderfcheyden zy,loopen mec verzelde waceren, als in een monde in de plas als hec geflachc-fchildc van \'c h uys van Faulx,

daer uyc machvan de Eden, de cwee rivieren Eske en Leven ^ de Eske komc men achten, dac het haer werk geweeft is.uyt Schotlandt af, dewelke eenige mijlen lang zich Enge- Meêr ten zuyden en weften en naer binnenwaerts lighclandts eygen erkent, en de rivier Kirfep in zich ontfangt, al- de Baronnie van Gillejland, een landeken zoo door beekenwaer de Engelfen en Schotten,niet door \'t water,maer door verlet, die men Gilles noemt, dat ik oordeelen zoude, daconderlinge vrees gefcheyden, beyde rivieren aen deze twee zy daer van de naem gekregen heeft, had ik niet gelezenvolkeren coc een overvloedige gecuyge harer dapperheydc in \'c boek van dc kerk van LanercoftA^t een Gillus, de zoonftrekken. Op deze rivier, daer men een vlexken vanBueth, dewelke in een brief van den tweeden Henrijkvan een boeren-huys oft cwee , ziec, zijn zoo wonderlijke ook Gilbert genoemt wordc, hier Heer af geweeft is, vanen grooce puyn-hoopen van een oude ftadt, en komc de wien\'c waerfchijnlijk de naem verkregen heeft. Hierdoor,naem der voorby-vloeyende Esk zoo over-een, dac wy ver- van Carli/e af, ftrekc zich Severus Wal oft Muur, dac ver-moeden dac JE s i c A daer geweeft is, alwaer de Over- maertfte gedenk-cekcn van Bricannien, byna recht naer ^fte van de eerfte bende der Afturen eertijdts regen de Bar- \'t ooften. door hec dorpken Stanwih^Scalby,eertijdts een ka- Scalbjibaren op de wache gelegen heefc. Doch nu woone hier de fteel der Tilliols,de\'^e\\ke ce voren in deze wijk van een door- cajiu,Creyhams, voorneemfte van\'cgeftachc dec Greyhams, welk om haer luchtige naem geweeft zijn, van dewelke het tot de PiU-e-dapperheydc onder die op de grenzen woonen zeer ver- gekomen is, en van daer loopc hec rivierken Cambecmaere is,en op de muur der huyzingen leeft men die Room- onder de Muur door, aen hec welke de Baronnen van Dacrefche opfchrifCjCer gedachcnis van Keyzer Hadrianus van hec het kafteelken Askerton gebouwt hebben, alwaer de Over- Askertwltweede Auguftifche Legioen geftelt: fte van Gillesland, dien zy Land\'Sergeant noemen, zijn be-I M P. C S. TRA. zeecing gehad heefc. Beneden de Muur vloeyc hec mec dcH a\'d R i a N O rivier/r/^/»^c\'zamen, dXsvzetmenlrthingtonCapitalejZhA ir C men\'tnoemc, de Mayery van deze Baronnie vanA V en grooce puyn-hoopen ziec. Dichc hiecbyLEG. II. AVG. F. is , een kleyne koop-ftade, welke wy vermoedenEn daer de rivier Lidde met de Esk c\'zamen-vloeyc, was B r E M e t v r a c v m aen de lijn van de wal geweeft ceeetri jdes hec kafteel Liddel, als ik verftaen heb, en de Ba- zijn j want hec is naeulijx duy zenc fchreden van de wal af,ronnie det Efiotevills, die de landen in Cornagie

bezecen waec eertijdts gelegen heeft de eerfte bende derTungcenhebben, welke Graef Ranulf aen Turgiffius Brundas, als uyc Duycslane, en in \'c hellen van \'e Roomfche Rijk de ben-men in de oude onderzoeking leeft,gefchonken heeftj doch de der Wapencuriers onder den Hertogh van Bricannien.van de Efiotevills is zy erflijk toe de Waken, en door die coc Ook ftaet voorwaer niet ce verzwijgen, dac by Brampon eende Graven van Kenc gekomen, en lan, Graef van Kenc, hooge heuvel rijft, op de cop mec een graft voorzien, dieheeftze aen den derden Koning Edward, en de eweede Ko- men rhe Mote noemc, van waer men hec lanc rondom wijdening Richard aen lan van Gene, Hereogh van Lancafter, en breede bezien kan. Hier by en by Cafile-fieedes, als ookvergunc. Over deze Eske worc ook hee lande eenige mijlen by \'c naby-gelege Trederman, zijn deze opfchriften gevon-vêr onder hec Engelfch gebiedc gehouden, in het welk Sol- den,welke my de hooghwaerdige Heer Willem Howard vanlom-mojfe door de gevangnis van zeer veel van den Schotfen T^aworth, de derde zoon van Thomas, Hertogh van Norc-Adel in \'e m d xl 111 jaer bekene is, als de Schotten Th. folk, die in deze wijk door het recht van zijn huys-vrouw,dm I Wharton, Overfte van deze Engelfche grens, willende aen- de zufter en tweede erfgenaem van den laetften Baron vangrijpen, om dat met harer verachring zy vernamen dat het Dacre, veel erf-gconden bezit, met zijn eyge handt uyt-ge-KoninglijkStadthouderfchap aen Olivier Sincler, die zy fehreven heeft:niecs acheeden, op-gedragen wasj zoo zijn zy zoo tot gram-fchap uyt-geborften, dat zy, om haer ingebeelde ongelijkcn fchande te wreeken, alles met verwerde orde \'t onderfteboven gekeert hebben. Het welk de Engelfen van de ver-heve plaetfen ziende, zijn terftont op haer aengevallen, enhebbenze op de vlucht gedreven, namen Vele gevangen,welke haer wapenen wegh-werpende , zich met verlies vaneenige weynige zoldaten in der Engelfen en grens-roovershanden gaven. Waer van de vijfde Koning lakob van Ë c e c e c



? B R A N D E Aldaer is ook dit gevonden in een oude ftöof, in welk, byt)ngeluk, de naem van de Gezant van Auguftus en Voor-Schout van Britannien verdwenen is; JV \'\' CVPAIS Leg:mgpp rrvNGPos Dicht by \'BrampUn vloeyt het rivierken Geit af, op wiensoever op een klip, Heihek genoemt, deze fpleten gelezenworden, mooghlijk vanher vaendel des tweeden Legioens,onder de Voor-Schout Agricola geftelt, als ook eenige aii»-^dere dingen, die de ftraf heyt des tijdts ons benijt heeft: FortePropras- ton. Op de zelfde klip leeft men öok dit met een jonger letter:O F B I C I V (P R O 03 A N O R V 0). Deze Qelt ondaft zich in de rivier Irthing, dewelke zeerfnel en met groot geruyfch af-gedreven wort door het ka-fteel Narvorth, nu de voornoemde Willem Howard toebe-hoorende, die \'t verbouwt, te voren de Baronnen van Dacreeygen, welker laetfte voor eenige jaren Jong geftorven zijn-de , zoo heeft zijn oom Leonard, die liever had met zijnVorft te oorlogen, als met zijn nichten om \'t erf-goedt terechten, dit kafteel ingenomen, en een oproerige troep te-gen zijn Vorft aengenomen,dewelke de Baron van Hunfdondoprdebezet-zoldaten van^mWf, met een groote neer-lage en ongehouwe vlucht, op dewelke zich Leonard ookbegaf, hchdijk verdreven heeft. Naerder aen de Muur isgeweeft de Khdy Lanercofl, van R.van Vaulx y Heer vanGillejland, gebouwt, en aen de Muur Burd-ofwald, Waerby, daer die Pidifche Muur met een gebooghde brughoWr de Irthing loopt, is geweeft de bezetting van de eerfte.ffilifche bende der Dacen, (nu heet de plaets Willoford )welk de Aentekening der landtfchappen, en vele Outaersmet lovi OptimoMaximo befchreven, van die bende ge-ftelt,getuygen, onder welke het ons luft deze hier by te voe-gen, fchoonze door haer ouderdom byna vergaen en verfte-ten zijn: O. M.GOH. 1. A E LDAC. C V I---- P R A E n lï II I G I l I 1 I 11 1 ï11 lï ï ï I lï li i 11 n II11 u L O. M. AELC. RL O N C o H. i.DAC.S T A T V GIN VS, T R IB. ï. O. M. ?lotri OH. i A EL. DA ^P^™C.-- C.-- A. GETAIRELSAVRNES PRO SALVTED, N MAXI MANO *FOR----CAE * Fortlffi- VA---------- mo LEG. VIV I C. P. F.F. n. O A E D I. O. M«



? 357 N u D. R A B E M 1. O: M.COHIAEL. DACTETRICIANO RO— C. P. P. LVTIC----VS. DESIGN AT V ST R I B. I. O. M..---H. I. AEL. DAC. ----C. PRAEE SI.-- -----E L I V S FA .....S TRI B.----- — — PETVO.------ ----- COS. De eerfte, die ik gelezen heb,dat Heer van dic Gilleflandgeweeft is, was Willem broeder van Radulf,Heer Van Cumberlant, (ik zegh niet dien Willem, broeder vanRanulf, Graef van Cefter, van wien Ranulf van Ruelent ge-fproten is, maer de broeder van Radulf) dewelke het noch-tans den Schotten niet ontweldigen kon,want Gill,de zoonvan Bueth , heeft het grootfte deel des zelfs met geweldt enwapenen ingehouden. Na zijn doot heeft de tweede Ko-ning Henrijk het zelve aen Hubert van T^^/a: gefchonken,wiens wapen-fchilt met zilver en roodt onderfcheyden ge-fchildert wierd. Dezes zoon Robert heeft de Abdy van La-nerkojigefticht en befchonken, Maer dit erfgoet is na wey-nigh jaren by houwlijk over-gebracht tot de Moltom,c.n vande zelve door de dochter tot Ranulf, Heer van Dacre, wiensnakomelingen tot op onze tijden in de hooghfte eer ge-bloeyt hebben. Dewijl ik nu de zee-kant en het binnenfte van Cumber-lant doorzien heb, zoo is overigh dat ik.het oofterdeel,hoe-wel fchrael, dor, eneenzacm, bezoekciWclk nochtans nietsanders vertoont, als de bronnen van de zuyder Tine. in eenvochtachtigh lant,cn dc oude Roomfche wegh acht ellen indc breedte met fteenen bcleght,men noemtze der Maeghdenwegh, welke uyt Wcftmorlandt leydt en daer het rivierkenjlon cn die Tine t\'zamcn-vloeyen,zijn aen de zijde van eenzachtlijk opgaende heuvel noch de tekenen van een grooteoude ftadt overigh, welke ten noorden met een vierdubbelewal, en ten weften met een anderhalve is omdngt geweeft :nu heet deplaets Whitley caftle,tot een teken van wiens out-heyt ditkort, doch onvolmaekt opfchrift met ingewikkelde letters overigh is, waer door wy geleert worden, dat dc der-de bendeder Nerviers aldaer een kerk,ter eeren van KeyzerAntoninus, Severus zoon, gefticht heeft : I M. P. C A E S. Lucii Septimii Scveri Ard-B I C l, ADIABENICI, PARTHI Cl,MAX. FIL. DIVI ANTONTNI PiiGcrmanieiSARMA. nep. DIVI ANTONINI Pil PRON.DIVI HAD RIA Nl ABN DIVI TRAIANIPARTH. ET DIVI NERV^ ADNEPOTI.M. AVRELIO ANTONINO PLOFEL. AVG, GERMANICO PONT. MAX.TR. POT-- X-- IMP.-- COS. UIL P- p-- PRO P I E T A T E A E D E\'-VOTO- COMMVNI CVRANT E ——E G A T O A V G. PR.^--COH. IIL N E R V I O—— RVM--G. R. POS. Indien ik, om dat de derde bende der Nerviers hier ge-dient heeft, welke het boek der Aentekeningen acn

dc A&quot;XI o K e fielt,by Antoninus A l o n e genoemt, en het hier ^/pw.by loopcnde rivierken dc naem van i^lne heeft, dit achten-de A L o n E tc zijn, \'t zoud eêr waerfchijnlijk, als waer-achdgh fchijnen, wijl het gewelt der verterende tijdt, en deverwoedtheyt der vyanden deze dingen al over lang uyt dermenfchen geheugen verdreven hebben. L O. M. C O H. I. A E L.DAC. GORD.ANA. C. P — est. Malden- Na dat het gebiedt der Romeynen in Britannienien was, hoewel dit landt van de Schotten en Piélen zeer landj^^,zwaedijk is vernielt geweeft, zoo heeft het nochtans zeer mngemlang zijn eerfte inwooners, de Britannen , behouden , en islaet onder der Saxen macht gekomen. Maer als dc zaek derSaxen, door de Deenen verkort, verviel, zoo heeft het zijnKoninxkens, welke Koningen der Cumbren genoemt wier-den,tot op het d cccc xlvi jaer onzes Hecren gehadr,in wel-ke tijdt,als Florilcgus Weftmonafterienfis zeght,Koning Ed-mund op dc hulp van Leolin, Koning van Dcmeda,ftcuncn-dc, gantfch Cumberlant van alle rijkdommen berooft heeft,cn dc twee zonen van Dummail, Koning des zelfden landts,de oogen uyt-gefteken hebbende, heeft dat Rijk aen Mal-colm , Koning der Schotten, van zijnent wegen te bezittenvergunt,op dat hy de noorder-declen van Engelant te wateren te landt voor den aenval der aenkomftige vyanden be-fchermen zou. Na welke tijdt de oudfte zonen dcr Konin-gen van Schodant een tijdt lang Overften van Cumberlant,zoo onder de Saxen als Decnen genoemt waren. Maer als yy^^,zich Engelant aen dc Noormannen over-gegeven had, zoois ook dit deel in haer handen gevallen, en aen Radulf vanMefchines gcïzokt, wiensoudtftc zoon Ranulf geweeft isHeer van Cumberlandt, en van zijner moeder wegen endoor gunft des Vorften ook Graefvan Cefter. Maer KoningSteven heeft, om der Schotten gunft tc verwerven , hun het\' zelvc op nieus weder gegeven , op dat zy \'t door Iccn-rechtvan hem en de Koningen van Engelandt bezitten zouden 3doch dc tweede Henrijk, die hem navolghde, alshy be-merkte dat deze overdadige mildheydt van Steven hem enzijnRijk tot nadeel ftrekte,heeft Northumberlant,Cumber-lant,en Weftmodant,van den Schot weder gc-cyfcht. Wantdc Schot, als Neubrigenfis verhaelt, voorzichcelijk overwe-gende, dat de Koning van Engelandt in dic deel hem zoo invermogen van krachten,als in recht der zack te boven ging,hoewel hy hem den eedt kon voorftellen, welke men zeyddat hy zijn groot-vader David gedaen had, als hy van herade krijghs-gordcl ontfing, heeft den cyfcher de voornoem-de landt-palen

oprechtclijk weder gegeven,en van hem we-derom het Gracftchap van Huntingdon,van ouds hem toc-koniendc, verkregen. Voor des acht&n Henrijx tijden waren \'er geen Gra- ^^^^^^^ven van Cumberlant, want hy heeft Hendjk Cltfford, de- ^an Cftm-*welke van dc Heeren van Vipont zijn ftam trok , tot eer- berlmdt^fte Graefvan Cumberlant verkoren , dewelke by Margriet,de dochter van Henrijk P^rcj, Graef van Northumbedant,den tweeden Graef Henrijk geteelt heeft, wien uyt zijneerftehuys-vrouw, de dochter van Kziel Brandon, HertoghVan Suffolk,geboren wierd Margriet,Gravin van Derby; uyczijn tweede vrouw,de dochter van den Baron van Bacre vanGilleßand , twee zonen , Georgius en Franfoys. Georgiusdc derde Graef, vermaert ter zee, zeer arbcydtzacm , cn ingevaren klockmoedigh, is in\'t cid id v jaer geftorven,na-*latende cen eenige dochter Anna,cn dezen is gcvolght zijnbroeder Franfoys de vierde Graef, in den welken de begeer-te des verftants tot de deught, zoo groote voor-ouderenwaerdigh, zeer door-luchtigh uytfchijnt. «. n il J ä I Ü!,c Ir!f ] 1 ^^ (i i ! \'1Ij- Dit landt telt J 8 Bar-ochy-kerken, behalven de Kapellen, ? ? 1 : ; ; 1 De PICTISCHE W A L oft M VV R. S^^elxio-fAU, by Herodianus x^^ä, by Antoninus, Caf-fiodorus, en andere V A l l v M , by Beda de M v v r,by de Britanncn Gual Sever, Gal-Sever, en Mur Sever,by de Schotten Sottißvaith, by de Engelfen en by-woonersThe BtBs Wall, oft Pehits Wall, dat is, de Bitfehe Muur,The Keepe Wall, dat is,de Muur der Wachtten by voortrcflijk-heydt The WalL . . Et bovenfte deel van Cumbedandtwordt door-fneden van die vermaerdeMuur , welke geenzins te verzwijgenis, die landt-pael \'der Roomfche Pro-vincie , de Barbanfchc Wal, de Voort-ftrekking en Sluydng, (want zoo heb-benze de ouden\'genoemt,) by Dion, iiiijiVw



? P ï C T I S C H E WAL. D ^ Als deer Gôdts \'beleydc^en hec gezelfchap der deught, deeergierige dapperheydt der Romeynen, alles haer bovenwenfch toevloeycnde,hct Rijk overal zoo verbreyt had, datbacr eyge grootheydt zich zelf ver dacht was, zoo heeft hecden Keyzeren racdtzaemfl: gedacht, het zelve door eenigeland-palcn te omfchrijven : want 2y zagen na haer voor-zichdghcydc, dac de groothcyc een maec moeft hebben, ge-lijk de hemel nicc buycen zijn ruymte^acc, en dc zee nierbuycen haer palen gedreven worc. En deze landt-palen wa^ren ten opzicht der plaets, ofc van nacuren, als de zee, degrooce riviercn,bergcn,vcrlacene landènj ofc door de konft,als de voorftrekkingen, ce weCen graften, kafteelen, floten,omgehakte boflTchen, wallen en muuren, langs welke de\'krijgs-bezettingen tegen de Britannen geftelt waren. Waervan men in Theodofius Novellis leeft : Door onzer voor-ouderen beftier wordt alles door dc wal der landc-fcheydingvan de Barbarifche invallen befchermc, wac binnen demachc der Roomfche naem beflocen wordt. Aen deze lanc-palen hebben de grens-zoldaccn by tijde van vrede in grens-kafteelen en fteden gelegen,- maer als men der nabuuren ro-vingen vreefde, zoo heeft een deel der zelve in de Barbari-fche landen wacht gehouden coc befcherming dcr landen ,\'een deel zijn op der vyanden grenzen uyt-geloopen, om deberoerten der vyanden na te fpooren, en by gelcgcncheydchaer te bevechten. In dit eylandt hebben de Romeynen, als zy zagen dat deginswaerfte landen van Bricannien cn fcherp van luchc enlandt waren, en van de woefte Calcdonifche Britannen be-woont wierdcn, in wclke te remmen zy Veel arbeycs en wey-nigh nucs befpeurden,op verfcheyde cijden verfcheyde Voor-ftrekkingen , om hec lande te bepàlcn en te befchermen in^geftelt. De eerfte fchijnt lulius Agricola geftelc ce hebben. • Edenhor- als hy een naeuwe ruymcelancs tuftchen * Bodotria en G lot\'row frith fa met bezettingen beveftighde, welk namaels dikwijls ver-fterkt is. Hadrianus, den welken de Godc TerMÎî^VS te rugh ge-weken is, heeft, als hy önzekerlijk,oft door nijdt tegen Tra-janus eer,onder den welken het Rijk zeer wijdt uyt-geftrektheeft, oft door vrees, in dit eylant omtrent tachtentigh mij-len te rugh geweken was,de tweede voorftrekking gemaekt.Hy, zeght Spartianus, heeft een Muur lxxx duyzent fchre-den lang geleyt, die de Barbaren en Romeynen van eik-anderen fcheyden zoude. Dewelke, als men uyt hec navol-gende verhael van Sparcianus befluycen kan, van grooce fta-ken in de gronc gcfteken en c\'zaem-gehechc geweeft is. Endeze is \'c, waer van nu gehandek worde ,wanc Zy ftrekc overde LXXX duyzcncfchreden, cnaendczelve £> e iEli-scHE Brvgh, de .®lische Vloot, dè iE-LiscHE Bende , de S ab i n i a e n s c h eV L E V G E

L j die van .ffilius Hadrianus cn zijn huys-vrouwSabina de naem gekregen hebben. En die Schocfche Ge-fchicht-fchrijver, die hec Rade der tijden befchreven hcefc,2cghc,Hadrianus heeft de eerfte van allen cen wal van won-derlijke grootte, van gefpitte zoden als een bergh, met eendiepe graft daer voor, van dc mont der Tine af tot de rivier£ske, van de Noord-zee tot de lerfche zee geleyt. Hec welkHete Boërius met de zelfde woorden verhaelt. Lollius lirbicus, Overfte van Bricannien onder Antoni-nus Pius, heefc door voorfpocdige veldc-flagcn de landt-pa-len wederom uyt-geftrekt coc die eerfte voorftrekking, wel-ke lulius Agricola ingeftelt hcefc, en aldaer de derde voor-ftrekking door ccn muur op-gcrichc. Hy, zeghc Capitoli-nus, heeft de Britannen verwonnen, leydende, met het ver-drijven der Barbaren, een andere zoode muur, een andere,te weten als die van Hadrianus. Van welke oorlogh, in Bri-tannien volbracht, Eronto ( als Panegyricus verhaelt ) d\'ecraen den Vorft Antoninus gegeven heeft, en hoewel hy,zit-tende in het Palleys der ftadc, hem hec belcydc van de \'zelveuyc ce voeren bevolen had, heeft betuyght, dat hy als eenOverfte over het roer van een lang fchip, de eer van degantfche ftreek cn zeylagie verdient had. Maer dat dezemuur van Antoninus Pius cn zijn Overfte Lollius Vrbicusin Schotlandt geweeft is, zal beneden aengevvezcn wor-den. Maer als dc Calcdonifche Britannen onder Keyzer Com-modus dezen door-braken, zoo heefc Severus, dic uyterftemet cen groot deel landts verachtende, een vefting dwarsdoor het eylandt van de mondt der Eden, ofc Solwey frith, tot Fakn dtsRijX* I : ^ : i I iii 1-\' tn Dun- britton frith. . ! i&quot; 1 . ) ) i . I \' I .\'I • !i ;MUi < dc mont der Tine gcleyt, op de zelve plaets,zoó ik acht,daerHadrianus zijn muur van ftaken gcleyt heeft. En HedöCBoëtius gevoelt het zelve met my: Severus, zeght hy, ge-biedt Hadrianus Wal te herftcllcn, fteene bolwerken daerop te voegen, en toorens met die cuftchen-ruymte, dac menhec khnken van cen Trompec van de een coc de andere,ookccgen dc windc,hooren konde. En elders: In onze laer-boe-ken worde verhaelt, dac de Wal van Hadrianus begonnen,van Severus vervule is geweeft. Als ook de^ zeer geleerdeSpanjaerc Hieronymus Surica, dewelke fchrijft , dac de ve-fting van Hadrianus mee cen grooc bolwerk van Sept. Seve-rus met de naem van cen Wall uyt-geftrekc is. Infgelijx Gui-dus Pancirolus,dewelke beveftighc,dac Scverus de muur vanHadrianus alleenlijk hermackc heefc. Hy,zeghc Sparrianus,heefc Bricannien, \'c welk de groocfte eer zijns Rijks is , eenmuur dwars door \'c eylandc leydende, cen weêr-zijden aen\'c eynd der zee gefterkc: waer van hy ook de naem van Brirtannicus gekregen heefc. Hy heeft Bricannien, zoo veelnoodigh was, als Aurelius Viótor verhaelc, na hec

verdrij-ven van de vyanden, mee cen muur gefterkt, &rc. Hy heefc,zeght Orofius, gcache hec wedcr-gekrcge des eylandts meteen Wal van de andere omgecemde volkeren af te fcheyden.Dies heefc hy ccn grooce graft, en een zccr vafte wal, metvele coorens gefterkc, over de cxxii duyzcnc fchreden vande eene zee COC de andere geleyc. Mee den welken Bedaover-cen-ftemc, die nicc gaern hoorc dac Severus een muurgeleyt heeft, om dat hy beweert, dac dc Muur van fteenen,en de Wal van palen en zooden gemackc geweeft is; daermen nochcans Wal cn Muur zohder onderfchcyc gebruykt.Nochcans heefc hec Spartianus cen Muur genoemc, en hygeeft mcc deze woorden re kennen, dac Severus zoowel deMuur als de Wal geftichc heefc : Gezonden afeer de Muurbyde Wal in Bricannien. Uyc Beda nochcans befluycmcndat die Wal niecs anders geweeft is, als een Muur van zoo-dcn , en nicmandc zal mee waerheydc zeggen, dac SeverusMuur van fteenen is gebouwc geweeft. Maer hoor Bedaeswoorden zelve: Severus, overwinner der burgerlijke oorlo-gen, welke de zwaerfte voorgevallen waren , worde in Bri-cannien door gebrek van byna al zijn mede-gezellen ge-trokken ; alwaer hy na groote en zware veldt-flagen hetweder-gekrege deel des eylandts van de andere ongetoom-de volkeren niet met een Muur, als zommige meenen, maermcc een Wal ce onderfcheyden gcache heefc. Wanc ccnMuur is van fteenen, een Wal van gefpicce zooden, cn wortcVen als een muur in de hooghce boven der aerde op-ge-bouc, zoo dac \'er een grafc voor zy, waer uyc die zooden gc-fpic zijn, voor dewelke ftaken van ftcrkc houten voor ge-hecht worden. Severus dan heefc ccn grooce grafc cn cenfterke wal, met vele toorenkens daer op, van de eene zee totde andere geleyt.\' Ook wordt zy met geen andere als metde naem van een W a l by Anconinus en dc Aencekeningder landen becekene, cn worc in \'c Britanfch Gttall-Sever ge-noemt. Hier by kome Ethelwerd, de oudfte Schrijver naeftBeda van Severus : Hy heeft een grafc uye-geftrekc dwarsdoor hec voornoemde eylandc, van de eene zee coc de ande-re , en heefc daer binnen een Muur mee bolwerken en too-rens gebouc. Dewelke hy daerna de Severifche graft noemt,gelijk ook de oudfte laer-boeken der Engel-Saxen, 6evepusBjiyrcnlano mio oic pj^ypo ppam pe op ^x, dac is, Severusheeft Britannien met een graft afgeßheyden van de z>ee tot dez>ee. En andere jonger Schrijvers: 8evepus on Bpyrcne 3c-pophr: peal opruppum ppam px ro j\'£B,dac is,Severus heeft inBritannien een Muur gemaekt van z^e tot zee. Infgelijksnoemcze Malmcsburienfis,(a?f vermaertße en gemeenße graft»In welke plaecs omcrenc cwechonderc jaren daerna eenMuurvan ftcen gebouc is,waer van wy ccrflx>nc zullen fpreken, Dac

Eucropius dezes lengte coc xxxv, Vi£tor tot xxxii ^andere Schrijvers toe cxxxii duyzent fchreden uyt-geftrekchebben, achc dac een ingeflope gebrek in \'c getal is. Wanchec eylandc is daer ter plaecs zoo breec niec,fchoon men ookde op- en neder-gaende bochcen van de muur vervolghc,ja fchoon menze ook cot Italiaenfche mijlen rekenc, zoo zalmen weynigh meêr als l x x x, als Sparrianus reche gecelchceft,bevinden. Weynigh jaren daer na is dic,zoo \'e fchijnt,een vcrzuymde vefting geweeft. Als nochcans de Key-zer Alexander Severus (als Lampridius zeghc) alleen wacvan den vyande gekregen was aen grens-overften enzoldaten gefchonken had, 200 dat het haer zoude coebe- hooren,



? •i • \'I ? : : i D E T I W H E L. 53^ hooren, zo haer erfgenamen den oorlogh volgden, en zou-den noyt aen byzonderen toe-komen , achtende dat zyte naerfteiijker dienen zouden, zoo zy ook haer eyge lan-den beichermden : (ik wilde dat men deze woorden merk-te ; want van hier fchijnt de gedaente der Leenen, en deoorfprong der Leen-heeren gekomen te zijn) de Romey-nen toen over de muur gegaen, en in\'t Barbarifch landtwachten ftellende en oprichtende, hebben by Bodotria, totaen de palen des Rijx, op nieuws weder gevordert,de welkede Barbaren nochtans,de eene oorlogh op d\'andere zaeyen-de, dikwijls tot aen SevertM Wal verdreven hebben. Diode-tianus heeft deze land-palen voorzichtelijk voorzien, onderden welken , als \'t gebiedt in Britannien aen Caraufius ver-gunt was, om dat hy bequamer tegen die ftrijdtbare volke-ren gehouden wierd , zo heeft hy de voorftrekking tuftchenGlota en Bodotria herfteit, als wy op zijn plaets verhalen zul-len. De eerfte die deze landt-palen verzuymt heeft, houdtmen dat de groote Conftantijn geweeft is ,• want Zofimusfchrijft : Als het Roomfche Rijk op de uyterfte grenzenoveral, door Dioclctiaens voorzichtigheyt, mec fteden , ka-fteelen , en burgen beveftight was, en alle krijgs-hoopen inde zelve woonden: Zoo was \'t onmooghlijk dat de Barbarenover-quamen, de troepen haer overal,om den vyandt ce ver-drijven , tegen-komende. Conftantinus, deze vefting ver-achtende, heeft een groot deel der zoldaten, van de gren-zen geweert, in de fteden, die geen bezetting gebrek had-den , geleght: de grenzen, van de Barbaren aengevochten ,van zoldaten berooft, de gerufte fteden mec de peft der zol-dacen bezwaerc; waer door alreê vele tot een woefterye ge-bracht zijn, de zoldaten zelve door fchou-fpeelen en wel-luften verwekt: eyndlijk, op dat ik \'t eenvoudighlijk zegge,hy heeft het begin der tot noch toe verloren dingen, geheelaen den ondergang over-gegeven. Het landt, tuflchen deze voorftrekkingen en floten gele-gen , heeft Theodofius, des Keyzers Theodofius vader, al-zoo weder gekregen, de fteden verbout, de bezet-kafteelen,en grenzen met wachten befchermt, en heeft het weder-gekrege-landt zoo in zijn vorige ftaet herfteit, dat het eenwettigen heerfcher had, en ter eeren van Valentinianusdaer na Valentïa genoemt wierd. Ook heeft zijnzoon Theodofius, als hy door Zijn dapperheyt het hoogftegezagh verkregen had, de grenzen voorzichtelijk bezorgt,en geboden datde meefter der ampten den Keyzer jaerlijxte kennen geven zoude, hoe zich de zaken der zoldatenhadden, hoe de zorgh der kafteelen en floten voort-gin-gen. Doch als de Roomfche zaek meêr als opentlijk be-gon te wankelen, en de Piden en Schotten , dezoodeneMuurby Bodotria

door-brekende, deze deelen grouwelijkverwoefteden, zoo heeft het Roomfche Legioen, onderGallio Ravennates haer te hulp gezonden, de Britannenvermaent, tuflbhen beyde ^eën dwars over \'t eylandt eenMuur op te richten, de welke helpen mocht om de vyan-den ce weeren,- en is zoo met eeren weder naer huys getrok-ken. Vt^elke Muur, als Gildas verhaelt, van \'t onredelijk ge-meen donder heerfcher gemaekt, niet zoo zeer van ftee-nen , als Van zooden onvorderlijk was. Van de plaets daerdeze Muur gebout is, gaet Beda aldus voort: En zy hebbenhem gemaekt tuflchen beyde inwijken der zee veel duyzentfchreden lang, op dat daer de bevefting van \'t water gebrak,aldaer de bezetting der Wal, de grenzen van den inval dervyanden befchermen zoude^ (die gelijk een Muur , alsMarcellinus verhaelt, AflTyrien van de uyterlijke aenvallenbefchermt heeft; en heden beveftigen, als Oforius ver-hack , de Seres de dalen en vlakke velden met muuren, omden aenval der Schyten te lichtlijker af te keerenj) van wel-ke Wal men heden noch de zekere ken-teeken zien mach:want zy begint omtrent twee mijlen ten ooften van hetkloofter x^bercwvinig, in een plaets, welke de Piden inhaer tael Penvahell, de Engelfen Penveltun noemen, en,ftrekkende naer\'t weften, eyndight by de ftadt Alcluith.Maer de eerfte vyanden,het vertrek der Roomfche zoldatenverftaen hebbende, hebben terftont, met fchepen aen-ge-voert, de landt-palen door-broken, ftaen alles doot, en ver-treden, maeyen, over-lopen, even als een rijpe ooghft, alleswat haer gemoette. Waer van men wederom Gezantennaer Romen zent, klaeghlijk hulp verzoekende, opdathaer ellendige vaderlandt niet geheel verdelgt wicrde j dies -wordt er weder een Legioen naer toe gezonden, het welk. Corfprmgder-Lsemn, /»\'tzhoek. Ondergangder Room-fche RepU\' hUjki * Vdemia, CodexIheodoßi, Blondus, Mmr tuf-fchen Eden-borrcu^hFrüh, enVtmbrittonErith. onverwacht in de herfft kommende, den vyandt groote af-breuk gedaen, en al die \'t ontloopen konden, over zee ge-jaeght heeft. Nu hebben zich de Romeynen aen de Walvan Severus begeven,en langs de lijn van de V/al aen weder-zijden van buyten en binnen hebben de vleugels der Ruy-teren met haer Overften, vijf benden m. et vijftien hooft-luyden in haer bezettingen op de wacht gelegen j waer vanwy op haer plaets gezeydt hebben. Maer Beda gaet dus vande volgende tijdt voort : Toen hebben de Romeynen denBritannen geboodfchapc, dac zy om harer befcherming ver-der door zoo veel zware tochten niec mochten vermoeytworden,dat zy liever zelfs de wapenen aenvaerden, met denvyandt ftrijden zouden, welke zy, indien zy haer traegheytverlieten, lichtlijk verwinnen zouden. Ook hebben de

Ro-meynen , mits zy achteden dat \'et haer gezellen, die zy daerheten, nut zijn zoude, een muur van de eene zee tot de an-dere van zeer vaften fteen op-gericht, ter pUiets daer Seve-rus eertijdts de Wal gemaekt heeft. Ik zal hier ook Gildaswoorden, van wien het Beda heeft, by-ftellen: De Romey-nen ftellen met hulp der ellendige inwooners,met ger«eencen byzondere koften, een muur, met als de andere, van deeene zee tot de andere tuflbhen de fteden, die aldaer uytvrees der vyanden geftek waren. Hoor nu Beda weêr: Wel-ken Muur, tot noch toe vermaert en.zichtbaer, zy met o-e-meene en byzondere onkoften, met hulp der Britannêi,opgebouwt hebben, acht voeten breedt en twaelf hoogh,recht van \'t ooften naer \'t weften, als men heden zien mach.Uyt welke woorden van Beda klaerlijk blijkc, tegen. Boëtiusen andere Schotten, dat Severus. Wal in Schotlandt was.Schrijft niet Beda, na dar hy van de Wal by Ahenurving inSchotlandc gehandelc heefc, opentlijk, dac \'er een muur vanvafte fteen, daer Severus de wal gemaekc had, opgerichc isen waer anders is die fteenen muur als hier cuflbhen de moncder Tine,cn de inham der Itune geweeft ? En derhalven waerSeverus Wal? wanc men heefc nu noch zoo uyt-gedrukteteekenen van de Muur, dat, zoo men des zelfs ftreek volgt,men in The Waft es, zoo men \'t noemt, komt^ en wy hebben TheWaßes^,zelve met onze oogen groote ftukken der zelve zeer vêruyt-geftrekt, en van pennen alleen ontbloot, op verfcheydeplaetfen gezien. Want ik heb haer ftreek hier en daer wonderlijk zienklimmen en dalen over het fteyl en \'t hellen der bergen,meceen breede en diepe graft daer voor liggen , welke nu mecde velden op veel plaetfen geeffent wordt, en binnenwaertsde krijgs-wegh, doch zeer gebroken. Zy heeft veel toorensen kafteelen duyzent fchreden van elkander gehadt, welkemen Caftle-fteedes noemt, en binnenwaerts eenige fterke fte- Caßle-ßee^dekens, cheßers gchccicn, welker gronden op zommigeplaetfen in \'t vierkant gezien worden,en hier eenige toorens ^beßers,tuflbhen geftelt, waer in zoldaten geleght zijn, en de Area-nen de wacht gehad hebben, welke de voornoemde Theo-dofius, overtuyght van quade trou, uyt haer bezettingen ge-light heeft. Dit was een acre van volk (als Marcellinus ge-cuyghc) van de ouden onderwezen, de welke wijdcs\'enzijdts omrijdende, der ombuurige volkeren oproeren aenonze Hertogen te kennen gaven. De by-wooners verha-len , dat tuflchen elk kafteel en tooren een kopere buys zo wonderlijykonftigh gevoeghc was, dac, zoo \'er iemandc in riep, men buyzjen.hec terftonc in de naefte tooren, en van daer al voort envoort hoorde, waer de vyandt aen-viel. Hoedanigen won-der Xiphelinus,uyt Dion in de gefchiednis

van Severus, vande toorens van Byzantium verhaelt. NuhghtdeMuur, endaer is geen buys, en vele hebben hier haer hoeven en gron-den tot Cornage (als onze Rechts-geleerden fpreken) van ^^^^onze Koningen, te weten, op dat zy met een hooren de in- nage be-vallen der vyanden den nabuuren te kennen geven, welk duyt.zommige meenen dat van een oudt gebruyk der Romeynenher-gekomen is. En welke gehouden waren op des Ko-nings gebodt in \'theyr van Schotlandt in \'t gaen in de voor-tocht, en in \'t keeren in de achter-tocht te gaen. Maer op dat wy de ftreek der Muur te kennelijker vol- Streek^dergen, zy begint byBLAxvMBvLGiVM, oft Bulneße, Mum.aen de lerfche zee, en loopt neven de mondt der Eden doorBurgupon Sands tot L v g w a l l v m oft Car lil, daer zyover de Eden loopt. Van daer ftrekt zy voort, en heeft zichonderworpen de rivier Irthing, loopende met bochten overhet rivierken Camhekke, alwaer groote teekenen van eenkafteel zijn. Daer na over de rivieren Zr t hing en Polt ros E f f f f f loopen- I : 5 \' i i ! ? ! Ü\' ^ ^ i \' i \\ ? i : I vili :) t ,\\ I ii ( 1; -a! Lik



? 340 DE P ! C T ï S loopende, komt zy ïn Northumbërlant, en loopt 200 Voorttuflchen de heuvelen der bergen door, neven de rivier, wel-ke men de Zuyd-Tine noemt, tot zelfs aen de Noord-zee,gelijk wy op zijn plaets, in Northumberlandt, vertoonenzullen. De wilde Dit Wonderlijk gebouw heeft nochtans het vyandigh oii-Schotten geenzins konnen fluyten. Maer als de Romeynen uyt TeTh r gevaren waren, zoo hebben de Piden en Schot- fcle\'\'Tens \' onverwacht de Muur aenvallende, de bezettelingenCaroles. haek-pijlen verftroyt, de vefting verbroken, en Britan-nien , toen door inwendige beroerten verfcheurt, en metzwaren honger befmet,wijdt en zijdt door-loopen. Maer debeklaeghlijke ellende dezer tijden fchildert ude BntanfcheGildas, die niet lang daerna geleeft heeft, af: De Romey-nen tot het hare keerende, zo komen de troepen der Schot-ten en Piden om ftrijt uyt haer Curuken, waer meê zy overhet Stitifch dal gevoert zijn, even als de zwarte wormendoor de hitte der zon uyt de naeuwe hollekens van haer ga-ten, &c. en verftaen hebbende het vertrek van haer eedt-genoten, en weygerigh van weder-keeren , nemen, ftouterals oyt, het gantfche noorder-deel, en de gantft:he uyterftekant des landts tot aen de Muur toe in. Daer-en-boven fteltmen boven op het flot een trage en tot de wapenen onbe-quame troep, vol vertfaeghtheydt, die zich nacht en daghin die botte woon-plaets fchuyl hield. OndertuflTchen we-ken de gehackte pijlen der naekten niet af, waer door deellendige burgers, van de Muur getroken, tegen de aerdegefmeten wierden. Dit namelijk voorderde haer de ftraf vaneen onrijpe doodt, dat zy, die zoo wegh-gerukt wierden,haerer broederen en panden ellendige aenftaende ftraf doorcenhaeftigh eynd ontvloden. Wat meêr? De fteden en 1 WAL. hooge ipiuur verlatende , zijn wederom in holen gevloden ,cn meêr als oyt door wanhoop vcrftrooyt. Infgelijx wier-den de quellingen en neerlagen van de vyanden verhaeft.enworden, even als Lammeren van de Vleefch-houwers,wcghgerukt, zoo dat haer vertoef by het verblijf der wilde bee-ften vergeleken wierd. Want ook zelf wierden zy door ecnkleyn onderhoudt van koft haerer ellendige burgeren vanmoorden niet onthouden, en de^iytwendige elienden doorhuyflblijke beroerten vermeerdert, midts het landt doordeze menighvoudige plonderingen van lijf-koft ontbloodtwierd, uyt-genomen de trooft der jaght-konft. Doch dit isaenmerkens-waerdigh, gelijk der Romey-nen voorzichtigheyt deze Muur zoo geleyt heeft, dat zy alstot een tweede vefting aen het binnen-deel twee groote ri-vieren onderworpen heeft, namelijk dcTine en de Irthing,dewelke met een kleyne ruymte landts onderfcheyden wor-den : zoo heeft ook de vlijt der Barbaren zich daer de eerfteaengang geopent tuflchen deze rivieren, daer zy ,

buytenverlet van wateren , een vryen inloop tot in die boezem van\'t landt hadden , als wy terftont in Northumbërlant betoo-nen füllen.De gemeene fprooxkens van defeMuur ga ik we-tens voorby ; dit een nochtans, welk ik Van geloofwaerdigeluyden verftaen heb, mach ik den lezer niet onttrekken :Onder een groot deel van \'t ombuurige volk duurt noch eenverhaelde over-reding, dat de grens-zoldaten der Romey-nen hier eertijdts tot haer gebruyk een kruyt om wondente genezen geplant hebben , waer van de Genees-meeftersder Schotten, die door ervarentheydt heelen, in \'t ingaenvan de zomer hier komen om dat kruyt te plukken, welkernuttigheyt zy, door lang gebruyk ondervonden, zeer prij-zen, en verzekeren zeer kraehtigh te zijn. CHE DerRomfjynen vaor&quot; zichtfgheyt in \'t Icq^ndcr Aimr. Hejkamskrujden. D E \\ ^ V



? i M» i 1. i( ! li\' 541 DE OTTADINEN T\'Ptolemeüs \'^porden na de Briganten gefleh, die m de yerfcheydenheyt der yoorheelden Otta-linen, Ottadenen ^wOttadinen genoemt ypordenj^oor alle &quot;^elke ik^ ^00 ik durfde,met een ^eer kleyne verandering O.r t a t i n i flellen zS)U; op dat het Gy>er de rivier Tinabetekenen moght. Voorwder ^00 ^ou de naem der inypooners met de gelegenheyt des landts al^nsOlper een komen s &quot;Vpant de^e ^ijn oyer de Tine gebeten, en de Britannen noemen heden het landtin Walles oyer de riyier Conwey, Vch Conwey^ oyer de bergen, Veh-myny th,- oyer hetbofch y Vch-coed oyer de riyier Girway, Vch Gwyrway. Ook kan \'t yooryoaer nietgantfch ongefchikt ^ijn , indien ^y op de ^elye wijs dit landt oyer de Tine, Vch Tin genoemti^ehhen, waer yan de Romeynen de^e naem Ottadinen fchijnen^ met een kkyne yer^achting yan \'t woordt,ge-maekt te hebben. En wijl alle Britannen (als Xifilin uyt Dio yan Niceen yerhaelt) die nèyen de muur^ waer yan -jipvterßondt gefproken hebben, M e a t e n genoemt wier den, ^00 mogen billijk gelooyen, dat on%e aen de muur wo-nende Ottadinen onder de^e Meaten ger^eefl ^jn, de welke in die gedenkwaerdige afy al der Britannen, hebbende Mx&ix,de Caledoniers tot het gefelfchap der oorlogh beroepen, de wapenen aengenomen hebben. In welke tijdt de Key\\errus de Soldaten alk Britannen om te brengen met de^e yeerden yan Homerus belaß heeft: Mn Ttg cuttvv o\'AeÖ^flV kS^OV tOVTX (pi^Ol , fjtTjS\' cV (pvytll 0U7WV oKi^^OV. ? 1 i Iiiados 3, Nemo manus fugiat veftras, c^edemque cruentam >Non fœtus, gravida mater quem geltat in alvo,Horrendam efFugiat csedem. Maer het onweer de^er afval is door Severus doodt, de welke in \'t toeruflen %^lfym den oorlogh te Torkgeflorvenis, geflilt geweeft. Lang daer na fchijnt dit landt een deel van Valentia geweefl te %ijn. Want zfio heeft hetTheodofius, ter eeren van Keyzer Valentinianus,genoemt, na dat hy de Barbaren verdreven, en het Verloren landt we*der verkregen hadMaer door de Saxe oorlogh waren de^e oude namen Verdwenen,en alle landen wdke ten noorden oVerde mont Van de Unmhtï liggen, hebben begonnen met de Zaxfchenaem Nopi)ani-bumbpa-ric , dat is, het rijk Valentia.dér Nordanhumbren. Welke naem nochtans, in de andere landm nu vergeten^in \'t mige Northumberlandt^ waertoe wy nu komen, als overigh blijft, MORT H-H V M B E R-L AND. : « l r \' : Orthumbna, in het SaxfchNojijian-humbe/i-lonö, éngemeenlijk North-umber-landh\\igh.t in een drie-hoek,doch niet evenzijdigh, be-floten. De zuyt-zijde wordtvan de Derwent in de Tinein vloeyende, en van de Tinezelf befloten, daer zy naerDurham flrekt, de oofl-zijdewordt van de noort-zee be-fpoelt.En de

weft-kant,wel-ke van\'t noord-weften naer\'t zuyd-ooften ftrekt, wordteerft door gedurige bergen , daer na door de rivier Ttvedebepaelt,en grenft aenSchodandt,zijnde een landtfcheydingder Rijken, over welke in dit Graeffchap twee overften ge-ftelt waren van welke de eene overfte van de middelftelandtpael, d\'andere vande weftedijkè\'genoemt wierdt.Hetlandt zelve is ten meeften-deele rouw, en hardt te bouwen,en fchijnt de lichamen der bouw-lieden yerhart te hebben,welke de nabuurige Schotten noch wreeder maken, mits zyhaer nu door den oorlogh oeffenen, nu door de vrede haermet haer zeden beftnetten, waer van zy zeer ftrijtbaere engoede krijghs-lieden zijn. En wijlzy Zich gelijk als geheelaen den oodogh toe-geeygent hebben, zo is \'er niet een on-der haer, die wat meêr als gemeen is , die niet zijn toorént-jen of vefting heeft; en is in zeer veel Baronyen gedeelt ge-weeft, welker Heeren eertijts,voor des eerften Edwardts tij-den. Baronnen zijn genoemt geweeft, fchoon zommige vande zelve van kleyne rijkdom zijn ; maer dit isvoorzich-telijk van onzc voor-ouders gedaen, op datzy de dapper-heyt in den oorlogh oft door heerlijkheden oft door tijtels,onder die op dc grenzen des Rijx wdonen,aenvocdeden enbehielden. Maer deze tijtel is onder haer verdwenen, na dat onder den cerften Edward alleen die denacm van Ba-ron genoten, dic de Koningen tot de vergaderingen desparlaments beroepen haddem Aen dc zee-kant en acn deis dit landt, met ccn kleyne bouwing den akkermanzeer acngenaem, doch elders veel ongcnoeghlijker cn alsfchdkiijker. En op veel plaetzen wOrden die fteenen, diewy Sea-coales noemen,tot groot nut der inwooners met me- ^^A\'Coales.nighte uytgegraven. Het herwaertfte deel, welk naer\'t noord-ooften ftrekt,Bexam-shire genoemt, heeft den Aerts-biffchop van York IJ^xam^lang tot Heer erkent, en zich de gerechdgheden van eenPals-gracFfchap, oft met recht weet ik niet, toe-geeygent.Maer onlangs, na dat het door dc verruyling met de Aerts-biffchop Robert gedaen , tor het Koninglijk erf-goedtt\'zacmgcfmolten is, is het door de maght van \'t Parlamentacn \'t Graeffchap van Northumberlandt gehecht,op dat \'etmet het zelve een gerechtigheyt genoot, cn in de gefchillenop den Onder-graef van Northumbedandt zien zoude. Dc Zuyd-Tine (aldus genoemt, zoo wy de Britannen ge- ^guth Tme.looven, om dat zy met t\'zamcn-lopende oevers ten zuydenge-engt wordt, want zommige beveftigen dat Tin dit in deBritanfche tael betekent) uyt Cumberlandt ontfproten,dicht by Aifienmore daer een oude koper-mijn is; doorLamhley,cQm]x.s een kloofterken van geeftelijke maeghdenvan de Lucys gebouwt, nu door ccn groote water-vloet tenmeeftehdeele vernielt; en Tetherfion-haugh, de

woonplaetsvan het oudt cn hecdijk geflacht van Fetherflon, afiopendeals zy tot het kafteel Bellif.er gekomen is, ftrekt zichtenooften gekeert, recht met dc muur, dc welke nergens dric-duvzcnt fehreden van de zelve af is. Want de muur,Cumberlandt verlaten hebbende, en het De TiEO-nvicrken Irthing te boven geraekt zijnde, is met ccn ge-kroont werk over het fnelle rivierken Pö//wgeraekt,alwaerwy groote aerd-hoopcn binnen dc muur opgeworpen gc- G g g S g S zien . f.,* .-\'j ! f Vele Ba-romyen. I n I .. \' Î1
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? D E zien hebben, als om het om-gelege landt te befchouwen. Thirlewdl Hier dicht by is \'t kaftecl Thirlwale, het welk wel niet grootzijnde, aen \'t oudt en doorluchtigh geflacht, dat te vorenWade genoemt was, de woon-plaets cn de naem verleentheeft, alwaer zich dc Schotten cen ingang in het landt ge-opcnt hebben tuffchcn de Irthing qn Tineen voorwaervoorzichtclijk daer ter plaets, alwaer een vrye ingang, mitsgeen rivier tuffchen light, tot in de binnenfte deelen vanEngelandt open ftaet. Maer dit en dc naem der plaets zultghy beter verftaen uyt den Schotfchen gefchicht-fchrijverlan Vordon, wiens woorden , om dat het boek niet overal tekrijgen is,wy hier zullen by-voegen: De Schotten, (zegt hy)de landen herwaerts en derwaerts aen de muur in-genomenhebbende, hebbenze als overwinners begonnen te bewoo-nen, en zich terftont naer de muur begevende, door-gravenmet haer houwcelen, breek-yzers,vorken,en fchoppen,ma-kende veel ope fpleten cn groote gaten in de zelve, waerdoor zy een gereeden ingang en wijk mochten hebben. Vandeze gaten dan heeft deze fteen-hoop hier ter plaets denhedigen naem gekregenwant in de Engelfe tael wordt deplaets Thirlwal genoemt, dat is, een door gr ave mmr. Vanhier hebben wy Blenkenfop, \'t welk aen een oudt geflacht dcwoon-plaets cn de naem gegeven heeft, cn eertijts een deelwas van de Baronnye van Niklaes van , in een ge- noeghlijk landt ten zuyden gezien. Na Thirlwall opent zich de muur aen dc razende rivierTippall, alwaer op \'t afhangen van een heuvel een weynighbinnen dc muur, dc voet van cen vierkant kafteel naer deRoomfche wijs gezicn wordt, welk van weder-zijde c x lfchreden begrijpt. En de gronden der gebouwen cn ftrekender wegen verfchijnen noch openbaerlijk acn de aenfchou-wers. Men zeght dat de grens-ruyters de krijgs-wegh metkeyzel-fteenen door de verheve plaetfen naer Maiden-Cajllein Stanemore geleyt hebben 5 voorwaer zy heeft recht naerKirkby-Thor, waer van ik gefproken heb, gelegen. En hetbesjen, welk het naefte hutteken bewoont had , heeft onseen oud outaerken vertoont,aldus ter eeren van den Inland-fchenGodt Vitirineris befchrevep: DEOV I T IR I N E---^--L I M E OR O V* R L. M. Nu wordt dc plaets Caer Vorran genoemt; hoe zy eertijtsgeheeten heeft, is door mijn verftant niet uyt tc puttcn,wijlonder de gedachte bezettingen aen de wal geenige op denaem fpeelt, en uyt de op-fchriftcn ons geenigh lieht ver-fchijnt. Hoe \'t geweeft zy, de muur was hier aller-vaft cnhoogft: want naeulijx een mijl oft twee van hier, op een ge-noegh hooge heuvel,is zy noch xv voeten hoogh cn ix voe-ten breed overigh, acn wecr-zijdcn met vierkante fteenenop-gebout; hoewel Beda getuygt, dat zy maer x 11 voetenhoogh geweeft is. Van hier loopt de muur krommer door Iverton,

TorHen,en cheflerintheWall, dichtby Bujy-gapp, vermaert doorrooven, alwaer wy verftaen hebben dat kafteelen geweeftzijn, (want door de grens-roovers mocht men \'t niet vrye-lijk gaen bezien,) en dat Chejler zeyd men dat zeer grootwas j zoo dat wy \'t zelve de tweede bezetting der Dalmatenachtcn,welk in dc Acntcckening M a g n a genoemt wort,alwaer men dit opfchrift leeft: Chejlre. P RD E P O AnnoChrifti O S A L V T ES I D I E N I ^L I A N I P R ^ET S V A. S.S V I T V O T...AO SOLVIT LIBENS. TVSCO ET BAS S O C O S S. I III 11 ? ii ? i, 1 !i: ! T O 542- ) I * Pofuit libens merito. Caer FoT&quot;Yan» A D I N E N. Wy hebben ook dit verminkt Outaer, van daer naer hetdorpken Melkrig gcvoett, gelezen; \' D E A E S V R IAE SVB CALPV R N I O A G- —--ICOLA LEG. AVGPR. PR. A L I C I N I V S---L EMENS PRAEF---I II. A. 10 R--...... met dit opfchrift gevonden is D. P L. N.E M ES T I TN E I VC H A R IV S. R. EN.T VS C CT I N O D VB RI N A RE R V Indien ik \'t lezen mocht, ik las het gaern zoo, en de trekder letters begunftight my: Dea SurU ,fuh Calphurnio Agri-cola Legato Augufli. Propr^etore Licinius Clemens Pr^fecim.Want M. Antonius de Wijs-gier hceft, omtrent het c l x xjaer na Chriftus geboorte, als haer de Britanfche oorloghdreyghde,Calphurnius Agricola tegen deBritannen gezon-den. In wclke tijdt eenige bende onder den zelven dit Ou-taer hier geftelt heeft ter eeren der Goddin Svria, Be goddindewelke van Leeuwen gevoert wierd, zijnde op \'t hooft ge- Smia.toornt, met een trommel in de handt, als Lucianus wijdloo-pigh vertoont in \'t verhael van de Goddin Syria. En dc wel-ke Nero, hoewel een verachter van alle godts-dienft, eentijdt lang alleenlijk ge-eert, en terftont daer na zo verachtheeft, dat hyze met pis bezeykte. Hier na hebben wy Willymotes-wikkey de woon-plaets vanhet doorluchdgh geflacht der Ridleys, gezicn,en hier nevendc rivier Alon, met cen groot gedruyfch van wateren in de ^Im ri&quot;Tine vloeyende, na dat de beyde Alons haer wateren verzelt vier.hebben. Aen de Lafl-Alon ziet men nu het dorpken OtddTmne, dat is, de oudefladt. Maer keercn wy naer de Muur.De ccrftc bezetting aen de muur naer Bufye-gap wordt Sea- Seaveniven-shale genoemt, wiens naem zo iemand met my gelooft, shale.dat van \'t Saviniaenfch oft licVer Sabiniaenfch vaendel ge-fprotcn is, ik Zal ftoutlijkcr zeggen dat het dat H v n n v Mgeweeft is,daer dc Acntcckening de Provinciën gedenkt,dathet Sabiniaenfch vaendel dc wacht gehad heeft. Van daerna Carraw en Walton is Walwikke, zommige willen dat hetAntoninus Gallana geweeft is, in alle welke openbare GaUma.ken-teckencn van oude veftingen zijn. Hier loöpt de Noord-Tine tuflchen dc muur door,de wel- ISIerth Tme.Ice nu uyt de grens-bergen van Engelandt en Schotlandt

ge-fproten,d\'eerft ten ooften loopendcT/V/^^/^/i? r a zich genoemt Ti^dale.befproeyt, en eyndlijk dic rivier Reade in haer boezem ont-fangt , de welke uyt de fteyle berg Readfquire fpruytcndc,alwaer dikwijls de vergader-plaets is voor de ooft-grenfen,(want de overften van de ooftgrens van beyde Rijken plach-ten hier de zaken tuffchen de grens-wooners te onderzoe-ken) neemt een dal, door de rooveryen al te leedigh van in- Rhedes\'wooners, tot haer naem aen. Beyde daden zijn voefters van zeer loflijke knjgs-liedcn,beyde hebben zy haer bergen, op de toppen zo moeraffigh,datze onreysbaer zijn voor ruyters j op de welke, dat te ver-wonderen is, veel zeer groote fteen^hoopen zijn, Larves ge-noemt, welke de gebuuren gelooven dat eertijts ter gedacht-nis der verflagcnen opgericht zijn j in beyde zijn ook zeerveel puyn-hoopen van vervalle en oude kafteelen. In Tin-dale zijn Whit-chefler, Delaley, Tarfet, eertijdts de Cornminstoe-behoortighiin \'t ander Rheadesdale zijn Rochefler,Green^chefier. Rut chefter, cn zommige andere, welker oude namendoor \'t gewelt der lange tijdt verflonden zijn. Maer wijl byRochefter, welk naerder aen de bronnen der Rheadc op hetuytfteken van een klip light, welke het omgelege landt vêrbefchouwt, (waer van ook deze nieuwe naem gekomenfchijnt) een oud outaer tuffchen de puyn des ouden kaftcels Buplares jSlumeriexplorato\'irum Bre-menii X P C O tuerunt A M. AWw/W AT M T pone Ej^ Charitim1- Tribuno•p T T2 votum fil\'<i,ermt li&quot;bentes me^rito. Zullen



? » . I I üi: >, 1 f I u \\ N O R T - H V M B Zullen wy hier uyt niet giffen dat hier Bremenivm,zoo lang en naerftlijk gezocht, geweeft is, aen welke Ptole-m^eus in deze wijk gedenkt, en van waer Antoninus eerftzijn Britanfche xeyzen als van een grens-plaets begonnenheeft ? want de palen des Rijx waren zeeën, groote rivieren,bergen, woefte en onreysbare landen, als hier zijn ^ ookgraften , muuren, en inzonderheydt kafteelen op verheveplaetfen gebouwt, welker over-blijffelen hier byna gedurighzijn. Voorwaer wijl de Barbaren, des godtvruchtigen An-toninus muur in Schotlandt door-brekende,het landt wijdten breedt verwoefteden , en de muur van Hadrianus tot opSeverus tijden verzuymt lagh^ zo mach men vrylijk achten,dat hier de landt-pael des Roomfchen Rijx geftelt was. Endat het oude Reys-boek, welk op Antoninus naem omge-dragen wort, hier, als van een uyterfte land-pael, zijn begingenomen heeft. Van dit oude Bremenium naeulijx vijf mijlen ten zuy-den is Otterburn, alwaer tuffchen de Schotten en Engelfenzeer kloeklijk gevochten is, zoo dat de overwinning drie D E OMOGONTI CAD.ET. N. D N A V G.M. G. SE C VNDIN VSB F. COS. H A B I T ANCI PRIMAS T A —PRO SE ET SVIS POSVIT Uyt deze eerfte kan men eenighzins befluyten dat deplaets Habitancvm genoemtwas, en dieze gebout heefteen begunftighdedes Burgermeefters, en d\'eerfte Raed derplaets. Dat de voornaemfte overigheden der fteden, dor-pen , en kafteelen Primaeten genoemt geweeft zijn, blijkcmeêr als genoegh uyt het boek van Theodoflus. Of deze Breme-nium. Deo Mo\' gonti Ca-demrum nuniiniDominimBri Ah-gufii M.G. Semjfdinm Be-mßciariusConfuliiHabnanciTrimastam profe & {»ispofiiit. Hahitan-cum. E R - L A N D T. 343 oft vier-mael over en weder-hellende,eyndlijk aen de Schot-ten gebleven is : want Henrijk Percy, om zijn jeughdige Slagh hyhevigheyt Whot-Jpur by-genaemt, die der Engelfen hooft- Otterbmnman was, wierd gevanklijk wegh-gevoert, vijftien hondertvan de zijnen gedoodt, en Willem Douglas, der Schottenhooft-man, met veel van de zijnen gemift zoo dat nergensmeerder krijghs-dapperheyt van beyde volkeren gefchenenheeft. vh ,! Wat lager befpoelt de Rheade een andere ftadt van ou-de gedachtnis, ja zy heeftze byna wegh-gefpoeltj hedennoemt menze Refingham, dat is, in de oude tael der En- Rißtfgham.gelfen en Duytfchen, der Reuzen wooning, als Rißng-berghin Duytslandt der Reuzen-bergh. Daer zijn vele en groo-te teekenen van oudtheydt,- de inwooners zeggen dat hetde godt (LMagon lang tegen een Soldaen, dat is, een Hey-\' denfchen Vorft, befchermt heeft en niet gantfch ydelijk:want dat hier zulken godt ge-eert is geweeft, bewijzen de-ze twee onlangs uyt de rivier getogene outaers, aldus be-fchreven :

^ ..j \' ?; ii\' E OO CTVSS. D M O V NI N V E NV. A D.D O i\'l \' l. ? i ? godt een Plaets-goedt geweeft zy by de Gadenen, welk©Ptolem£EUs naeftburigh aen de Ottadinen geftelt heeft, mo-gen andere bezien. Hier zijn ook deze opfchriften gevon-den, waer voor, als ook voor andere, wy den Ridder RobertCotton van Connington te danken hebben, dieze onlangs ge-zien en uyt-gefchreven heeft; CVI PRiEEST. MPEREGRINIVSSVP ER. TRIB. COH. r. VANGFECIT CVRANTEIV L. PAVLO TRIB. D. M.L E S C I VD I O V I C V SF I L I ^S V ^I X S I TN. I. ETD I E S X X I. B VA I D E ^ TERT I A N A E SAC R V M AEL.T I M O T H E A —P.V. S. L L. M. H E R C VLI I V L.P A V L L V STRIB.V. S. AVR. ANTONINI. PU AVG. MMESSORIVSDILIGENS TRI-BVNVS SACRVM. ü: . ii I :.) i En ! \'i



? D E N. N D O 544 En dit langwerpige tafereel, welk in konfi: de andere alle de bende der Franfen ter eeren de Godcheden der Keyze- overtreft, op deze wijs zeer net gefneden, en van de vier- ren geftelt: Maer deze dingen na-gelaten: een weynigh lager voertde Rheade haer en veler beeken wateren, dieze ontfangt, inde Tine, en zo verd ftrekt Rhedesdale-, hec welk,als in \'t boekvan den Koninglijken Scaecarium ftaet , de Umfranvillsbezeten hebben van Wegen een oude Feofament, door deKoninglijke macht,en de dienft, dat zy de wal van moorde-naers zouden bewaren. Hier rondom in de woefte landen, zomcnze noemt, alsook in GiUejland, ziet men als oude Nomades oft zwerf-men-fehen, zijnde een aert van krijghs-lieden, de welke van demaent April tot Auguftus in hier en daer verftroyde hutte-kens, Sheales en Shealing genoemt, doorgaens met haer veewaken. Daer na loopt de Noort Tin af door Chipches, eer-tijdts een kafteelken der Vmfravils, daerna der Her ons (nietver van het kafteelken Swinhorn, \'t welk aen een vermaertgeftacht de naem gegeven heeft, en eertijdts een deel wasvan de Baronny van Willem Heron, namaels de woon-plaetsder Woderingtons) komt en doorfnijdt de muur by CoUer-ford , alwaer zy met een verwulfde brugh c\'zaem-gcvoeghcwas, en daer men nu dc vervallc muuren van hec groocekafteel van Walwik ziet. Het welk, indien \'cCilvrnvmnicc geweeft is, waer in hec cwcede vaendel der Afturen haerfchildt-wachten gehadt heeft, zoo is \'t hier naby te Sciliche-fer in de muur geweeft, alwaer, na dat Sigga Patricius, Els-wald Koning dcr Nordanhumbren troulooslijk gedoot had,van de gelovigen een kerk gebout is ter eeren van Cuthberten Ofwald, welks naem de anderen zoo fchaedlijk was, datde plaets, de oude naem vergeten zijnde, nu S. Oiwaldusgenoemt wordt. Deze Ofwald Koning der Nordanhum-bren zijn benden aenvocrende tegen den Britanfchen Ced-wal , (zoo noemt hem Beda, dien de Britannen zelve Cas-wallon genoemt hebben) Koning , zoo \'t fchijnt, van Cum-berlandt, heefteen kruys op-gericht, en met gebogc knyenChriftus ootmoedlijk gebeden, dac hy zijn Dienaers meezijn Hemelfche hulp wilde by-ftaen, en heeft terftont meeluyder ftemme coc hec heyr geroepen : Laee ons alle deknyen buygen, en den Almachtigen, levcndigcn en waerenGodt aenbidden, op dat hy ons voor den hoveerdigen cnwreeden vyandt befchermc. Daer is, zeght Beda, geenighteeken des Chriftlijkcn geloofs, geenige kerk, geenigh ou-taer in \'t gantfche volk opgericht, eêr deze nieuwe leydts-man,

zullende tegen de wtccdfte vyandt vechten, door in-geven van de aendachtigheyt des geloofs deze Banier desheyligen Kruyfes opftelde. Want als Ofwald Chriftus hulp,welke hyaen-geroepen had, in deze ftrijdt tegenwoordighgevoelde, zoo is hy terftont Chriften geworden, heeft denSchotfchen Aidanus geroepen om de zijnen in de\'Chrifte-lijke Godts-dienft te onderwijzen, en dc plaets der over-winning zelve hebben de na-komers ï:5ea}&quot;enpei&, dat is, hetHernels-velt genoemt, welke, als zommige willen, noch he-den in de zelfde zin Haledon geheeten wort. Waer van zietdeze verzen uyt\'et leven van Ofwald zodanigh als zyzijn: Wafles.Nomades. Sheales. Smdorn. CoUerford.Cilurnum, Ofwald. Heafotf\'field, KuJHfaledcti, Tmc primumfiinjit taufam cur mmen haheretHcafenfeld, hoe eft ceeleflis Cawpm, é\' UUNomen ab antiquo de djt appellatio gent isFrxterit^, tanquam belliprsfagafuturi:Nominis cjr caufam mox ajpgnavit ibidemCoelitus expugnans ccelejlis turbafcelejiam.Nevefèneóiutis ignavia pojjtt honor emTam Celebris deler e loei, tanti-^ue triumphi,Ecclefid fratres Hanguftaldenfis adeffeDevoti, chrijlumquefblent celebrare quotannis*.^^oque lociperfiflat honos in honor e beatiOfvaldi Regis, ibi conflruxere Capellam. En een ander heeft tot zijn lof in die ongeleerde eeuwniet ongelcerdelijk gefchreven : \' J^i^fuit Alcides ? quis Ca far lulim ? aut quisxJMagnm Alexander ? AlcidesfefiiperaffeFertur. Alexander mundum, fed lulim hoflem:Se fimul Ofwaldus, mundum \'uicit, ^ hoflem. Beneden S.ofwaldes vloeyen beyde de Tinentczwam^wanneer de Zuyd Tine door het kafteel Langley geloopen is,alwaer eertijdts onder Koning lan Adam van Tindale zijnBaronny gehad heeft, welke namaels gekomen is aen Ni-colaesvan Bolteby, en onlangs aen de Percys toe-behoorchcefc, en te Aidon aen dc bouvalligc houte brugh gekomenis. Dc Tine nu vermeerdert, en dikwijls overvloediger,looptmet een kolk nu naer de zcc, door Hexham, by Beda Han- Hexham,gufiald, in \'t Saxifch bcxtrolocfbamj\'t v/clk de naem getuygedat in de Roomfche eeuw Axelodvnvm was, alwaer Axehdn*dc cerfte bende der Spanjaerts in bezetting gelegen heeft, num.\' gelijk ons ook dc verheve gelegenheyt op een heuvel daertoe overreedt j want de Britannen hebben cen heuvel Dungenoemt. Maer hoor hier van Richard Abt van dczc plaets,de welke voor vijf-hondert jaren gebloeyt heeft: niet vêrvan de rivier Tine ten zuyden cen ftadt, nu wel maetelijken niet zeer dicht bewoont 5 maer gelijk de overblijffelendcr oudtheyt getuygen, eertijdts groot en heerlijk. Dezewordt,

na een afloopend en zomtijdts overloopend beexkenHextold genoemt, Hextoldesham geheeten. Wclke Ethcl-drcd, Koning Egfrids huys-vrouw,in\'c d c l xxv jaer aenS. Wilfnd gegeven heeft, op dat hyze mee een Biflfchoplijkeftoel verheffen zoude, de wclke aldaer een kerk gebouwcheefc, die in konftige werken en uycnemendefchoonheytalle klooftcrs van Engelandc ce boven ging. Hoor ook hecgene Malmcsburicnfls gefchreven heefc : Deze bediendede Koninglijke Schac-kift, als BiflTchop Wilfrid die van Ko-ningin Echeldrcd voor andere bezittingen verruylc had,Daer heeft hy gebouwen mee wonderlijke hooge muurenen verfcheyde ombochten door behulp van metfelers toeverwondcrens toe opgericht, de welke hy van Romen, ophope van rijke belooning, getrokken had i zoo dat zy deRoomfche pracht vertoonden, en lang met de oudtheyt wor-



? N O R T - H V M B worfteknde ilonden. ïn welke tijt Koning Egfdd in dit Pre-deken de Biffchoplijke ftoel geftelt heeft. Maer deze waer-digheyt is nae den achtften Biflchop, door het opdonde-ren van de Deenfche oorlogh, geheel verdwenen. En daerna wierdt het alleen voor een hoeve van de Aerts-biffchop-pen van York gehouden, voor de verruyling met den acht-ften Henrijk gefchiec,waer door zy van haer recht geweken2ijn,en is de plaets vermaert door die gruwelijke flagh,waerin lan Nevilly Heer van Montagu,dc Hertogen van Lanca-fter groot-moedighlijk aengegrepen, en met gelukkigervervojgh verdreven heeft, en derhalven vande vierde Ed-ward metde tijtel van Graef van Northumberlandt vereert.Doch nu beftaet al haer heerlijkheydt in dat oude kloofter,Vi\'aer van een deel tot de fchoone huyzingen van den Rid-der I. Fofler verkeert zijn. En de kerk aen de weft-kant al-leen af-gebroken, ftaet noch geheel, en is voorwaer zeerheerlijk van gebouw^ in welker koor men ziet een oudt grafvan een Edelman uyt het ftrijtbare geflacht der Vmfian-vils,als uyt het fchilt blijkt,zijnde met de beenen kruyswijs overelkandere gelegt, In welke gedaente men in die tijt begroefdie gene, de welke (op dat ik dit in \'t voorby-gaen aente^-kene) het kruys ontfangen hadden, en met het kruys gete-kent waren tot den heyligen oorlogh, om het heylige landtvan de Mahometanen weder te halen.Ook zijn aen de ooft-zijd van de kerk, op \'t af-hangen van den heuvel, twee vaftebolwerken van heele en vierkante fteenen opgericht, dewelke, als ik verftaen heb, den Hertogh van York toe-be-hooren. rußen. Van hier ten ooften zijn wy te Dilßon de woonplaets derRatkhfs gekomen , in de\'oude boeken wordt het Divelflongenoemt na de invloeyende rivier Ttne, de welke Beda Be^viieshtirna genoemt heeft, alwaer , als hy fchrijft, Of\\vald,door Chriftus geloof gefterkt, dien verv/oeden dwinglandtden Britanfchen Cedwal,die nu twee Koningen der Nord-anhumbren omgebraght, en het landt verwoeft had, dooreen rechtvaerdige flagh t\'onder-gebracht heeft. Aen deandere oever der rine light der Ottadinen C v r i a, aenwelk Ptolomeus gedenkt ^ uytde gelegenheydt fchijnt hec Cor.näge. Antoninus Corstopitvm, heden worc het na de brugCorbridge,hy }:loNcdtn\\xs Corobridge, by HuntingdonenfisCure genoemt.Nu vercoonc het alleen een kerk,en daer be-neven een torenken , van de Vicariftn oft ftadt-houders derkerk gebouwt en bewoont. Nochtans zijn \'ec geen weynigeoverblijffels van het oude werk overigh, onder de welkeKoning lan de oude

begrave fchat gezocht heeft. Maerhec avontuur heeft hem door zijn eyge ydelheyc befpoc,nietmin als het eertijdts Nero befpot had,als hy te Carchago naDidos verborge fchatten zocht. Want hy heeft niet als ftee-nen met koper, yzer en loot getekent,gevonden. De puyn- Cokceßer. hoop , die hier by ligc en Coleceßer genoemt wordt, zal ie-mant, dieze gezien heeft, lichtlijk zeggen, dat een bezet-ting van Roomfche zoldaten geweeft is: op de zelve oever mrnU. hebben wy daer na het treflijk kafteel Bimlgezien,welk on-der het gebiedt van Koning lan de Baronny geweeft is vanHugo waer voor hy dertigh zoldaten leveren moeft tot bewaring van Nteuw-Kaßeel op de Tine. Hier by is eenfchoon bolwerk daer men zalmen vangt, en twee heeleftijlen. van zeer fterken fteen geftelt, welke eertijdts eenbrugh onderftut hebben, fteken in \'t midden van de rivieruyt. Hier nae light hetkaftceel Prudhow, \'twelk ookm Prcdhois;, oude boeken Pr^ÄiFgefchreven wordt, zeergeneu^ilijkop de rugh van een heuvel aen de voorby-loopende Tine.Dit zal ik zoo lang vermoeden dat p r ö x o l i t i a (alsbok p r o c O LITI A) de bezetting van de eerfte bendeder Batavieren geweeft is, tot dat de tijdt iet zekerers lee-ren zal. Doch het is daer door vermaert, om dat het, tentijde des tweeden Henrijx, de belegering van Willem Ko-ning der Schotten kloekelijk ten fpot gemaekt heeft. Daerna heeft het aen de rmfraf^vils, mannen van grooter naem,toe-behoort, van de welke Gilbert,onder \'t gebiedc van denWerften Edward,in krijghs-lof bloeyende, de tijtel van Graefvan Angus in Schotlandt door\'t recht zijner huys-vrouwverkre-^en heeft. Doch de erfgenaem van den bloede (alsontc Rechts-geleerden fpreken) is eyndlijk aen\'t geflachtvan raleboys uytgetrouwt geweeft r en namaels is dit ka-fteehdoor des Vorften milddadigheyc,aen den Hertogh van Bedford gekomen. Maer op dat wy naer de muur keeren. Naer S. Ofwaldes N D T. ziet men in de muur de gronden van cwee veftingen, diemen CaJlle-Jleedes noemt y daerna een plaecs Portgate ge- Portgati,noemc, alwaer, gelijk de krachc des woorcs in beyde calenvercoonc, een poort geweeft is. Elierby wat meérbinne-waerts isalwaer het geflacht der Carnabysindceer van oudtheydt en dapperheyt bloeyt. En hier benedenlight don-Cajlle, welk een deel geweeft is van de Baron-ny des voornoemden Hugo BalliolX)oùi waerom veel plaec-zen aen de muur met deze naem van K^idon vereert wor- Aiden,den, en met de zelve een bende ruyters in \'t Britanfch bete-kent wordt, gelijk \'er vele langs de muur ( als

uyt het boekder Aentekeningen blijktjhaer leger-fteden gehad hebben;laet de lezer overwegen of die plaetzen niet daer van dezenaem gegeven is, evenalsZ^«?;? aen de fteden daer de Le-gioenen haer legers gehouden hebben.. Voorts is hier byeen ftuk van een oude fteen uyt-gegraven , in welke hetheelt uyt-gedruk^ wort van een, die op een bed light, fteu-nende op zijn hnker-handt, en met zijn rechter-handt zijnrechcer-knie gerakende, waer op dit gelezen wort :N O R I C L A N. XXX.---ESSOIRVS MAGNVSFRATER EIVSD V P L. A L ^ SABINIANJ5. M. MARIVS V E L L IA - LONGVS A Q V IS HANCPOSVITV. S. L. M. Wat meêr buytenwaerts ontfpruyt de rivier Pont, en ne-ven Fenwik-hally de wooning van het oud en doorluchtigh ^\'^\'fwikjgeflacht der Penwiks, af-vloeyende, ftrekt zich eenige mij-len vêr voor de muur, en heefc in haer oevers tot bezettinggehad de eerfte bende der Cornavien aen .ffi l i v s-b r v g,van ^lius Hadrianus opgebouwt, nu Pont-eland genoemc, Pont-eland,aen dc weJIce de derde Henrijk en de Koning van Schoc-landt in \'c cl O c c X LIÎ11 jaer vrede gemaekc hebben i enhier beneven heefc de eerfte bende der Tungren by Bormk BwwiMlgelegen, welk in \'c boek der Aenceekeningen B o r c o v i-cvs genoemc worc. Van loopc de muur naerwdml towne, hec welk, wijl de naem daer meê over-een-ftemc, en \'hec omcrenc xïi duyzenc fchreden van deooft-zeeaf is;wy geloven de zelfde Koninglijke hoeve ce zijn, welke BedaA en de Mvvr noemc, in de welke Segberc, Koning derOofterfche Saxen, door den doop van Paulinus der Chrift-Hjke kerk ingeënc is. Dichc hier by is het oude bolwerkWinchefier genoemt, welk ik gaern geloof dat Vindolanais; het boek der Aenteekeningen getuygt dat die eertijts eengrens-bezetting van de vierde bende der Franfen geweeftis. En van daer Rouchefler, alwaer wy de overblijffelenvan het bezet kafteel, om de muur gevoeghc, uytdruklijkgezien hebben. Hier beneven ziet men Headon, welk een Headonldeel was van de Baronny van Hugo van Bolebek, de welkezijn moederlijke ftam van de doorluchtige Baronnen VariMontfiche getrokken , en alleen dochters geteelt heeft, dewelke aen Radulf Heer van Greyflocke, I. Lovel.Hunterhmb,en Korbet getrout zijn. Daer nu de Muur en rine t\'zamen-loopen, verfchijntTiewcafile, het eenigh oogsken der fteden in deze wijk, zeer mufcafikfchoon van haven, welke de rine door haer diepte maekt, cp de twè,dat zy groote fchepen ontfangen kan, en de zélve zoo be-fchermen , dac zy nocht door onweder lichtlijk

aengevoch-ten, nocht door de ondiepten befchadight konnen worden.Zy light in een fteyle en zeer on-eve gelegenheyt aen denoord-kant der rivier, welke door een zeer fchoone brught\'zaem-gevoeght wordt, aen wiens flinker-zijd ingaendeeen kafteel light, en daer na een fteyle heuvel, aen de rech-ter-handt de markt, en het meefte-deel der gebouwen vande ftadt, van waer men lichtlijk opklimt naer\'c opperftedeel, welkveelgroocerenmetvier kerken verçiert is. Zyis voorzien met zeer vafte veften , welke door zeven poor-cen open zijn, en daer tuffchen veel toorens geftelc. Welkeftadt het eertijdts was, hebben wy noch niet bevonden. Ikzoude lichtlijk oordeelen dat hec G a b r o s e n x u m was, Gahrofen\'wijl haer voor-ftadc die Britanfche naem Gates-head,vm de Geyten R - L 545



? Geyten getrokken, eenighzins door haer beteekening uyt- gehad, zoo om der nabuurigen uyt-Ioopen te verhinderenjdrukt, als voren gezeyt is. Ook heeft het boek der Aente- als om aen d\'andere kant zelf invallen te doen als te zien iskeningen Gabrolentum, en daer in de tweede bende der in de boeken van Theodofianus, onder \'t opfchnft De lufo-Thraciers geftelt aen de lijn der wal. Doch dat de Muur en riis Danuhii. Onder de Saxfche zevenheerlching wiert hetWal door deze ftadt gelegen heeft is meêr als zeker , en aen Tunnacefler genoemt, niet van de Abt Tunna, als Beda ver-de poort Fandon is, zo men gelooft,noch een van de tooren- haelt, maer van de rivier, en heeft een kloofterken, van dekens van de muur overigh , voorwaer in werk en gedaente Deenen dikwijls uytgeroeyt, gehad. Doch nu wort het 77«-van de andere verfcheyden, vertoont een groote oudtheyt, mouth-Cajlle genoemt, en vertoont een heerlijk en fterk ka-en de naem Monk-chefier overreed my dat het een bezet ka- fteel. Het welk, als een oud Sehrijver zeght, aen de ooft- enfteel geweeft is; want zoo wierchet na de Munnikken ge- noort-zijde door zijn hooge rots aen de zee onacnkomelijknoemt, na dat het Noormanfch gebiet begon, en heeft ter- is, doch elders op haer hooge gelegenheydt een kleene be-ftont van het nieuwe kafteel, welk Robbert de zoon van fcherming behoeft. Waer v^nKohen Mowbray Gi^icf vanWillem de Noorman gebout heeft, deze nieuwe naem van Northumberlandt het zelve zich tot een zetel der oorloghTiewcaflle aengenomen , en is allenx grootlijx aengegroeyt, verkoren heeft,als hy eenige nieuwigheden tegen den Roo-door dien \'t met de Anzeefche Duytfchen grooten koop- den Koning Willem betrachte. Maer de zaek is, als \'t plagh,handel dreef, en fteen-kolen , waer in dit landt overvloeyt, den wederfpannigen niet zeer geluklijk vergaen , de welkein de andere deelen van Engelandt verzond.Onder \'t gebiet terftont heftelijk belegert, zich in \'t bygelege kloofter ver-van den eerften Edward heeft een zeer rijk borger , uyt het borgen heeft, het welk, door \'t recht van een vry-plaets ,midden der ftadt van de Schotten gevangen weg-gevoert,na voor heyligh gehouden wierdt ; maer daer uytgehaeltdat hy zich met groot geit verloft had, dc ftad met den eer- zijnde, heeft met cen lange gevangnis voor zijn verradcryften begonnen tc beveftigen. Doch de andere burgers,door geboet. zijn voorbeelt bewogen, hcbbcn het werk volbi aght, cn dc Nu ftact my dc ftrant tc lezen. After dc voor-bergh,waerftadt met zeer fterke veften over-al omheynt. Nadiedjdt op Tvnnocellvm light, zietmen dicht by welk heeft zy zoo onbezorgt dc dreygingen dcr vyanden cn roo- onder den derden Henrijk een deel geweeft is van de Ba-vers, waer van de buurt krielde, befpot, cn den koophandel ronny van

De-la-vall, Seghill, eertijdts segedvnvm,degeplecght; zoo dat zy nu in koophandel cn rijkdommen bezettingen van dc derde bende dcr Leagen aen de Wahcnovervloeyt,waerom de zcftc Henrijk dc zelve tot een Graef- voorwaer by de Britannen is Segedunum het zelve dat Seghill Seaedu-fchap, door zich ingclijft, geftelt heeft. Het light van dc byde Engelfen betekent. Weynigh mijlen van hier opent nnm.eerfte zuyd-lijn xxi graden xxx minuten, van den Evenaer dc ftrant aen dc rivier Blith een wegh in de zee, de welke SightU,ten noorden liiii graden lxi i minuten. Van devoot- Belfey dtn Midletons tocbehoordgh , en Oglehtz ftadt Gates-head, welke door een brugh hier aen-gevoeght kafteel der Baronnen van Ogle bcfpoclende, hier met dc ri-wort, en rot den Biflbhop van Durham behoort,hebben wy vier Bont ontladen wort. Deze hebben in de waerdigheytboven gefprokcn.Dcze ftadt prijft lonfton om haer gelegen- van Baronnen van de eerfte tijden des vierden Koning Ed-heyt en overvloet van fteen-kolen , welke zeer nut zijn , cn wards gebloeyt, verrijkt door de houwlijken met de crfge-aen welke een groot deel van Engelandt en Nedcrlant voor namen van Berthram van Bothall, Alan Heton, en Alexanderrijklijke haerden te danken hebben,aldus in zijn fteden van Kirkby. Die manlijke ftam der Baronnen is onlangs ver-Britannien: ? ^ . , , ^ , .. . NIEU W-C A s T E E L. Mtipe fedens celfa^ rerum aut miracuta jpe£îat Natura, aut folers dijlrahit illa aliis.Sedibus athereió quidfiuftra quaritis ignem ? Hunc alit, hum terrafujcitat ijl a firm,J^on ilium torvo terras qui turbine ter ret -, Sed qui animam terris, det que animos animis.cliquât hic ferrum, as, hie aurum du^ile fundit, ^uos non auri tllex conciet umbra animos?^uin ( üjunt ) auro permutât brut a met alia, x^lchimas hunc igiturpradicat ejfe deum.Si deus ejl, ceu tu diólas divine tJï/UgtJler, Hac quot alit f quot alit Scotia noftra Deos ? Elmeley. Daer na loopt de Wentsbek door het vermaerde ftedekenMorpit: want acn dc noort-ocver hght dc ftadt,acn de zuyt- Uiir^ahlftrant de kerk, en daer by op een fchaduw-rijke heuvel hetkafteel, het welk tc gelijk met de ftadt van Rogier van Mer- Tmneeel-Ittm. gaen in Guthbert de vi i Baron, de welke twee dochtcrengeteelt heeft, loanna getrout aen Edward Talbot,de longftczoon van Georgius Graefvan Shrop-shire, en Kathrijn ge-trouwt aen den Ridder Karei Cavendifch. Weynigh hooger wort de rivier Wentsbek van de zee ver- Wemshek-zwolgen, de welke vloeyt voorby Mitford,\\vdk Koning lan yi^itforden zijn Rutarien verbrant hebben, als hy deze landen zwaer-li ik doorliep. Rutarien heeft dic eeuw genoemt die uytlan-dige cn roovende zoldaten , welke Falcafius van Brent enWouter Buc uyt Nedcrlandt cn elders tot hulp van Koninglan gevoert hzd-,Brent cen wrect menfch is eyndlijk uyt hetRijk verdreven , maer Buc

bezadigder, als hy den Koningtreflijke dienften gedaen had, heeft van den zclvcn veel be-zitdngen in \'t landt van York cn Northanton gekregen , enzijn nakomelingen hebben aldaer gebloeyt tot op lan Buconder den zevenden Henrijk gebannen , wiens na-neefisNaulijx drie mijlen van hier light (want GtfyJ^^y^, welk Georgiuscen zeer gelcert Ridder, dewelke (wantikeerdjdts de Baronny geweeft is van Richardt Sur-Teis, dat beken gaern door wien ik gevordert heb) veel dingen in deis, o^deTeyfe , die onder den eerften Henrijk in groote gefchichten waergenomen en my oprechdijk meêp-cdccltend. ^^^^ gebloeyt heeft, ga ik voorby) het dorpken Walls-end ge- heeft. Dit is eertijts dc Baronny geweeft van Willem Ber-noemt, dat is, het eynde der Muur. Dat dit een bezitting wiens ftam terftont verdwenen is in zijns zoons zoon geweeft is van dc tweede bende der Thracicrs,getuyght dc Rogier, en zijn drie erf-genamen zijn ten houwlijk gegevenbetekening des naems zelve, welke in het bock dcr Aentc- aen den Noormanfchcn Darcy, T. Benbury, cn Willem vanVindéala. kcningen Vindobala, by Antoninus Vindomora ge-noemt wort : Want dit fchijnt het eynd dcr Muur, dat heteynd dcr Wall in dè landt-tael der Bntannen , betekent tehebben , wijl zy eertijdts cen Muur Mur, en cen W^al Gualgcnocmt hebben. Ook is \'t niet gelooflijk dat de Wal oft Muur verder gc- ley, wiens Baronny het was, tot dc Hecren van Greyftok.tnftrekt heeft, wijl \'er geen verder kentekenen dcr zelve ge- daer na tot de Baronnen van Dacre van Gillesland gekomenweeft zijn,en de Tine nu nacrder aen de zee door haer diepe is. Hier van heb ik niets van ouder gedachtnis, ais dat hetkolk tot een zeer vafte vefting is. Daer zijn \'cr, die willen in \'t mccxv jacr^ten fpijt van Koning lan, van de inwoonersdat de Walniet de Muur,tot acn de mont der Tine zclfwel- zelf in brand geftcken is. Van hier befpoelt dc rivier Wents-finmouth. kc Tinmouthgenoemt wort, geftrekt heeft, en bewezen dat hek het kafteel Bothall,eem]dts dc Baronny van Rich! Bcr-dat Ben-ball-crag, dat is, het hooft des wals op de rots gcnocmt thram, van wiens nakomelingen zy tot de Baronnen vangeweeft is, de welke ik ook niet zal tegen ftaen. Maer ik zal Ogle afgekomen is.Acn welx oever ik nu lang gemeent heb,byna beveftigen dat dit in dcr Romeynen eeuw T v n n o- uyt waerheydt oft waen weet ik niet, dat eertijdts Glano- Glanoveit-c e l l v m geweeft is, wijl Tunnocellum de voorbergh dcr v Wta geweeft is, welk tot bezetting van de eerfte ben- m.Tunne oft Tine betekent, alwaer de eerfte bende dc iï lifche de dcr Morinen, om de grenzen te befchermen,van dc Ro-trompetten (van ^lius Hadrianus, als uyt dc naem bewijf- meynen geveft was, welk de gelegenheydt zelf my als over-lijkis,ingeftelt)doorfcheeps-arbcydcnvcrdient hecft.Want reedt, ende nacm der

rivier en de betekening des naemsde Romeynen hebben op de grens-rivieren fpeel-fcheepen zelve gebiet:want het light aen de lijn van de Wal oft muur, daer



? N O R T ^ H V M B Ê R - L A N Ö ^47 daer het boek der Aentekeningen het zelve geftelt heeft, en De ftrant zich van hier in verfcheyde bochten ktonimen- Hm^^de rivier wort Wentsbekke genoemt, en Glano venta bete- de, ftrekt zich door Dunfiahurgh, een kafteel van \'\'t geflacht bur^.kent by de Britannen de oever oft ftrandt der Wenta. Waer van Lancafter, welk zommige valfchlijk vermoedt hebbenvan de oever-ftadt van Vrankrijk Glanon, waer aen Mela ge- Bebba. te zijn,welk wat hooger light en by de Saxen Bebban- Behba,denkt, de naem fchijnt getrokken te hebben. bu/ij/ nu Bamborrow genoemt wordt. Onze Beda fchrijft, Niet vér van hier, op dat ik de weynigh vermaerde too- daer hy verhaelt dat dit kafteel van de Mercifche Penda be-renkens na late, ziet men Withrington oft Woderington,by de legert en verbrant geweeft is , dat de Koningin Bebba het Bamhor-Saxen eertijtsWiSjiinjtJunfeen out kafteel dicht aen ftrant, zoo genoemt heeft. Doch Florilegus fchrijft,dat het Ida,de rw.het welk het edel en Ridderlijk geflacht van Withrington eerfte Koning der Nordanhumbren, gebout heeft, welkhyde naem gaf, welx dapperheydt in de Schotfche oorlogh eerft met houte paelen, en daerna met een muur beveftightdikwijls uytgefteken heeft. Daerna wordt de Coc^uet heeft. Maer verfta de befchrijving hier van uyt Rogerusmet de zee vermengt, dewelke tuflbhen de klippen van dc Hovedenus: Bebba, zeght hy, is een zeer fterke ftadt, nietbergh Cheviot ontfpruytende, niet vêr van zijn bronnen Bil- zeer groot, maer welke de ruymte van twee oft drie akkerslejdun heeft,van waer het doorluchtigh geflacht der Selbeys^ begrijpt, hebbende een uyt-geholde en met trappen won-en wat lager ten zuyden Harbottle,\\n \'t Saxifch bejibotj-cle/, derlijk gchooghden ingang,en op de top van een bergh eendat is, de wacht des heyrs, van waer het geflacht der Harbot- fchoon gemaekte kerk, en in \'t weften op de zelve top is eentels in de vorige eeuw gebloeyt heeft. Eertijts heeft het een bron zeer fchoon met werken geflert, zoet om te drinken,kafteelgehadt,maer\'twelk in\'t m ccc xiiii jaer van de en zeer zuyver om te zien. Doch in onze tijdt wort het eêrSchotten uytgeroeyt is. Hier by light Halyjlon , dat is, hey- voor een kafteel als voor een ftadt gehouden, zoo groochge fteen, alwaer men zeght dat in der Engelfen eerfte kerk nochtans,dat het een ftadt nabootft. En \'c wierd niet andersPaulinus vele duyzenden van menfchen gedoopt heeft. Aen als voor een kafteel gehouden, als de Roode Koning Wil-de mont dti-Coquet light Warkworth en befchermt de ftrant, lem, hier tegen over de toóm.Male-victna genoemt, opge- De toornzijnde een treflijk kafteel der Percijs, alwaer een wonderlij- richt hebbende, den weerfpannigen Mowbray, daer in zich Malevi\'ke kapel, uyt een

rotsgeholt, zonder trappen en houdt ge- verhoudende, gedurighlijk bevocht, dewelke het eyndlijkmaekt is. Dit kafteel heeft de derde Koning Edward mec fteels-gewijsontvluchtis. Naderhant heeft het\'tmeeften-de Mayery van Rochbury aen Henrijk Percy gefchonkenj deel van zijn eer door den inlandtfchen oorlogh verloren,eerft was het de Barony van Rogier Fitz-Richard , by ge- als de Noorman Bres,ten dapper krijgs-man en het geflachtfchenk van den tweeden Henrijk Koning van Engelandt, van Lancafter toegedaen , onbarmhartelijk tegen \'c zelvedie Clavering in Eflfex ook aen Zijn Zoon gegeven heeft, woedde.Na die tijdt heeft het met de tijt en winden geftre-waer van hy , door \'t gebodc des eerften Edwards, de naem den, dewelke een ongelooflijken hoop zancs uyc de zee invan Clavering 2Lenn^m , verlacende die oude wijs van de zijn veftingen door de ope venfteren geworpen hebben,namen ce nemen uyc de voor-naem ofc doop-naem des Hier by lighc eertijdts de Baronny vah lan vaders; wanc ce voren heeceden zy na des vaders naem Vijcont geweeft is ; maer Rametta erfgenaem van hecRoberc Fitz-Roger, Roger Fitz-Iohn, Sec. Een deel van die geflachc heeft de goederen verkoft aen Simon van Monte-erfgoet hebben de JS^evils verkregen, dewelke namaels Gra- fort Graef van Leycefter. Hier in is geboren lan Duns,Sco-ven van Weftmorlandt geworden zijn j een deel zijn doch- tus genoemt, om dat hy uyt een Schotfche ftam gefprotenter Eva getrouwt aen Th. Vprd, van wiens nakomelingen was,dewelke in \'t Mertonfche Collegie van Oxfort gevoert,het tot deTienes, Baronnen van Dacre, erflijk gekomen is. in de RedenkaveHng,en die dooriiige Godtgeleertheydt totEn van de jonger zoonen zijn de Baronnen van Evers,de E- verwonderens toe geleert, nochtans het geloof der heyligevers van Axholme,de daverings van Kalaly en andere in die dingen twijfelachtigh mec duyfternis omgocen, en vele din-Graeffchap gefproten. Hier by light ook Morwic, welk gen met zoo diep en wonderlijk een fcherpzinnigheytjhoe-zich meê op zijn Heeren roemt, welker manlijke ftam wel met een duyftere en ongefchaefde wijs van fpreken,omtrent het m cc Lviii jaer vergaen ii. De erflenisis gefchreven heeft, dat hy den naem van Dodor Subtilisoft loanDunsdoor de dochters tot dc Lumleis, tot die vail Stimor, de Bul^ Scherpzinnigen Leezer verdient,en een nieuwe gezintheyt Scotm , *mers en Rofcels gekomen. ^^^ Scotiften, na zijn naem, opgericht heeft. Doch hy is el- DoSlor Daerna opent zich de ftrant aen de rivier A t a V n v s, lendighlijk geftorven, zijnde door een geraektheyt of Po- ^&quot;btUis,welke noch van die naem niet berooft word,waer meê zy by peizy bevangen, en al te haeftigh voor doot begraven , alsPtolomeus bekent is want zy

wordt kortlijk de Alne ge- met het wederkeeren van \'t leven de natuur te laet den aen-noemt, aen welker oever men behalven Twifford,2\\wzeT: on- val der ziekte verdreef, en hy te vergeefs met een erbarmlijkder Koning Egfrid een Synodus gehouden is, en Ejltngton de geloey om hulp roepende,tegen de fteen des gr afs kloppen-wooning der Collingwoods, dewelke in krijghs-lof gebloeyt de, en eyndlijk zijn hooft vermorzelende,zijn geeft gegevenhebben, ook Alanwik, in \'e Saxifch ealn-|)ic, gemeenlijk An- heetc. Waer van een zeker Italiaen aldus op hem gezongenivic ziet,eén vêrmaerde ftadt door de zege der Engelfen,die, heeft : 100. \'Alne* Anmc.^ 1x74. ïop7. <^éicun({ue humanifuerant, jurifque facrati, In dubium veniunt cuncia vocante Scoto.^uid ? quod ^ in dubtum illiusßt vita vocata Morte illum firmli ludificanteftropha.^uem non ante vir um vitajugularit adempta, c^arn vivus tumulo conditus ille foret.En dat hy in Engelant geboren is, bewijs ik uyt Hjn meè oofter-landcfcheyding genoemc worde, waer van onze Ne-chamus: De Vliet, die d\'oude tael de Twede heeft gezep,Is \'/, die de Pielen van den Engelsman affcheyt.Deze rivier, mèe een overvloedige born uyc de bergenfeTgervertó van Schotlandc uycbrekende , daele lang mec bochcen tuf- reecguu fchën de grens-ruyters oft beefte-roovers, op dac ik mec toebehoort. 0 ; li i i ii zwaer- door de dapperheydt ónzer voorouderen, der Schotten Ko-ning Willem aen dén tweeden Henrijk gevangen gelevertheeft, en is met een fchoon kafteél gefterkt. Het welk, alsde derde MalcolmKorting der Schotten meC belegering daertoe gebrachc hadc, dac het nu overgéleverc zoude worden,zoo wierd hy van een zoldaee, dié zich veynsde de fleutels\'t kafteel, aen \'t fpits van een lans gehangen, te zullen overgeven, met de lans door-fteken. En de zoon Edward , de hant geichreVe werken in de Mertonfche Boekery toe onvoorzichtelijk op den vyandt aenvallende om zijns va- Oxford, en met haer trouw, welke zoo luyden: Hy heefc ders doodt te wreken, is te gelijk door een ontfange wondt verklaerc de leflen van den fcherpzinmgen Lezer in de hoo^ omoekomen.Die is eercijcs de Baronny geweeft der ge Schooi van Parijs lan Duns, geborenm een zeker dorp- wam de eweede Henrijk heeftze aen Euftachius de zoon ken in de Parochie van Emildon, genoemc Dunfton, in hec van lan,de vader van Willem refcy,te beziccen gegeven voor Graeffchap van Norchumberlandc toe^hoorende aen het dendienftvan XII zoldaten. En lan r^/^ uyt de heylige huys der Scholieren van Mertonhall m Oxtord. krijgh wederkeerende, bracht de eerfte de Carmelijten Voorts gemoet ons aen deze ftrandt mets gedenk- met zich in Engelandt, en heeft haer hier in de woeftij- waerdighs, behalven het Heyligh eylandc, waer van op

ne van Holne , den bergh Carmel in Syrien niet onge- zi)n plaecs, coc dac men gekomen is aen de monde dei Th;^- lijk , een kloofter gebouwc. Willem de laecfte der Fefciers, de, dewelke Engelandc lang van Séhodandc aftcheyc, en deals hy Antoni Bek Biflchop van Durham tot een etfgen^emgeftelt hadt, met verding dat hy dit kafteel met zijn erf-gronden aen zijn baftaert-zoon, dien hy alleen nagelatenhadt, over-leVeren zoude, zoo heeft de Biffchop dit erf-goedt met lift ondergeflagen, en aen Willem Pereys Voor ge- O , f __________f. I A«»tl Pov/ Wnhrington. RivierCoquet. Harbottle. on» Wark:worth. Ckvering. Morwic,



? D E zwaeriijkers zegge, t»y dewelke, als eener zeght,het zwaerdthaer recht is. En als zy naeft by het dorp Carram gekomenis,begint zy,door vele wateren kracht krijgende,de grenzender Rijken van een te ft:heyden,enna dac zy Werke,ezix:\\)dx.s>het kafteel der Boffen, nu Greyen, die lang in krijghs-eer ge-bloeyt hebben, waer op de Schotten niet zelden gedonderthebben, befpoelt heeft, zoo wort zy door het water van detweenamige rivier Ti///vermeerdert.Want aen debronnên ,dewelke in \'t binnenfte deel van dit landt zijn,wordt zy Bra-mish genoemt, en aen de zelve light het kleene en byna nietgeachte dorpken Bramton , van waer zy ren noorden looptdoor Bengeljy welk met het zelve Bramton, Bromdon,Rodam,dat een heerlijk geflacht in de-ze wijk benoemt heeft,linham,^c. de Baronny geweeft is van Patricius Graef vanDunbar,ondci \'t gebiet van den derden Henrijk. Dewelkeook, als in \'t boek der ïnquifltien in de Koninglijke handt-veften ftaet, Inborow en Outborow was tuflTchen Engelandten Schodant, dat is, zoo ik Verfta, dat hy in dit deel bedien-de en waernam de in en uytgang der reyzende lieden tuf-fchen beyde de Rijken.Want de oude Engelfen hebben deningang en voorhoven Inborow genoemt. Wat hooger lightaen de rivier chevelingham nu chillingham, het welk, alsook het niet vêr van hier gdtge Horton,he^jdo. kafteelen ge-weeft zijn der Greyen, waer uyt die twee geflachten der Gre&quot;yen door houwlijk t\'zaemgefmolten zijn. Daernalighthier naby de Baronny Wollover, welke deeerfte Koning Hendjk gegeven heeft aen Robert van Mup-champ , dewelke in een hemels-blaeuW Velt drie witte vijf-wouterkens gevoert heeft, onder wiens nakomelingen Ro-bert de machtighfte noorderBaron van deze wijk onder hetgebiet van den III Koning Henrijk geacht wiert. Doch zijnerfgoet is terftont onder de wijven gedeelt, welke eene aenden Graef van Strathern in Schotlant, de tweede aen Wil^lem van Huntercombe, de derde aen Odonel de Ford getroutis geweeft. Daerna vermeêrt de rivier Glene van \'t weften deTille met haer ingeftocte wateren,en benoemt het dal Glen-daer zy door loopt. Van de rivier fpreekt Beda aldus :Paulinus komende met den Koning en Koningin in de Ko--ninglijke ftadt,die.Teverin) genoemt wortVertoefde daer met haer zes-en-dertigh dagen,tot het amptvan onderwijzen en doopen genegen, alle welke dagen hyvan den morgen tot den avont niet anders deed,als het volk,aldaer van alle wijken en plaetzen t\'zamen-loopende, inChriftus zalighmakendWoort te onderwijzenden onderweezen in de rivier Glene,?wéke

de naefte was,te doopen. Dezeftadt is in de tijdt der navolgende Koningen verlaten,en eenandere in haer plaets gefticht,welke Melmin en heden Mel^feld genoemt wordt. Hier dicht by Brum-ridgie Brumeford heeft Koning A-thelftan in openen velde met den Deenfchen Aulaf, derSchotten Conftandn,EugeniusKoning van Cumberlant,zogelukkelijk geftreden, dat deze flagh zeer vermaert geweeftis,en van onze Gefchichtfch rij vers en Dichters met hoogh-dravende woorden in die tijdt geroemt. Hier neemt de Bra-mish de naem der Tille aen,en befpoelt eerftlijk/\'W, eertijtshet kafteel van het ftrijtbare geflacht deïHerons,r\\u der Car-ren, daernaalwaer weleerdedoorluchdgeRiddersMa7wurs, welker nakomelingen nu Graven van Ruthlandtzijn,gewoont hebben. Vele kafteelen in deze wijk gae ik we-tende voor-by, want het zoude oneyndigh zijn de zelve allemet optellen re vervolgen, wijl\'t zeker is dat ten tijde destweeden Henrijx m c xv kafteelen in Engelant geweeft zijn. Tegen over dit Ford ten weften rijft een zeer hoogebergh,dien zy Floddon noemen,vermaert door de neerlaeghvan de vierde lakob Koning van Schotlant en der zijnen,dewelke,terwijl de achtfte Henrijk Doornik in Wals-lant be-legerde,met een groote moet en groote hope (want zy had-den onze fteden tot een voortgang gedeelt) haer vaendelenin Engelant gevoert hebben.Maer Thomas HouwardQfatïSurrey hcéize, voorzien met troepen, op deze plaetsmoedighlijk ontfangen, en men heeft van beyde zijdenkloekelijk gevochten, tot dat de nacht haer, onzeker wiende zege toequam, overkomen is ,• doch de navolgende daghheeft den verwinner en verwonnen vertoont, en is derSchotten Koning zelf, met niet weynigh wonden getekent,onder de dichte hoopen der lijken gevonden. Waer van dewapenen der Houwardts op nieuws vermeêrt zijn. De Twede, de Tillé ontfangen hebbende, loopt nu voller O Carrant.Werke. Bramish.Bramton, Wdt înbo- row betee\'kent. \'Wdlover.t TVapenvan deMfijcamfs. Clendale. Teverm. 4 Melfeld. ïjrj. Slagh byHoddon. A D I N E N-, z\\)ndcó.Qo\\:Norham,ofiTSlortham^t^mits Vbbanford,tcn ftad -Nerk^.der Biifchoppcn van Durham.Want Bilfchop Egfrid heeft-ze gebouwt,en zijn navolger Ranulf heeft \'cr boven op eenfteyle rots een kafteel geftelt, cn met een graf beveftight,opwiens uytterfte muur, dewelke groot van omvang is, ver-fcheyde toorenkens geftelt worden in de hoek acn dc rivier;binnen is een ander omvang veel vafter, in welx midden ccnhoogh flot rijft j maer de zorgelooze vrede onzer eeuwheeft het, fchoon op dc grenzen,nu overlang verzuymt.

Dcftadt light hier by in ccn vlakte ten weften, en heeft eenkerk, in welke begraven was CeohvulfKoning van Nort-humberlandt, aen wien de cerwaerdige Beda de boeken vande kerklijke gefchiedenis dcrEngclfen toegefchrcven heeft,dewelke namaels,dc wcrelt verlatcndc,in de kerk sanLinds-fern een Munnik geworden zijnde, voor \'t hcmelfchc Ko-ningrijk geftreden heeft j het lichaem is daernae in de kerkvan Northam gebraght. Als ook de Decnen het hcyligh ey-lant , dacr die hcylige Guthbert (dien Beda zoo hooghlijkeert) en als BiflTchop gezeten heeft en begraven is, verwoc-fteden, cn Zommige door ccn godtsdicnftige dievery zijnlichaem pooghden tc vervoeren, zoo hebben zy door hetweêrftrcven der Winden het heyhgh lichaem met fchuldi-ge eer tc Vbbanford, onzeker oft \'t zijn Biflchops-ftoel was ,neven dc rivier Ttvede neder geleght , en heeft daer langentijdt gelegen tot op de komft van Koning Ethelred. Dit enandere dingen heeft my ( want ik Zal niet verzwijgen doorwien ik gevordert ben) Georgius Carleton van hier gcfpro-ten , als dc zoon des Gaftclcyns van deze plaets zijnde , ge-leert , den welken ik om zijn byzondere geleertheydt in dcGodt-gelcerthcyt,die hy belijd,en andere genoeghlijkc we-tenfchappen , bemin, en van hem weder bemint wordt cnzoo ik \'t niet bekende zoo was ik der liefde onwaerdigh. By?ysiorham in het nabuurigh ÓLOt^kcnKilley hebben wy van ou- Killey.de lieden verftaen, dat by onzer groot-vaderen gedenken dcftcrfclcn van een krijghs-riem cn het hantvatfcl van eenzwaert van louter goudt gevonden zijn, welke T.RuthallBiflchop van Durham gefchonken waren. Een weynig laeger ziet men de mont der Trvede,^en wel-ker ginswaertfte oever het uytctfte van Engelandt light, enBerwik de fterkfte ftadt van gantfch Britannien. Welker Berwik.nacm zommige van den Hertogh Berengarius, daer zy vangedroomt hebben , aftrekken. Lelandus trekt het van deAber, welk by de Britannen een mondt betekent, op datherwic het dorp aen de mont betckene. Maer die weet watBerwicus in dc brieven onzer Koningen betekent, waer inniet gcwoonlijker is als,ik fchenk dc ftede G.en D.de ftedenmet haer Berwiken, dien dunkt gewis meê niet dat dit deWare oorfprong van Berwik is. Ik weet niet wat het andersbeduyt, dan dat het een dorp, welk als ccn aenhangfel aeneenige vermaerde plaets gehecht, betekent. Want in de gif-ten van Edward dc Confejfeur, worden Totthill Berwik vanWeftmunfter,cn Wandlesworth Berwik van Batricßy.cn duy-zent diergclijke,gcnocmt. Maer waer toe dit ? voorwaer wyarbeydcn te vcrgecfs,indicn

(als-ecnige willen)men het eer-djts in\'t SaxifchBco/inica-jjic geheeten heeft,dat is,het dorpder Bcrnicicn. Want dat deze landen met dc nacm van Bcr-nicia vereert waren,is bekender als men zeggen kan,en heb-ben wy alrecde verhaelt. Doch van waer het dc nacm ookheeft, het ftrekt zich van gelegenheyt zeer ver in dc zce,zodat het van de zee en de Twede byna omheynt wort. En tuf-fchen twee dc maghtigften Rijken geftelt zijnde,\'t welk Pli-nius van Palmira in Synen gezeyt heeft, is in tweedracht al-tijdt van bcyde volkeren eerft bezorght geweeft^ zo dat vandie tijdt af, als het de eerfte Edward den Schotten eerftontweldighde, dc Engelsman het zelve, van de Schotteningenomen, dikwijls weder gekregen heeft. Maer laet onshaer gefchiednis hier kortlijk,zoo \'t u belicft,by voegen.Vandit Berwik heb i k niets ouders gelezen, dan dat Willem Ko-ning van Schotlant van de Engelfen in den oorlogh gevan-gen,het zelvc,om zich te verloflen,aen onzen twcedenHen-rijk ovcrgelevert heeft met dat verding, dat het ecuwigh-lijk onder de Engelfche gehoorzaemheydt blijven zou, hetzy hy ten gezctten dage zijn vrygcldt betaelde ^ cn voort alsin\'ttijdtboekvan Durham ftaet, heeft Henrijk het metcen kafteel gefterkt. Marer het geldt getelt zijndc,zoo hecfchet de eerfte Richard den Schot weder gegeven. Namaelsheeft Koning lan (als in de Melrofl&quot;cnfchegefchicdnis ftact)de ftadt cn \'t kafteel van Bermk \'mgcnQmei\\m dat hy Werk,I Rox&quot; 1171*



? I i \\ ,Î t N O R T-H U M B E R-L A N D T. Rsxhargè, Mitford, ên Morpath verbrant heeft, en gantfch de grens-licden,dic hier rontom woonen, luft ons hier by tcNorthumberlandt met zijn roovers verwoeft, om dat dc Ba- voegen, wijl zy noch niet ontaert zijn. ronnen van Northumberlandt aen Alexander Koning van Daer is dc rivier Twede, dewelke van een hoogen bergh Twede.Schotlandt by Felmn manfchap gedaen hadden. Veel jaren geftort,beyde de landen van een ft;heyt: als ^neas deze metdaer na als lan Balliol, Koning van Schotlandt, zijn eedt gc- cen fchip over-gevaren, en in een groot vlek omtrent derfchonden had, heeft de ccrftc Edward Berwikin \'t cid c g zonnen ondergang afgekomen was, is hy in cen boercnhuys Wonderlijl^xc n jaer wederom onder zijn gehoorzaemheyt gebracht^ gegaen , cn heeft daet met de Priefter der plaets en met zijn gefihtede-korts nochtans daer na , als dc oorlogh den Schotten begon waert zijn avontmacl gedaen. Daer wierd veel rijs,boende-tc begunftigen, hebben zy \'t verlaten weder ingenomen, cn ren en ganzen opgebraght om te eten, maer daer was nochtde onzc hebben \'t terftont by overgaef weder gewonnen, wijn nocht broot, cn alle, zoo vrouwen als mannen, van \'tDaer na, in dat ongebouwde Rijk van de tweede Edward, dorp,quamen,als tot wat nieuws, t\'zaem-geloopcni en even Zedendetheeft het Pieter Spalding, acn KohcttBrus i Koning van gelijk als dc onzen zich^plegen te verwonderen over dc grem-lie-Schotlandt, dic \'t heftelijk bevocht, overgelevert, cn d\'onze Morianen en Indianen, zo bezagen zy iEneas met verwon-hebben \'t te vergeefs belegert,tot dat die derdcEdward onze dering, vragende aen den Priefter van waer hy was, wat hyHeótor, het zelve in\'t gid ccc xxxiii jaer kloek- quam doen,enof hy het Chriften geloof verftont. En jEneaslijk aengrijpende,gelukkelijk verkregen heeft. Onder\'t ge- onderwegen verftaen hebbende de gebrekkelijkheyt derbiet des tweeden Richards hebben nochtans eenige Schot- reys, had by een kloofter eenigh broot cn een vies met roo-fche vee-roovers het kaftecl onvoorziens ingenomen^ maer den wijn mede genomen,die voort-gehaclt, heeft haer nocheer negen dagen heeft Henrijk Percy, Graefvan Northum- meerder verwondering bevangen, als die noyt wijn nochtberlandt, het zelve weder verovert. Nauwlijx zeven jaren wit broot gezicn hadden. En aen de tafel quamen eenigedaer na hebben\'tdc Schotten niet met gewelt, maer met zwangere vrouwen, welker mannen het broot proevendegeldt genomen, waerom die Henrijk Percy, die overfte der en

den wijn riekende iet daer van begeerden, onder welkePlaets was,van gequctftcMajefteyt befchuldight wiert^ doch het noodigh was alles uyt tc deelen. En als zy het avont-^ ly hceft der Schotten trouw en kloekheydt insgelijx door mael tot in de tweede uur des nachts vertrokken j zoo zijngeit verzwakt, cn Berwik in dc macht der Engelfen herftelt. de Priefter cn de waert met zijn kinderen en alle mannen,Lang ^enocgh daer na,als Engelandt door inlandtfche oor- JEneas verlatende,met der haeft wegh-gevloden, en zeydenlogh meer als verteert wiert,zo heeft de zefte Henrijk,nu in dat zy, uyt vrecize dcr Schotten, naer een toorenken wat vérSchotlant gevloden,het zelve den Schot,op dat hy hem vry- van daer vloden, vermits zy by \'t af-loopen van dc zcc, cnheyt in Schotlandt verleende, in handen gclevcrt. Maer na \'t ondicpen der rivier over-quamen,om te rooven,en wildentwee-en-twintigh jaren heeft het Thomas Stanlèy, niet zon- ^ncas gcenzins,hoe hy ook bad, mede leyden, als ook gee-der verlies der 5jnen wederom onder de macht des vierden nige van de vrouwen, hoewel \'er veel fchoone jonge doch-Edwards gebracht. Na welke tijdt dc Koningen van Enge- tcrs cn vrouwen waren^ want zy,die \'t verkrachten onder delandt het dikwijls met nieuwe werken gefterkt cn voorzien quaden niet rekenden, geloofden dat de vyanden aen dezehebbcn,en meeft de Koningin dewelke het korts, geen quaet zouden doen. Dies is ^neas alleen gebleven tot fchrik der vyanden en heul der borgers, met een nauwer met twee dienaers en een gidfe onder hondert vrouwen, de-omvang binnen de oude veften, met een hoogCen zeer va- welke rontom \'t vuur zittende, en kennip fchoon makende,fte muur van ftecnen,befloten heeft,welke zy yi^ederom met de nacht zonder flaep door-btaghten, en veel met den tolkeen diepe graft, dikke dijk, aengevoerde aerdhoopen zoo praten. En na dat de nacht meeft door was, is \'er door \'t ge-voorzien h\'eeft, dat de gedaente cn vaftigheydt der veften bas der honden, cn \'t gequaek dcr ganzen een groot geroepden bevechters lichtlijk alle hope beneemt: op dat ik on- ontftaen, en toen zi;n alle wijven verfcheydelijk door-gc-dertuflthen de dapperhevdt der bezettelingen, en de toeru- gaen, insgelijx is de gidfe wegh-gevlodcn, en alles met ge-fting der oorlogh, aller i4ening tc boven gaende, vcrzwij- druifch vervult als of de vyanden tegenwoordig^ waren,ge. Die met mil tover dezeftadt geftelt was, (op dat ik Maer ^neas heeft beft geacht m zijn flaep-kamer (want datdit in \'t voorby-laen acntckene) was altijdt iemandt uyt de was de fta

) deuytkomft der zaek te verwachten, op dat hy,voorzichrighL\'en S Edelen van kgelant,en te ge- indien hy buyten hep, cn dc wcgh met kennaide zich deh-jk Overfte van de^ze oofterfche landtfcheyding by Schot- eerfte, dien hy gcmoctte met ten ^oofgaf Maet de vrou-lant. Deze ftad wort,als de Wiskonftenaers waer-genomen wen met de tolk voort wedcr-keerende,bootfchapten dat erhebben, inde lengte bepaelt met xxi graden xliii minu- niet quaets was, en dat\'cr vrienden, cn geen vyanden,geko-ten,in dc breedte met lv sraden xlviii minuten. Waer van men waren. door deze nederhellinR des hemels de langfte dagh van In dit landt zijn eemge yolxkens geweeft SeovenhurgersXVII uren cn xxii minuten is, en de nacht alleen van yi cn gcnoemt,welker plaets mijn ver to^ uren, xxxviii minuten Zo dat die Servius Honorams niet in zoo groot een duyfterhey^ acn te wi,zen,nocht ook uyt te vaden 1013. ifchlijk gefchreven heeft • Britannien rijk van licht gunt beelden, of het Deenen oft Engelfen geweeft zijn. En Elo- ucn nacht?n nauwlijx eenige tijdt, ook is \'t geen wonder dat rentius Wigormenfis. uytgegeven door toedoen van den dc zoldaten , hier de gantffhc na^ht zonder kaers met dob- heerlijken Heer W. Howard, ichtijft: als ^\'^g^f belftecncnfpelen, zlomen de kortheydt der nachten aen- ^c Oxford gehouden wierden dat de grootfte en m^^^^^^ X \' wwiiivi j;__(lp tran Hp. RifTpfprth en M-orcar merkt; en dat luvenalis gezeyt hceft, de Britannen,die metde minfte nacht vernoeght zijn. Hoor nu tot cen toe-gift van Berwik de veerzen van I.lonfton : Scotorum extremo fub limite, meta furorüSaxonidum: ^entispar utriufque labor.Mille vices rerum, qua mille eß paßd ruinai, Mirum, quipotuit tot ßiperefße malis !.Sluinßuperefl, quin extremis exhaußa ruinis, Tunereßc cre vit firmier ußque fuo :Oppidd ut exaquet jam munitifjßma. CivisMilitis cenfam, é\' munia Martis obit.Poß quam fer vit io durifque eßfunöla periclis Bß\'ert Utitiaßgna ferena fua :Ft nunc antiquo felixfe ja£iat honore,. Cum reddit Domino débita jura ßo:Cujm ab außiciis unita Britannia tandemFxcelfum tollit libera in aßra caput. lorj-. fte dienaers van de Seovenburgers Sigeferth en Morcarheymlijk van Edrik^^w^jrf vcrdaen zijn, en dat EdmundClito, tegen de wil zijns vaders Alfrid, Sigefriths huysvrouwtrouwde,cn dat hy, na dc Fifburgings%ciiokkcvi, Sigeferthslandt ingenomen , en haer volk zich onderdanigh gemaekthceft. Maer dit mogen andere onderzoeken. Dit lant van Ofca,Hcngiftus broeder,en zijn zoon lebu- T)e Konin-fa onder der Saxen maght gebraght zijnde, heeft eerft zijn g^», Herto\'Hertogen,

door leen-recht aen de Koningen van Kent ver-bonden, gehaddaer na als het Rijk der Bernicien, dat deBritannen Guir a Brinaich, dat is, als Bergh-lieden noemen, (lerlandt &quot;geftelt was, welk van de Tefts tot aen de Schotfche zee ftrck-cc,zoo heeft zijn befte deel toebehoort cn gehoorzaemt aende Koningen derNordanhumbren,dewelke als zy haer loopvoleynt hadden, zo is al, wat over dcTwede was,tot de Schot-fche naem geweken, doch dit lant hceft Egbert,Koning derOoftcrfcheSaxcn,byovcrgaefaenzijnRijkgevoeght. Na-^ erOver« tixcetjum «,,, .y.,«maels heeft het Alfred den Deenen vergunt, die Athelftan t Gene eertijdts ïEncas Sylvius oft de tweede Paus Pius, weynigh jaren daer na verjacghde, nochtans heeft het volk dewelke omtrent het cid cccc xlviii jaer byzondere den Deenfchen Eilrik namaels tot Koning verheven, den Gezant m Schotlandt was, in zijn leven van zich zelven be- weiken Koning Ealdred terftont uyt-dreef En eyndlijk is fchreven en op eens anders naem uytgegeven, verhaelt van de naem dcr Komngen in dit landt verdwenen , en die o\\ 349 ^ ! fr ) ; i ij



? / „ 35® BE OTT overften vän wären^wierden Graven genoemt. Van dewel-ke deze in onze gefchichten in orde verhaelt worden,<)rulf,Oflac,Edulf,de oude Waldeof,Uchtred, Adulf, Alred,Siward,Toft,Edwin,Morkar,Oft:ulf,Siward, die zeer kloekeman, dewelke even als hy in de wapenen geleeft heeft, ookgewapent fterven wilde. En zijn Graeffchap van York isaenToft, de broeder van Graef Harold, gegeven; endeGraeffchappen van Northanton en Huntingdon met zijnandere landen , zijn aen den dapperen Graef Waldeof zijnzoon en erfgenaem gefchonken. Deze woorden van Ingulfheb ik hier by-gevoeght, om dat \'er zijn, die loochenen dat^ liy Graef van Huntingdon geweeft is. Nu zal ik hier aen-hechten \'t gene ik van deze zaek in een oude brief in deBoekery van lan Stowey, een zeer eerlijk burger en naer-ftigh liefhebber der oudtheyt, in de ftadt Londen gelezenheb: Copft, by gefchenk van Willem de Conqueßeur, ge-maekt zijnde Graef van Northumberlant, heeft Ofculf ver-dreven,van den welken hy nochtans na weynigh dagen om-gebracht wierd. Ofculf is daer na,van een moorder met eenlancie door-fteken, geftorven j toen heeftGofpatrik hetGraeffchap van den Conquefteur gekoft, van \'t welke hydaer ha van die eer berooft zijnde , Waldeof Siwards zoontot zijn navolger gehad heeft. Deze onthooft zijnde, isWalcher Biffchop van Durham in zijn plaets geftelt,dewel-ke , als ook zijn navolger Robert Comin, in een oproer desvolx gebleven is. Daer na heeft Robert Mowbray de zelfdetijtel verkregen, dewelke hy door zijn fchelmachtige trou-loosheyt terftont vêrloorj daer na heeftKoning Steven Hen-rijk, des Koning David van Schotlandts zoon, als men in \'trijt-boek van Durham leeft, tot Graefvan Northumberlantgeftelt; en zijn êoon Willem, die zieh namaels Koning vanSchotlandt fchreef, heeft Willem van tot Graef van Northumberlant gemaekt; want zijn moeder is geweeftuyt het geflacht der Graven van Warrenne,als blijkt uyt hetboek van \'c kloofter van Brinkburn. Na weynigh jaren heeftde eerfte Richard dit Graeffchap aen Hugo Pudßy, Biflchopvan Durham terwijl by leefde,verkoft. Maer als die Koningvan den Keyzer, in zijn wederkomft uyt het heyligh landt,gevangen gezet wierdt, en Hugo tot zijn verloffmg alleen\' 2000 ponden zilvers opgebracht had,welke deKoning minaengenaemlijk ontfangen heeft, om dat hy hem achtte teweynigh gedaen te hebben; want hy vernam dat Hugo, on-der \'t dexel van zijn verloffmg, veel Krijghs-benden te hoopgebracht hadj dies hy hem van ^t Graeflijk ampt beroofde.T>t Tercys^ Hedèn geniet het geflacht der Pereys deze eer, hët welkgefproten van dc GraVen van Brabant gefproten,de bynaem van Percyuyt Carolus met dè bêtitcingèn van Percy gekregen heeft, na dat lofce-Magnus, ün , dc jongfte zoon van Godfrid, Hertogh van

Brabandt,Agniet, Willem Pereys dochter en eenige erfgenaem, ge-trouwt had, welx Willems over-groot-vader Willem Percy,met de overwinner Wfllem in Engelant gekomen, van hemte fchenk ontfangen heeft de erfgronden in\' Tit-caßer, Lin-ton,Normanby,Q.n andere plaetfen. En deze Agniet en lofce-hn hebben t\'zamen verdragen, dat hy de naem der Pereyszóude aen-nemen, en zijn oude wapenen van Brabant voorzich behouden , te weten een blaeuwen leeuw (den welkende Brabanders daer na verandert hebben) in een gulden velt.De eerfte Graefvan Northumbedant,uyt dit gefla6ht,is ge-weeft Henrijk Percy, geboren van Maria; de dochter vanHenrijk,Graef van Lancafter,dewelke door zijn ouden adelén krijghs-eer doorluchtigh , van den derden Edward mettreflijke hoeven in Schotlandt begiftight, van zijn tweedehuysvrou Machteld Lucy, fchoon hy by haer geen kinderenkreegh, door dat gemaekte verding dat hy de wapenen vande Lucys voeren zoude , zeer verrijkt, en van de tweede Ri-chard met de eer van Graefvan Northumberlant vereert isgeweeft; den welken hy nochtans voor zijn vele dienftenqualijk loonde; want hy heeft hem in tegenfpoet verlaten,cn den vierden Henrijk een wegh tot hetRijk gebaent,zijn-de van hem met het eylandt Man befchonken, tegen denwelken hy terftont, door zijn gewiffe geprikkelt, om dat hyRichard zo onrechtlijk zijn hulp onthouden had,en verbit-tert om dat men den zekeren en waren erfgenaem des Rijx,-Edmond van Mortimer Graef van Mark zijn bloet-verwant,in de gevangnis verzuymde, een vyandigh gemoet aenge-daen, en ten eerften zijn broeder Thomas Graef van Wor-chefter, en zijn moedige zoon Henrijk bygenaemt Whotßu-r^,hem met eenige troepen heymlijk opgezonden heeft,de- A D I N E N. welke beyde in de flagh by Salop geblevén zijïi. Waer vanhy gebannen, doch terftont van den Koning , dien hy totfchrik was, weder door eenige ooghluiking in genade geno-men en in al zijn goederen herfteit, behalven het EylandcMan, dat de Koning weder aen zich nam. Nochtans heefchy, weynigh daer na coc nieuwe begeerten genegen, z elf zijnvaendels, de Schotten te hulp nemende, tegen den Koning,als een misbruyker van andere goederen , opgericht, en isonvoorziens by Barham-moore,v;in Th.Rokesby,On<\\ci\'gmc£van York,die zich tegen hem ftelde, in\'t m cccc viirjaer, in een onvoorziene flagh verflagen en gedoot. Elf ja-ren daer na heeft Henrijk Percy, dezes zoons Henrijk Whot-Jfurs zoon (wiens moederElizabeth de dochter was van denouden Edmond van Mortimer Graefvan March, en Phiiip-pa doditer van Leonel Hertog van Clarentien) zijner voor-ouderen heerlijkheydt by macht van\'t Parlament van denvijfden Henrijk weder-gekregen, dewelke als hy des zeftenHenrijx zijde, tegen die van York,hartneklijk

befchermde,in de flagh by S. Albans-kerk géAzscw is; gelijk ook zijnzoon de derde Henrijk, Graefvan Northumberlant,dewel-ke Eleonoor de dochter van Richard Baron van Poynings,,Brian, en Fttz,-Paine getrouwt heeft, om dezelve oorzaekin\'t CIO cccc xli jaer in de flagh by Towton. Hecgeflachc van Lancafter nu als verdrukc, en de naem van Per-cy ce gelijk als vertreden zijnde, zoo heeft de vierde Edwardïan l^vill Heer van coc Graefvan Northumber- lant geftelt; maer hy heeft den Koning deze tijcel korcs daerna weder in handen gegeven , en des Mark-graven vanMontagu oncfangeni Namaels heeft Henrijk Percy, desvoornoemden Henrijx zoon, door des vierden Edwardsgunft, zijn vaderlijke eer verkregen ^ dewelke, onder \'c ge-biedt van den zevenden Henrijk, van de boeren, die om eenzeker geit, by laft Van Staten ingeftelt, tegen de inwoondersopgeftaen waren,gedoOdt is. Dezen is nagevolght HenrijkPercy, de vijfde Graef, den welken van de dochter en mede-erfgenaem van Robert Spenfer en Eleonoor de dochter , eninsgelijx mede erfgenaem van Edmond van Beaufort, Her-togh van Somerfet, Henrijk de zefte Graef geboren is, de-welke geen kinderen hebbende, en zijn broeder Thomasmet der doodt geftraft zijnde, om dat hy tegen den achtftenKoning Henrijk in \'t eerfte gefchil der Godts-dienft de wa-penen geroert had; zoo is, als oft nu met die geflacht ge-daen was, een groot deel van diterfbybegiftingaendenKoning en anderen gekomen. Weynigh jaren daer naheeft lan Budley, Graefvan Warwijk, de tijtel van Hertogh j)^van Northumberlandt aengenomen, als in de tedere eeuw ky Her-van den zeften Edward, de Hertogen der partijen na de ge^ tooi vannegentheden der partijen de tijtels der Heerlijkheden oh- dft landt,der zich uytdeelden. Dit was die Hertogh vanNorchum-berlandt, dewelke als een draeywinc des Vadedandcs de ge-meene vrede een cijdc lang ontruft heeft,terwijl hy Maria enElizabeth, des achtften Henrijx dochters, trachtte van haerwettigh recht van navolging te verftooten , en voor loannaGrey, dien hy zijn zoon gegeven had, het Rijk in te nemen,fteunende op de genege gunft der Rechts-geleerden tegendie\'t Rijk bezaten. Waer van hy namaels indefchult vangequetfte Majefteyt verwezen, aen den halze geftraft is, aende doodtlijke bijl,de Roomfche Godtsdienft,dewelke hy toczijn nut lang te voren ernftigh oft geveynsdelijk verworpenhad, omhelzende en belijdende. Na diens doodt heeft Ko-ningin Maria Thomas Percy,des zeften Graef Henrijx broe-ders Thomas zoon, in zijner voor-ouderen ftaet herfteit, enhem eerft tot Baron van Percy, en terftont daer na tot Graefvan Northumberlant vöOr hem ende manlijke erfgenamenvan zijn lijf, en by gebrek van dien, voor zijn broeder Hen-rijk en diens manlijke erfgenamen met een nieuwe bul ver-koren.

Maer deze Thomas, de zevende Graef, heeft doorzijn trouwloosheyt tegen zijn Vorft en Vaderlant, overdektmec het dexel van de Roomfche Godts-dienft te herftellen, in\'t M D lxx: II jaer, zijn leven met de waerdigheydt tegelijk verloren. Nochtansis, door zonderlijke goedertie-renheyt van Koningin Elizabeth, na die bul van Maria, zijnbroeder Henrijk hem als achtfte Graef nagevolght, dewel-ke in \'c M D LXXXV jaer in de gevangnis zijn leven ge-eyndighc,en zijn zoon Henrijk,van Kathrijn,oudcfte doch-ter en een van de erfgenamen van L NeviH, Baron van Lati-mer, geboren, als de negende Graef van Northumberlandtuyt deze ftam, tot zijn navolger gehad heefsw De /



? ? ? - » II > •^\'mn^ r Mmmu II DE KLEYNE EYLAN DIE AEN ENGELANT LIGGEN K zal nu eyndlijk van En- andere eylanden, vêr van de Siluren gelegen , van de zelvegelandt af-fteken, en, in zee naem zijn. Daer na is Caldey, in \'t Britanfch Inüfir, dicht genoegh Cddéy.aen ftrandt, en hier tegen over meêr in zee Londey, tot Den- Londey»shier bchoorende, van vs\'iens voor-bergh Hert-nes het xiiiimijlenis. Dit wordt grooter, en nochtans niet boven deder: maer wijl ons voórne- twee duyzent fehreden lang, en duyzent breed gehouden,men is , de oudtheydt na te en is zoo met klippen omringt, dat m\' er niet als op eenvorfchen, zoo zal ik de on- plaets oft twee aenkomen kan. Het heeft een vefting ge-\' vermaertfte voorby gaen,die had, wiens puyn, als ook dc heylige kapellen van S. Helenavan ouder naem zijn bczoc- noch gezien worden. Dat het eertijdts bebouwt is geweeft,ken, cn aen dic alleen ver- bewijzen de vooren ^ nu beftaet zijn gantfche inkomft intoeven: op dat zy nu eyndlijk met goet geluk in haer oudt- zec-vogelcn,die \'er overvloedigh zijn. Het heeft, behalvenheyt beveftight werden. vlicr-boomen, eenige qualijk-nekcnde boomeii, daer dc En om met orde, en als met een rechte ftreek deze zcy- fprceuwen met zulk een menighte op vliegen, dat m\' \'er,lagic te beginnen, zoo zal ik eerft in dc Severnfche ftraet va- om haer vuylighcyt, qualijk by komen kan. Maer waer toeren, cn lerlandt met Schotlandt aftcrlatcndc, in dc Noort- vcrhael ik dit? wijl \'t dc Ridder Thomas De-la-Mere eertijtszee komen , en van dacr door dc Bntanfche zee , welke tot zoo befchreven heeft, terwijl hy verhaelt, hoe dc ellendigeSpanjen toebehoort heeft, zoo voorfpoedigh als ik kan, tweede Koning Edward, als hem zijn ongefchiktc vrouw enmijn loop houden. Nochtans vrees ik, dat dit fchip der de oproerige Edelen dreyghden,zich hier, als.in een fchuyl-oudtheyt, wijl \'t my, zoo onervaren ccn fchipper, gebruykt, plaets, dacht te bergen : Londay (zeght hy) is een eylandt inoft acn de klippen der dwalingen ftooten, oft door de vloc- de mont der Severn, alzins twee mijlen lang, overvloedighden van onwetenheyt overrompelt worden zal: Maer men yan wcylandcn, het brengt menighte van konijnen voort,moet beftaen^ de ftoutheyt, zeght Antiphilus, is vindfter der heeft altijdt zwangere duy ven en fprecuwen, vedeent daer-fchepen , en die voor wint zeylt, zal mogelijk te gelukkiger cn-boven den inwooners verfch water uyt fpring-bronnen,zijn loop volbrengen. hoewel zelfvan de zee omringt: daer is maer een toe-gang. En voor-ecrft,wijrtnietvreemtvan de zaek fchijnt, Zal waer langs nauwlijx twee mannen te voet by eikanderenik \'t gene Plutarchus uyt het verdicht verhael van Deme- konnen gaen, aen alle andere kanten om de uytilekentheyttrius, die

omtrent Hadrianus tijden fchijnt geleeft te heb- der fchriWijke klippen onacnkomelijk. Het wort nauwlijxben, in \'t gene men van al de eylanden, die acn Britannien by onze Gefchicht-fchrijvers gedacht,behalven dat Willenigrenzen, vertelt, voor-ftellen : Demetrius, zeght hy, heeft de Marifio, een fchelm-achrigh zeC-rooVer, deze ftranden^verhaelt, dat de meefte eylanden, die by Britannien liggen, onder \'t gebiedt van den derden Henrijk, eerdjts zeer ge-woeft en vedatcn , en zommige den geeften en helden toc- plaeght heefti cn onder den derden Edward, tot het erfdeelgc-cygent zijn. En dat hy, om tc zien cn weten, van den der Luterells behoorde. Keyzer gezonden, aen een, naeft aen die woefte, en van Van dacr gemoeten ons in de boght van Penbroek Gm- Gresholme,weynigh inwooners, welke van de Britanncn alle voor hey- holme,Stokholme,ei\\ Scalmey,genoeg gras-rijk en zeer vrucht- Snkho\'me,ligh cn ongefchent (als ik verftaen had) gehouden wier- baer van wildt thijm. Eertijts hebben wy gemeent dat Seal- Scalmey,den, bewoont, gevaren is^ en dat \'er, niet lang na dat hy \'er mey het Silimnys van Plinius was,maer de waerheyt heeft Süimms:gekomen was, een vuvle beroerte des hemels en fchriklijk - nu ons gevoelen verandert. Want het is uyt de nabuurfchaponwcêr ontftont,met gruwelijke buyen cn brandende blixe- van \'t woort v/acrfchijnlijk,dat dit Silimnus vanPlinius,Pto-men, welke geftilt, de Eylanders zouden gezeyt hcbbcn, Icmeus Limni geweeft is^ cn dat dit der Britannen Zj\'«^^«! Zïw«/.dat \'cr iemandt van de voortreflijkften geftorven was. En is, getuyght voor my de naem zelf, aen welk de Engelsmattweynigh daer na : Voorts heeft hy gezeyt, dat daer cen cy- heden cen nieuwe naem,namelijk Ramfey,gegeven heeft.Dic Ramfey:landt is, in hetwelk Saturnus al flapende van Briarcus ge- light tegen over de Biftchoplijke ftoel van S.David,tot wiertvangen gehouden wort, dat hem de flaep tot banden dien- het behoort,en v/as eertijdts door dc zeer heylige doodt vandc, cn dat hem veel geeften, om op zijn dienft te paften, by zeker luftinianus in de vorige eeuw zeer vermaert, welke alswaren. Zoo vermaekte men zich eertijts, als ook noch he- hy zich,in die vruchtbaerfte eeuw der heyligen,hier naer toeden, van dc verdfte plaetfen eenige wonderlijke en beuzel- begeven,en geheel acn Godt gehecht, lang in eenzaemheytachtige dingen,met eenige verzekertheyt van liegen, ftout- leefde, is eyndlijk van zijn dienaer gedoodt cn in \'t getal derlijk te verdichten. Martdaers geftelt.In wiens leven dit dikwijlsLemeneia Infula In de Severnfche ftraet fteken voor-eerft twee kleyne ey- genoemt wort. Welke benoeming met de Britanfche nacmlanden uyt, van welke het eene by ons, om dat het eften en Lmen, door welke deze plaets

by de Britannen zelf bekentvlak is,Flatholme in die zelve betekening,als dc Planaria van is, diens fufling aenwijft, die van \'t naeft hoog-gelege eylantItalieni het^ndet Stepholme, om dat het fteyl is, in\'t Bri- Ptolemeüs maekt,die dc Britannen nu de En- tanfch Reoric-, bcyde in de Britanfche eeuw Echni, gelijk in gelfcn BerdfeyA^t is,het vogcl-cylant, noemen. Dat dit hetde onzc Holmes,genoemt. Want zo hebben de Engel-Saxen zelfde is,dat by Ptolemeüs enri.by Plinius Andros, cn el- Edri.de gras-rijke vlakten, met water omringt, gcnocmt, en zy ders Adros gelezen wordt, zou ik wel ftoutlijk.uyt de krachtzijn eertijdts nergens door vermaert geweeft, als door der van \'t woort, durven giflTen : want Ader betekent by dc Bn-Decnen wacht-plactfen, cn Gualchus, cen Britan van uyt- tannen een vogel, cn in de zelfde zin is het daer naBerdfey ^gy^p^nemende Godtvruchrighcydt, graf, wiens leeding Barru- van de Engelien genoemt. Maer Enhly is eCn jonger naem.chus, aen het eylandt Barry, in Walles de naem gelaten , (als en van een zeker hcyligh man gefproten,die hier cen Here-een oudt gedenk-teken der kerk van Landaf getuyght,) mijtfch leven geleyt heeft. Ook is dïc gylant(Welk ten ooftenwelk insgelijks het edel geflacht der Bmen in ledandt bc- cen hooge voor-bergh heeft,en ten weften vlak cn van vettenoemt heeft. Hier by light cen klecn eylandt Stlly op de kley is) eertijdts van zoo veel heylige mannen bewoont, datftrandt dcr Siluren, van welker naem het meêr als de fcha- de iude gefchichten verhalen, dat hier , behalven Dubricduw fchijnt tc behouden, gehjk alsook een ftedeken daer en de Caledoonfche Mcrlin , 20000 heyhgen begraventegen over in het landt van Glamorgan , dat het nochtans zijn. Hier naeft light Mona , by de Britanncn noch Mon, Mn^,\'t evlandt Silura oft dcr Siluren, wJer aen Solinus gedenkt, Fir-Mon^en Ynis Dorvyl, dat is, het duyftcr eylant, by de Sa- Aen geweeft is, zoude ik niet durven beveftigen, wijl \'er meêr xen a^onegey, w^aer van ik tc voren gehandelt heb. K k k k k k f d iür ? m I j : i ? Fktholme.Stepholme. Belms wat by deEngelfen. Barry, Cnaldm.Silly.



? ENGELSE D E Angkfey. Aeti Man oft Anglefey liggen drie kleyne eylanden, Moyl\' RhoniadA^t is, het eylant der Phocen ten noord-weften,hetwelk (van de Bangorfche Biffchoppen tot welke het be-hoort heeft) Henrijk Deneus Biffchop van Bangor, als menin dc Kantelberghfche gcfchichten leeft, ten tijde van dezevende Henrijk, met een vloot en zoldaten van de on-rechtvacrdige innemers wcdcr-gekregen heeft. Ten ooflenis Tnis Ligod^Tit is,het Muy zen eylant, wat lager Preflholme,dat is,der Priefters cylandt,in \'t zelve hebben wy niets als detoorn van S. Cytiax kapel gezien, welke zich aen de aen- EYLANDEN. fchouwers zeer vêr vertoont: \'c gene dc nabuuren van dêoneyndige mcnighte dcr zeevogelen, die hier broeden, ver-halen , gaet alle gcloof te boven, als ook dat zy zeggen vanden dijk, die hier door dc zee gelegen heeft tot aen de voetvan dien woeften bergh Pen-Maen-Maur, tot gebruyk vandic uyt Godts-dienftigheyt\'eerrijdts deze plaets, door oudeGods-dienft gehcylight,bezocht hebben. Lawbey,ccn kleyn Lamhej,eylandt hier tegen over aen dc lerfche ftrandt laet ik na,fchoon \'cr de Mctael-werkers onlangs met groote onkoftenaluyn zochten. M A Het eylandt ^^^ noorden light dat Mona va» Man» ß oft Man, waer aen Casfar gedenkt, in \'t midden, als hy zeght, tuffchenBritannien by Ierlant,by PtolemeusM o n ce d a, als Mon-eitha, dat is,(zoo men ramen magh) het verdfteMan, tot onderfcheyt van het ande-re Man, by Plinius M o n a b i a ,Mona oft —&quot; \' Orofius M e n a v i a , cn by Menavia. Beda het trveede Menavia, daer hy Man oft Anglefey h.ctLib.z. c. 9. eerfte Mena\'vta,en beyde dc Britannen eylanden noemt, by in eenigs vvclkc nochtans te vergecfs gclczen wordt, by Ni- voorbelden ^{^^^uhoniacn Manarv, als ook by die met de naem van\'uz^n\'*^ Gildas omgedragen wort by dc Britannen Menarv, by de in-Guotodin wooners Maning, by ons Engelfen Tie of Man. Evengenoemt. midden tuffchen de noorder-deelen van lerlandt en Britan-nien geftrekt (als Giraldus Gambr. zeght) van welk;, wienhet van beyde toebehoorde, van dc ouden niet weynigh ge-twift is, cyndlijk is de twift aldus bygcleght: Wijl dit lant deaengebraghte vergiftige wormen,om des gevaers wil toege-laten heeft, zoo beftemde de gemeene Raet,dat het den Bri-tannen toege-eygent zoude worden. Nochtans komen deinwooners in tael cn reden naeft aen de Ieren, doch zoo,dat \'cr V/at van \'t Noorwegifch onder-loopt. Van \'t noorden naer \'t zuyden light

het omtrent xxx, endaer het brcedft is niet boven de xv, en op\'t engft viiiItaHaenfche mijlen uytgeftrekt. By Bedas tijdt heeft hetdrie hondert huys-gezinnenj by Man negen hondert zeftig,gehad: doch nu telt het vi i Parochie-kerken. Het brengtovervloedigh lijn en kennip voort, en hceft genocgh-ge-neughlijkc weyden en akkers. Het is vruchtbaer van gerft,terw, doch inzondcrheyt haver, waer van men \'er meeft ha-veren-broodt eet, overal is mcnighte van vee, en talrijkekudden van fchapen, maer dc fchapen als ook het andervee, is, even als in \'t nabuurigh lerlant,kleendcr cn niet zooaenzienlijk, als in Engelant. En wijl het boffchcloos is, zoogebruykt m\' \'cr zwavelige turf tot het vuur, dewelke als zyuyt-graven, zoo geraken zy menighmael op begrave boo-men. In \'t midden is het dichter van bergen, van welke dehooghfte Sceafell, waer van men by klaer weêr Schotlandt,Engelant, en lerlant zien kan. Onder de fteden wort Rujfmde voornaemfte geacht,gelegen aen de zuyd-zijdc,het welkvan \'t flot,daer de bezetting gehouden wort, gemeenlijk Ca-ßle-torvne genoemt wort: als in \'t eylant cen Biffchops ftoel,van de vierde Gregorius Roomfch Paus, geftelt was, wiensBiffchop Sodorenfs van dit zelve eylandc (zoo men gelooft)genoemt wiert, zo heeft het eerrijts over al de Hebridifcheeylanden het gebied gehad,welk het nu alleen over \'t eylantzelve pleeght, en ftaet onder dc Aerts-biffchop van York.Nochtans heeft het geen plaets noch recht in de Parla-mentfche Vergadering der Staten van Engelant. Doch devolk-rijkftc ftadt is , mits het de bequaemfte havenheeft, en lighft om aen te komen is,tot welke de Franfen enandere vreemde volkeren met haer zee-zout komen, enleêr, ruyge wol, en gezoute ofTc-vlcefch van dc Eylanderskoopen. Acn de weft-kant van \'t eylant zijn Bala-CttryA^ctde Biffchop gemeenlijk woont ^cnThe Pyle , een vefting opeen kleyn cylandt gelegen, daer ook veel zoldaten in bezet-ting liggen. En voor de zuyder-voor-bergh light ook eenkleyn eylant, The Calfe of Man genoemt, zeer overvloedighvan zee-vogelen, en die eenden, dic men zeght dat uyt ver-rot hout voort-fpruyten, welke de Engelfen Bernakles, deSchotten Clakes, en Soland\'Geefe noemèn. Sodorenfi\' fheBtf- fchop. Tfuglas. Bernaki^s, Het overige zal ik uyt een brief, dié de zeer geleerde eneerwaerdige lan Meryk, Biffchop van dit eylant, aen my ge^fchreven heeft,hier by voegen: In vee, vifch cn koórn,dochmeêr in wakkere fcherpzinnigheyt der menfchen, als

goet-heyt des landts,hecft dit eylant, en voor zich zelfs genoegh,en verzent het jaerlijx zeer veel. Nochtans was het in be^dicning gelukkiger door dc koften van den doorluchrigh-ften Graefvan Derby, waer hy het meefte deel van zijn jaer-lijkfche inkomften beftcet heeft,door de tegenwoordigheytvan wel-gcoeffcnde zoldaten van zijn nabuurige vyandenbefchermt. Alle gefchillen bcftcchtcn haer Rcchters,die zyuyt de haren kiezen en Deemßers noemen, zonder fchriften Deemfiers,en onkoften. Want de Overheyt neemt een ftccn,cn levert \'die getckent aen den klager, waer meê hy zijn tegen-partyen getuygen dacght. Zoo haer iettwijfelachrighsenvangrooter gewicht voor-komc, dac worc voor de cwaclf, die zySleutels des eylancs noemen,gebrachc. Hec heefc zijn kroo- Slëuteh disners, dic zy Annos noemen, en de plicht van cen Onder- Eylandts^graef bedienen. Alzoo daeghc en vonnift de kerkelijkeRechcer, cn zy komen binnen achc dagen cen voorfehijn,oft zy worden in de gevangenis gefloten. Gelijk haer eygentael, zoo heb ik ook verftaen, dat zy haer eyge wetten enmunt gehad hebben,tekenen van een byzondere heerfchap->y. Dc kerkelijke komen van het geeftlijk zeer na tot hetjurgerlijk. Den Rechter en Formulieren wort hier noyt eenpenning gegeven, \'c Gene de Engelfche Schrijvers vandemifdaden verhalen, is valfch. Die rijk zijn en de grootftehoeven bezitten, richten in heedijkheyt van koften cn def-tigheyt der zeden zich na dcLancafterfchcn. De vrouwen,altijdt als zy zich uyt den huys begeven, bedekken haer, derfterflijke ftaet gedachtig, met cen doek,daer zy na haer dooC •in gewentelt worden, en die coc fterven verwezen zijn, wor-den in een leeren zak genacyc, en van een roes inzeege^worpen. Zy zijn alle vreemt van ftelen cn bedelen, zeerGodts-dienftigh, en komen zeer gereet tot dc vorm der En\'*gelfche kerk. Zy verfocyen dcr nabuurige volkercn,zo bur-gerlijke als kerklijke mis-orde, en midts hec eylandc in cweödeelen,hcc noorder en zuyder gcdcelc is,zo helt dic in de ge*mcene fpraek coc de Schotten, dat coc de Ieren. Het fchijnc der mocyten waèrdigh, dac ikhierhecGe-fchichc-fchrifc van dic eylandc, welk de waerhcyc als doorhaer rechc verzoeke, invoege, op dac ik de gefchiedenifltn,zoo niet begraven, nochtans verouderende, voor der men-fchen vergeten en ftilfwijgcn bevrijde. Dat de Britannendit eylandt, even als Britannien bezeten hebben, is bekentimaer als dc Noorderfchc volkeren, deze zuydcr-v.\'ijken,even als

uytgeftorte flagh-regens, overvloeyden, zoo is heconder der Schotten maght geraekt. Wanc onder dc Keyze-ren Honorius en Arcadius is hec even als ledandc zelf, vanhec volk der Schoccen (na Orofius geeuygenis) bewoont, enNinnius heeft gefchreven dat * Binle, een Schor, hec zelve * Sy ande^bezeten hceft. Maer Guneda, Maglocus grooc-vader, (die, ren Builc^om dac hy in deze eylanden woedde,van Gildas d\'eylancfcheDrack genoemc worc,) heeft, als dezelve verhacle,dc Schot-ten uyt alle Britanfche landen en eylanden verdreven. Daerna heeft Edwin, der Nordanhumbren Koning, dit eylandc,(als ook het voornoemde Man,) onder de Engelfche heer-fchappy gebracht,zo wyzc beyde onder dc naem der Mena-vien (als dc Schrijvers willen) verftaen. Maer als het noor-den cen cwccdemael zijn vruche uyezond, de Noormannen,Deenen, en Noorwegers zegh ik, zoo zijn de Noorwegers,door welker rooven de Noord-zee zeer onvry was, dic ey -landt en de Hebriden ingevallen, en hebben haer Vorften daer
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? EYLANDEN. ENGELSE D E 554 daer over geftelt, welker geft:hiedenis ik uyt een oudt met card o-Brien Koning van lerlant,ver zoekende dat hy eenigde hant gefchreve boek, op dat het niet t\'eenemael vergae, man van verftant van Koninglijke ftamme haer tot Koninghier van woort tot woort byvoegen zaL Het voert het Ttjd- zenden zoude , tot dat Olaf Godreds zoon bequaem was.fchrift vm Man^iot opfchdft,en fchijnt van de Munnikken De Koning heeft het haer gaern verwillight, en heeft eenenvan het kloofte/tot Bujjin, welk het voornaemfte in dit ey- Dopnal Tades zoon tot haer gezonden, hem vermanendelandt was,befchreven. \' en gebiedende dat hy met alle goederderenheydt en zedig- heydt het Rijk, dat hem niet toequam, zoude beftieren.Maer hy, na dat hy tot het Rijk gekomen was , de gebodenvan zijn Heer weynigh achtende, heeft het Rijk met grootedwinglandymisbruykt, en vele fchelmftukkenbedrevenhebbende, heeft drie jaren fchandelijk geheerfcht. Toenzijn alle de Vorften des ey lants, met een t\'zamen-zweering IN \'t M Lxv jaer onzes Heerenis geftorven Edward beroert, tegen hem vergadert, en hebben hem uyt haerKoning van Engelandt, zaliger gedachtenis, dien in het landt-palen verdreven,en hy,naer lerlant vluchtende, is totRijk gevolght is Harald Godwins zoon,tegen den wel- haer voorders niet weder gekeert.ken Harald Harfager Koning van Norwegen een flagh ge- m l x x x v 11. Eenen Ingemund is van den Koning vanflagen heeft by Stamfordbridge^en de Engelfen overwinners Noorwegen gezonden, op dat hy het Rijk der eylandenblijvende, hebbenze alle verdreven , van welke vlucht Go- aenvaerden zoude. En als hy aen \'t eylant Loodus gekomendred, byo-énaemt CrouanAe zoon van de zwarte Harald van was, heeft hy boden gezonden tot alle de Vorften der eylan-JfeUnd, vluchtende gekomen is tot Godred Syrrix zoon, die den, gebiedende dat zy by een vergaderen en hem tot Ko-toen regeerde in Man, en is van de zelve zeer heerlijk ont- ning ftellen zouden. Ondertuflchen was hy met zijn gezel-fangen doende met rooven en flempen,fchond de eerbaerheydt In \'t\'zelfde jaer heeft Willem de Bajlardt Engeland over- van vrouwen en dochters, en deed zijn beft in vuyle wei-wonnen , en Godred Syrdx zoon, Koning van Man, is ge- luften en vleefchelijke vedokkingen. En als dit den Vorftenftorven, ien volghde zijn zoon Eingal. der eylanden gebootfchapt wierdt, alreê vergadert zijnde, M L x v I hectt Godred Crouart cen groote menighte van om hem tot Koning te ftellen, zijn zeer heftigh op hemfchepen vergadert, cn is acn Man gekomen , en heeft het verftoort geworden, en hebben zich naer hem toe gefpoet,volk des lants flagh gelevert, maer wicrr\'overwonnen en op cn hem des nachts over-komende, hebben het huys daerde vlucht gedreven. Wederom heeft hy zijn heyr cn fche- hy in

was aen brandt geftcken , en hem met al de zijnenpen vergadert, is aen Man gekomen, heeft met dc Manners ten deel door \'t zwaerdt, ten deel door de vlammen omge-pevochtcn,is verwonnen cn verjaegt. Ten derde mael heeft braght. hy een groote menighte vergadcrt,en is \'s nachts aen de ha- m x c v ii i. Is de Abdy van S. Maria tot Giftcrtmm ge-ven oekomen die genoemt wordt, en heeft dne bon- fticht. Antiochien is van de Chriftenen ingenomen,en daerdert^mannen in het bofch verborgen, welk was op de top heefteen ftaert-fter gefchcnen. TYDT-SCHRIFT DERKONINGEN VAN MAN. van de berg, die ScAcafel genoemt wort^ den dagh gekomen In \'t zelfde jaer is dc flagh gelchict tuflchen dc Mannerszijnde, hebben de Manners haer flaghorde geftelt, en een by Santwat,exi dcNoordedche hebben de overwinninge be-groote aenval doende,zijn met Godred tot den ftrijt geraekt. houden. In welke oorlogh Graef Othor en Macmaras,Noi-En als dc ftrijdt heftigh was , zoo hebben die drie hondert ften van weer-zijden, doot gebleven zijn.manncn,uyt haer hindedage van afteren opftaendc,begon- In\'t zelfde jaer heeft Magnus,Koning van Norwegen, denen de Manners te verzwakken en op de vlucht te drijven, zoon van Olaf Harald Harfagres zoon, willende onderzoe-Als zy zich verwonnen zagen, en haer geen plaets om te ken de onverdurventheyt van S. Olaf Koning en Martelaer,vluchten open was,want de vloet der zee had de kolk van de geboden dat men zijn graf zoude opencn.Maer de Biflchoprivier Ramfa vervult, cn dat haer dc vyanden van d\'andere en klerken hem tcgenftaendc,zo is dcKoning zelf ftoutelijkkant ftantvaftclij k vcrvolghdcn,dic toen over-gcbleven wa- toc getreden, en heeft dc kift door Koninglijk gewelt doenren hebben met ccn crbamlijk geroep vanGodred verzocht, openen. En als hy dat onverdurve hchaem met zijn oogendat hy haer \'t leven fchenken zoude. Hy,door barmhardc- gezien cn met zijn handen gehandelt hadt, zoo heeft hemhevt bewoogen en medelijden hebbende met haer ellende, terftont een groote vrees bevangen, en hy is met grooterdie onder haer cen tijdt lang gevoed was, heeft zijn heyr te haeft vertrokken. Des volgende nachts is hem de Koningrugh trerocpen, cn verboden, dat men haer niet langer ver- cn Martelaer Olaf door ccn gezicht verfchecnen, zeggen-vol^^en zou. Godred heeft \'s anderen daeghs zijn heyr keur de: verkieft ghy, zegh ik, een van tween, of binnen derdghceg^evcn,of zy Man liever wilden onder eikandcren deelen, dagen uw leven met het Rijk re verhezen, oft uyt Noorwe-en \'t zelve bewoonen, oft alleenlijk van de ftot des landts te gen te vertrekken, en het zelve noyt meer te zien. De Ko-nemen,en tot het hare te keeren, doch haer heeft meêr be- ning van dc flaep opgewekt zijnde, heeft zijn Vorften enhacght\'hct gar.tfche eylant te verwoeften, cn zich

daer me- oudften tot zich geroepen,cn haer zijn gezicht verklaert.Enèe te vern)k^cn, en zoo tot haer eygen te keeren. Maer Go- de zelve verfchnkt zijnde, hebben hem deze raet gegeven,dred heeft met weynigh van de inwoonders, dic by hem ge- dat hy met aller haeft uyt Noorwegen trekken zoude.\' Hybleven waren, haer het zuyder-deel des ey lants, en de over- heeft zonder vertoeven een vloot doen vergaderen vanblijffels der Manners het noorder-decl met dat verding ver- hondert en zeftigh fchepen, en is naer de eylanden Orcadesount, dat niemandt van haer door erfrecht zich oyt eenigh gevaren, die hy terftont bemachdght heeft, en door alle ey-deel des lants zoude durven toe-cygenen. Waer door \'t ge- landen over varende, cn de zelve zich onderwerpende,is tótfchict is, dat tot den hedigcn dagh het gantfche eylant den acn Man gekomen , en als hy \'er gelant was, quam is hyKoning alleen toekomt, en al de inkomft des zelfs hem toe- aen \'t eylandt van S. Patricius, om de plaets van de flagh tebehoort. Dies Godred zich Dublin onderworp, en een zien , dic de Manners weynigh tc voren met elkander gefla-evoot deel vm Layne^ir. Ende Schotten heeft hy zoo ge- gen hadden : om dat\'et noch veel doode lichamen onbe-temt, dat niemandt die cen fchip oft fchuyt dmmerde, daer graven lagen. En ziende, dat het eylant zeer fchoon was,meêr als drie fpijkers durfde in ftacn.Enhy heeft zeftien ja- heeft het zijn oogen behaeght, cn het zelve tot zijn woo-ren gelceft,en is geftorven in het eylant,dat menYle noemt, ning verkooren, fterkten in het zelve gebout, die noch he-Hy heeft voorwaer drie zonen nagelaten, Lagman, Harald, den na zijn naem genoemt worden cn die van Gallowayen Olaf. Lagman,zijndc de outfte en \'t Rijk acnvaerdende, zoo bcangftight,dat hy haer gedwongen heeft hout te hak-heeft zeven jaren geheerfcht, doch zijn broeder Harald is kcn,cn aen ftrant te dragen,om veftingen tc bouwen. H y islangen tijt tegen hem wedcr-fpannigh geweeft^ maer eynd- aen Man, een eylant van Walles, gevaren, en heeft de twee;lijk van Lagman gevangen, is gelubt en geblint. Hier na Huygen,Gravcn, daer in gevonden, den eenen gedoot, denLagman, berouvv hebbende, dat hy zijn broeder de Oogen anderen verdreven, en het eylandt overwcldight. Maer dieuytgcrukt had, heeft van zelfhct Rijk vedatcn, cn met het van Waflcs hcbbcn hem veel gefchenken gegeven , enteken van des Hecren kruys getekent, heeft een lerufalem- haer verlatende is weder naer Man gekeert. Hy heeft zijnfche reys aengcnoitien, op dewelke hy ook geftorven is. fchoenen gezonden aen Murecard Koning van ledandt,M L x X X11. Alle de Grooten des eylandts hoorende de hem gebiedende, dat hy de zelve op zijn fchoudercn zoudedoodt van Lagman, hebben gezanten gezonden tot Mure- dragen op de geboort-dagh onzes Heeren,

midden door zijn



? GELSE EYLANDEN. 555 zijn huys, in \'c gczichc van zijn booden , op dat hy daer uyt vader de twee zonen van Harald de oogen uyt-gerukt, en verilaen zoude, dat hy den Koning Magnus onderworpen den derden gedoodt. was. EI et welk de leren hoorende, hebben\'tquahjkgeno- m c x l i v. Godred heeft begonnen teheerfchen, en men, en zijn zeer vergrämt geworden. Maer de Koning heeft geheerfcht xxx jaren,- in\'t derde jaer des rijx heb- heylzamcr raet gebruykende, zeyde, ik zou niet alleen zijn ben hem die van Dublin gehaelt, cn tor Koning van Dublin fchoenen dragen , maer ook liever eeren willen, als de Ko- geftelt, tegen den welken Murecard Koning van lerlandcning Magnus een landtfchap in lerlandt vernielen zoude, oorlogh verwekt heeft, en zijn hutten geflagen hebbendeDies heeft hy \'t \'gebodt vervult cn de boden ge-eert. Ook by dc ftadt, die genoemt wordt Coridelis, heeft zijn broederheeft hy veel gaven door de zelve aen den Koning Magnus Ofibelmet 3000 ruytcrs naer Dublin gezonden, dievanover gezonden, cn met hem cen verbont gemaekt. De bo- Godred en de Dublincrs gedoodt wierd, de anderen al t\'za- den w ederkcerende tot haer Heer, hebben hem vertelt van men op de vlucht diijvende. Dit gefchiet zijnde is Godredde gelegenheyt van lerlandt, van de gencughlijkhcydt, van weder naer Man gekeert , en , beginnende dwinglandy de vruchtbaerheydt, en van de gezontheydt der lucht. En te plegen, hceft de edelen ont-erft, van de welke een Tor- Magnus dit hoorende , dacht niet anders als gantfch Ier- fin Oters zoon, machtiger als de andere, gegaen is tot Su- landt onder ziehte brengen. Dies hceft hy geboden cen medcd, cn hceft Dubgal Sumerleds zoon Koning der ey- vloot tc vergaderen. En zelf met zeftien fchepen voor uyt- landen genoemt, hem veel eylanden onderwerpende, als lopende, willende het landt verfpicden, als hy onvoorzich- Godred dit van eenen Paulus verftaen had, een vloot bereyt tciijk van zijn fchepen geweken was, is fchielijk van de Ie- hebbcnde,is hy Sumcrled te gemoet getrokken, die met een ren omringt, en gedoodt met byna alle die met hem waren, vloot quam van 80 fchepen. En hy is begraven neven de kerk van S. Patricius in duyn. En in \'t jaer m c l v i is cen fcheep-ftrijdt gefchiet in de als hy VI jaren geheerfcht had. Welke geftorven zijnde, zoo nacht van drie Koningen, cn vele van weder-zijden geblc- hcbben de Vorften der eylanden gehaelt Olaf zoon van ven zijnde, zijn des anderen daegs bevredigt, en hebben hec ^ G odred Crouan, die toen in \'t Hof van den Koning Henrijk Rijk der eylanden onder haer gedeelt, en het Rijk is twee- van Engelandt, de zoon van Willem, woonde. deligh gemaekt van dien dagh af, tot den tegenwoordigen M c 11. Olaf de zoon van Godred Crouan heeft

begon- tijde toe, en dit is de oorzaek geweeft van de val van \'c Ko-nen tc hcerfchen, en hceft geheerfcht xb jaren, ccn vreed- ningrijk der eylanden, na dat dc kinderen van Sumerled heczacm man, cn heeft al de Koningen van lerlandt en Schot- zelve ingenomen hebbcni landt in zijn verbont gehad : hy heeft tot een vrouw ge- m c l v 111. Sumerled is tot Man gekomen met 5 5 fchc- nomen Affrica de dochter van Eergufius van Galewedia, pen,cn heeft Godred verdreven,en het eylandt verwoeft,cn by de welke hy geteelt heeft Godred. By zijn byzitten Godred is over-gevaren naer Noorwegen om hulp tc halen he^ft hy gekregen Reginald, Lagman, Harald, en veel tegen Sumcrled. dochters, van welke een getrouwt is aen Sumerled Vorft m e l x i v. Heeft Sumerled een vloot vergadert van Argik. van * Herergaidel, welke oorzaek geweeft is van den val hondert cn zeftigh fchepen, en is aengekomen by Rhinfiin, van het gantfche Koningrijk der eylanden. By de zelve willende zich gantfch Schotlant onderwerpen : maer door heeft hy gewonnen vier zonen, Dulgal, Reignald, Engi goddelijkewraekvanwcynigcn verwonnen, is met zijn zoon en Olaf. en een ontallijk volk aldaer gedoot. mc xx xiii, Op den z Auguftus is\'er zulk een In\'t zelfde jaer is de ftrijdt geweeft byE^wy^tufTchenRe- Eclipfis der Zon geweeft, dat de dagh tot een nacht ver- ginald Godreds broeder en de Manners,en door lift van cen keerde. Graef zijn de Manners op de vlucht gedreven. M c x x x IV. Olaf heeft Yvo Abt van Furnes gegeven En Reginald hceft begonnen te hcerfchen. Doch op den cen deel van zijn landt in Man, om een Abdy te bouwen vierden dagh is Godred over gekomen van Noorwegen in een plaets die genoemt wordt cn heeft de ker- met een groote menighte van gewapende lieden, en heefc kelijke goederen in dc eylanden , cn met inkomften ver- zijn broeder Reginald gegrepen, cn van zijn oogen berooft rijkt, en met vryheden ïjcfchonkcn. cn gelubt. In \'t zelfde jaer is geftorven Malkolm Koning . m c X L11. Godred de zoon van Olaf is over-gevaren van Schodandt, en zijn breeder Willem is hem in hec Rijk tot de Koning van Norwegen, die genaemt was Hmge, en gevolght. beeft hem manfchap gedaen, en is by hem gebleven, eerlijk m c l x v i. Zijn \'cr twee ftaert-fterren verfcheenen voor van hem ontfangen zijnde. In \'t zelfde jaer zijn de drie zo- der zonnen opgang in de maent van Auguftus,een ten zuy- nen van Harald plats broeders , die opgevoet waren by den, de ander ten noorden. Dublin , cen groote hoop van mannCn cn alle vluchtelin- m c l x x i. Is Richard Graef van Penbroek over-geva- gen van den Koning vergaderende, gekomen in Man, be- ren in lerlandt, en hceft Dublin en een groot deel van ler- geercnde van den Koning, dat men haer de gantfche helft landt t\'onder

gebracht. van het Koningrijk der eylanden geven zoude. Als de Ko- m e l x v i.Hceft lan van Curcy zich Vlton onderwor-ning het gehoort had, willende haer bevredigen , antwoor- pen , en Vivianus, Gezant van de\'Apoftolifche ftoel, isinde dat hy hier over raedt zou houden. Als zy derhalven tijdt Man gekomen , en heeft de Koning Godred wettelijk doenen plaets geftelt hadden, daer men de raedt zou moeten trouwen met zijn vrouw Phingola dochter \\2in Maclotlen,houden, zoo handelden die fchelmcn ondertuflchen on- zoon van ^»rié^mr,Koning van Ierland,naemlijk de moe-der eikanderen van des Konings doot. En op de beftemde der van Olaf,die doen drie-jarigh was.Haer heeft getrouwedag zi)n bey de partyen t\'zamen gekomen in de haven, die de Abt Silvanus, dien Godred op de zelfde dagh gegevencenoemt wort en hebben op de ry gezeten, de Ko- &quot;heeft een deel landts by CMireJcege, kloofterning met de zijnen aCn dc cenc zijde, zy met de haren acn gebouwt heeft, maer eyndelijk is het landt met de Munnik-dc andere zijde. En Regnald was tuflchen beyde die hem ken aen de Abdy van Ruffm gcgunt.doodtflaen zoude, ftont alleen fprekende met een man van m c l x x 11. Heeft Reginaldde zoon van Eakmarkac,de Vorften des lants. En als hy geroepen zijnde tot den Ko- een man van cen Konmglijk geflacht,in Man komende metning quam, kerende zich tot hem, en even als hem groe- een grooten hoop volx, in \'t afwezen van den Koning,in detende, heeft een alinfterende bijl om hoogh gelicht, en des eerfte ftrijdt eenige, die de ftrandt bewaerdenverdreven,114 5. Konings hooft met een flagh af-gehouwen. En zoo groot en omtrent 3 o gedoodt.Daer na op de zelfde dagh de Man-en fchelmftuk begaen hebbende , hadden het eylandt ter- ners vergadert zijnde, hebben hem byna met al de zijnenftont onder haer gedeelt, een vloot vergadert hebben- omgebracht. de, zijn over-gevaren na Galwey , willende het zelve mclxxxiii. o Onder-graef van Man. overweldigen , maer de Galweycrs famen komende, cn m c l x x x v. Een Eclipfis der zon op den dagh van Phi- een f^rooten aenval doende, zijn met haer in gevecht ge- lips en lacob. raekt. Zy terftont dc rugh keerende , zijn met groote ver- mclxxxvit. Is Godred Koning der eylanden ge- werring naer Man gevloden, en hebben al de Galweycrs, ftorven op den thienden November, en de navolgende zo- die daer in woonden, ten dcclomgebraght, ten deel ver- mer is het lichaem overgebracht tot het eylandt Hy. Hy jj^^gygj^^ , heeft nagelaten drie zonen, Reginald, Olaf, cnYvar; jvi c X L111. Godred Olafs zoon, uyt Noorwegen kee- terwijl hy geleeft heeft, heeft hy zijn zoon Olaf tot erfge- rcnde,wordt Koning van Man, en heeft tot wraek van zijn naem geftelt, om dat hy alleen wettigh geboren was ^ maer
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? ENGELSE de Manners, als Olaf noch naulijx thien jaren oude was, ha-len Reginald uyt de eylanden en ftellen hem tot Koning. mclxxxviii. Heeft Reginald Godreds zoon overde eylanden begonnen te heerfchen, en is Murchard ge-doot, een machtigh man in \'t gantfch rijk dcr eylanden. M c X c II. Is de flagh gefchiet tuflchen Sumerleds zo-nen Reginald en Enge,maer Enge behielt de overwinning. In \'t zelfde jaer is de Abdy van RuJJin overgebracht naerDufglas , maer na vier jaren zijn de Munniken weder ge-keert naer Rujfin. M c G ïii. ïs Michiel Biflfchop der eylanden geftorventot Fontanoó, dien is gevolght Nicolaus. M c c IV- Is Huygh van Lacy gekomen met een heyr inViton.en heefteen flagh gedaen met lan van Curcy, en denzeiven gekregen, en Vlton onder hem gebracht. Daer naheeft hy lan laten vry gaen, die tot Koning Reginald geko-men is, van den welken hy eerlijk ontfangen wierd, om dathy zijn zwager was,-want lan van Curcy heeft ten wijve gehadAft\'rica Godreds dochter, welke gefticht heeft de Abdy vanS. Maria de lugo Bomini, en is aldaer begraven. M c c Y.ïs lan van Curcy en Reginald Koning der Eylan-den met I oo fchepen in Vkon gekomen in een haven, diegenoemt wórt Stranfeort, hebben traeghlijk het kafteel vanRath belegertimaer Wouter van Lacy met zijn heyr overko-mende, heeft haer verdreven 5 van toen af heeft Curcy noytzijn landt weder-gekregen. M c c X. Is Enge Sumerleds zoon met zijn drie zonengedoodt. Koning lan van Engelandt heeft toen een vloot van yoofchepen naer lerlandt gevoert, en zich \'t zelve onderwor-pen, en zendende een Graef, met namen Fulco, naer Man,hebben het zelve byna in vijftien dagen verwoeft , engyzelers ontfangende, zijn van daer naer haer vaderlandtgekeert. De Koning Reginald en de Edelen waren nietin Man. M c c X V II. Is geftorven Nicholaus Biflchop der Ey-landen, en is begraven tot Vlton in het huys van Benchor,dien Reginald gevolght is. H Lufl ons hier eenige dingen i>an de broederenOlaf en Reginald te herhalen. Eginald heeft zijn broeder Olaf gegeven het eylandt,dat genoemt wordt Lodhus, welk men zeyt breederte zijn als de andere eylanden, maer wort van weynigh in-wooners bewoont, om dat het berghachdgh en fteemgh is,en bykans geheel onbouwelijk. Ende inwooners des zelfsleven gemeenlijk van de jacht en viflchery. Om dit eylandtdan te bezetten is Olaf vertrokken , en heeft daer in ge-woont leydende een arm leven ren als hy zagh dat het geen-zins genoegh was tot onderhouding van hem en zijn heyr,is hy getrouwlijk tot zijn broeder

Reginald getrokken , dietoen heerfchte in de eylanden, en heeft hem alzoo aenge-fproken: Mijn broeder ( zeght hy) en mijn Heer Koning,ghy weet dat het Rijk der eylanden my door erf-recht toe-behoort heeft: maer om dat de Heer u om dat te heerfchenverkoren had, zoo misgun ik het u niet, en neem het ooknietqualijk datghy totde Koninglijke waerdigheyt verhe-ven zijt. Nu bidt ik u , dat ghy my voorziet met eenighdeel landts in de eylanden, waer in ik eerlijk leven magh:want het eylandt Lodhu^s, dat ghy my gegeven hebt, maghmy niet onderhouden. Hetwelk hoorende, zoo heeft zijnbroeder Reginald gezeyt, dat hy daer raedt overhoudenzoude, en \'s anderen daeghs als Olaf geroepen quam tot det\'zamen-fpraek,zoo heeft hem Reginald bevolen te vatten,en te voeren tot Willem Koning van Schotlandt, op dat hyby hem in de gevangenis bewaert wiert, en Olaf heeft bynazeven jaren in de gevangenis geboeyt geweeft. Maer in hetzevende jaer is Willem Koning van Schotlandt geftorven,die zijn zoon Alexander nagevolgt is,de welke eêrhy ftorf,geboodt dat al de gevangens zouden verloft worden. Der-halven is Olaf verloft tot Man gekomen , en is terftont metcen groot gezelfchap van edelen getrokken naer S. lacob,en wedergekeert zijnde, deed zijn broeder Reginald, Olaftot een vrou trouwen de dochter van een edelman van Ken-tyre, de zufter van zijn huysvrou, met namen Lavon^cn. gafhcmLodhm te bezitten.Na weynig dagen heeftReginandus,Biflchop der eylanden, Olaf en zijn zoon Godred, en zijn D E E Y L A N D E N. vïom.\'e. Lavon ineen volle vergadering wettelijk gefchey-den, als na-maeghfchap van zijn eerfte vrou. Daer na heeftOlaf getroutChriftina de dochter van FerkarGraef Om deze zaek heeft Reginalds huysvrou, de Koning dereylanden,vergramt brieven gezonden,uyt de naem van Kó-ning Reginald, naer \'t eylant Sky tot haer zoon Godred, dathy Olaf dooden foude, Godred hier na trachtende, en inLodhm komende, zoo is Olaf met een kleyn fchuytjen totzijn Schoon-vader den Graef van Rojfe gevlucht,en Godredverwoeftte Lodhus.O^de zelfde tijdt is de Onder-graef vanSky Pol Bokes zoon, een machtigh man in alle de eylanden,om dat hy\'t met Godred niet houden wilde, gevlucht, enheeft met Olaf t\'zamen by den Graef van Roße gewoont,en met Olaf een verbont gemaekt hebbende, zijn beyde ineen fchip aen Sky gekomen. Eyndlijk verfpieders uytge-zonden hebbende, hebben verftaen dat Godred in een ey-landt, welk genoemt wierdt het eylandt van S. Colomba,zorgelooslijk met zommige mannen vertoefde.En

met zichvereenigende alle haer vrienden en bekenden , en die zichvan zelf by haer wilden voegen, hebben in de ftilte van eenond jdige nacht, na dat zy vijf fchepen van de naefte ftrantgetrokken hadden, welke twee ftadien van het voornoem-de eylandt was, het eylandt omringt. Godred en die methem waren \'s morgens vroegh opftaende, en ziende dat zyvanafle kanten van de vyanden omringt waren, ftondenverbaeft, maer, haer wapenen aengetogen hebbende,poog-den zich mannelijk te verweeten , doch te vergeefs. Wantomtrent de negende uur van den dagh is Olaf ep de voor-noemde Onder-graef Pol met alle zijn heyr in \'t eylant ge-trokken , en gedoodt hebbende alle die zy buyten de muu-ren der kerk vonden, hebben Godred gegrepen, de oogenuyt-gefteken en gelubt. Tot welke daet Olaf nochtans nietgeftemt heeft, en kon het niet weeren, om Bokes zoon,de voornoemde Onder-graef Want dit is gefchiet in ditMc c XXII t jaer na Chriftus geboorte. In de naefte zomergyzelers ontfangen hebbende van al de Grooten der eylan-den , zoo is Olaf met een vloot van twee-en-derdgh fche-pen acn Man gekomen,en by Rognolfwaht aengclant.Op dczelve tijdt hebben Reginald en Olaf onder eikanderen ge-deelt het Rijk der eylanden,gevende Man aen Reginald bo-ven zijn deel met de naem van Vorft. Olaf twee fpijs-hopengekregen hebbende van het volk van Man, is met zijn ge-felfchap naer zijn deel der eylanden gekeert. In \'t volgen-de jaer is Reginald, Alan Heer van Galway met zich ne-mende, met de Manners tot de deelen der eylanden getrok-ken, om het deel des lants, welk hy zijn broeder Olaf gege-ven had, weder van hem te nemen, en het zelve onder zijnheerfchappy te brengen. Maer dewijl \'t den Manners nietlufte tegen Olaf en de Eylanders te vechten, om dat zy haerbeminden, zoo zijn Reginald en Alan Heer van Galloway,niet voorderende, tot haer eygen gekeert. Na een kleynetijdt heeft Reginald,onder de gelegentheyt van te gaen naerhet Hot van mijn Heer den Koning van Engelant, ontfan-gen van \'t volk van Man hondert Marken 3 en hy is getrok-ken tot het hof van Alan Heer van Galloway. Op de zelfdetijdt heeft hy zijn zoon aen Alans dochter ten ihoulijk ge-geven. Het welk de Manners hoorende, zijn zeer verftoortgeworden, cn zendende om Olaf,hebben hem tot haer Ko-ning geftelt. Mccxxv i. Heeft Olaf zijn erfdeel weder gekregen ,naemlijk \'t Rijk van Man en de eylanden, \'t welk zijn broe-der Reginald geheerfcht had x x x v 111 jaren, en heeft on-bekommert geheerfcht twee jaren. M c c X X V 111. Is Olaf met

al de Grooten van Man, enhet fterkfte deel des volx over-gevaren tot de eylanden,Weynigh daer na zijn Alan Heer van Galloway,en ThomasGraef van Atholien, en Koning Reginald, gekomen aenMan met een groot heyr, hebben \'t gantfche zuyder-deelvan Man verwoeft, en de kerken berooft, en alle mannen,die zy krijgen konden, gedoot^ en \'t zuyder-deel van Man isbyna tot een woeftijn gebracht. En hier na is Alan wedermet zijn heyr naer zijn landt gekeert, en heeft zijn Baljou-wen in \'t landt gelaten, die hem de tol des vaderlandts zou-den geven. Maer de Koning Olaf is haer over-gekomen ,en heeft haer verdreven, en zijn Koning-rijk weder gekre-gen. En de Manners, die hier en daer verftrovtwaren-,hebben begonnen weder te verzamelen, en ftoutelijk tewoonen. In



? ENGELSE EYLANDEN. D E 557 In\'tzelfJejacr is op een ontijdige nacht in de winter Ko- dc zuyder-zijdc; en is begraven in de kerk vanS.Mari^ ning Reginald onverwacht gekomen uyt Galloway,met vijf van RuJJJk. fchepen, en verbrande al de fchepen van zijn broeder Olaf, Op die tijdt heeft Alexander Koning van Schotlant veel en van de Grooten van Man by \'t eylandt van S.Patricius, en fchepen vergadert om zich de eylanden te onderwerpen, en vrede begeerende van zijn broeder, is veertigh dagen geble- is in \'t eylant Kerwaray, van de koorts bevangen, geftorven. ven by de haven Ragnellwath. Ondertuftchen heeft hy tot Eïarald de zoon van Godred Don heeft de naem van Ko- zich getrokken al de Eylanders in \'t zuyder-deel van Man, ning der eylanden gebruykt, al de Vorften van Koning Ha- die gezworen hebben, dat zy haer zielen in de doodt ftellen raids Olafs zoon gebannen, en zijn gevluchte Vorften en zouden, tot dat hy de helft van \'t Rijk hebben zoude: daer Graven in der zelve plaets geftelt. tegen heeft Olaf de Noorderfche tot hem gevoeght, en op mccl. Is Harald de zoon van Godred Dö» , door brie-den XIV Februarius is op een plaets, die Tingmll genoemt ven ontboden, gegaen tot den Koning van Noorwegen, diewort, de flagh gefchiet tuflTchen de broederen,in welke Olaf hem in de gevangenis gehouden heeft, om dat hy het Rijkgewonnen heeft, en de Koning Reginald is van zommigen onrechtvaerdighlijk ingenomen had.aldaer gedoodt, buyten weten van zijn broeder. En de roo- In \'t zelfdejaer zijn by Roghalwaht aengekomen Magnusvers komende tot het zuyder-deel van Man,hebben het zei- Olafs zoon, en lan Dugalds zoon , die zich Koning noeni-ve verwoeft. De Munniken van Rujftn hebben het hchaem dc; maer deManners qualijk nemende dat Magnus niet ge-van Koning Reginald overgebracht tot de Abdy van S. Ma- noemt wierd, hebben haer van ftrandt verdreven; van wel-ria de daer is\'t begraven in een plaets,die hy voor ke vele door fchip-breuk vergaen zijn.hem verkoren had. Hier na is Olafgegaen tot den Koning jm c cl 11. Is Magnus Olafs zoon gekomen tot Man, envan Noorwegen j maer eêr hy daer quam, heeft Haco Ko- is tot Koning geftelt j in \'t volgende jaer is hy getrokken tocning van Noorwegen, een Edelman met namen Husbak den Koning van Noorwegen, en is daer een jaer lang ge-Owmunds zoon tot Koning der Sodorenflfche eylanden ge- bleven. ftelt,en heeft hem na zijn naem Hacb genoemt. En de zelf- m c c l i v. Heeft Haco Koning van Noorwegen, Ma-de Haco is gekomen mec Olaf,en Godred Don

Reginalds gnus Olafs zoon geftelc cot Koning dereylanden,en heeftzezoon, en met veel Noorwegers tot de eylanden j en terwijl aen hem, zijn erfgenamen, en inzonderheyt aen zijn broe-zy in \'t eylandt Both een kafteel innamen, is Haco met een der Harald, beveftight. fteen doodt-gefmeten, en wierd in lona begraven. m c c l v i. Is Magnus Koning van Man, getrokken naer m c c x x x. Is Olaf met Godred Don, en de Noorwegers Engelandt, en van den Koning van Engelandt Ridder ge- tot Man gekomen , en hebben\'t Rijk onder haer gedeelt, maekc. Olafheeft Man behouden, Godred tot de eylanden getrok- mcclvii. Is de kerk van S. Maria van Ruflin coe-ge- ken, is in \'t eylandt Lodhm gedoodt, en Olafheeft hec Rijk eygenc aen de Sodorenflfche Richard. der eylanden behouden. m c c l x. Is Haco, Koning van Noorwegen , gekomen m c c x x x V I I. Op den x x i May is geftorven Olaf coc de deelen van Schotlandt, en niets verzoekende,gekeert Godreds zoon Koning van Man, in \'t eylandt van S. Patri- naer de Orcades, daer hy by Kimas overleed, en is begraven cius, en is begraven inde Abdy van : hy heeft ge- toi Berge. heerfcht x i jaren, twee terwijl zijn broeder leefde, en negen m c c l x v. Is geftorven Magnus Olafs zoon Koning van na zijn doodt. Man en de eylanden by \'t üot van Ru^m, en begraven in de Zijn zoon Harald is hem na-gevolgt in\'txiv jaer zijner kerk van S.Maria vanouderdom, en heeft geheerfcht xi i jaren. In \'t eerfte jaer m c c l x v i. Is \'t.Rijk der Eylanden over-gedragen aendes Rijx is hy tot de eylanden getrokken , en heeft Loglen Alexander Koning van Schotlandc.zijn bloed-verwant tot wachter van Man geftelc de navol-gende herfft heeft Harald de drie zonen van Ne/, te weten \'t Gene hier na-^olgt is met een andere en jongerbi]fgald,Thorquel,Molmor, en zijn vriend lofeph tot Man hefchreDen.gezonden. Dies zijn zy op den xxv dagh t\'zamen gekomen by TmgudH, en, door ontftaene nijdt tuflbhen de zonen van m c c l x x.Op den achtften dagh van Odober is de vloot Nel cn Loglen,is\'er van weêr-zijden dapper gevochten, al- van Alexander Koning van Schotlandt aen-gekomen by waer Dufgald, Molmor en de voornoemde lofeph gedoodt Roghalwath, en des anderen daeghs voor de op-gang der v/ierden. De na-volgende Lente is de Koning Harald tot zon is de flagh gefchiet tuflbhen de Manners en Schotten, Man gekomen, en Loglen naer Walles vluchtende, is met waer in ^ 3 j Manners gebleven zijn, waer van een Dich- Godred Olafs zoon zijn voefter-kint en veertigh anderen ter zeght: door fchip-breuk vergaen. , r -n \' L.

decies,X ter, drpentefemelcecidere, m c c x x x v 111. Zijn Goipatrik,en Gillefcrift Mac-Ker- Mannicagens de te, damnafutura eave. thaks zoon gekomen van den Koning van Noorweg^ m c c c x i x i. Heeft Robert Koning van Schotlandt be- van Ruffn, het welk DingwayDowijlte-gen hem gehoudhet floc gekregen. ^ - - . .jai Mcccxvi. Öp Hemelvaercs-dag zijn Richard/i? M c c X L. Is Gofpatrik geftorven, en begraven in de Ab- ^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^ dyvanRuflin. „ -r aekomen by Ramaldwath, begeerende dat men haer de tol M c c X X X IX. Is Harald tot den honing van Noorwe- ^^^^ / ^^^^ ^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^^^ gen gegaen, de welke na twee jaren beveftight heeft aen ^^^^^^ ^^ ^ ^^^^ hem en zijn nakomende erfgenamen onder t zegel al de ^^ „ J^^^atlad, dat zy niet wilden geven, zoo zijn zy eylanden, die zijn voorzaten bezeten hadden. ^ & ^^^^ ^^^^ ^^ ^. ^^ deManners getrokken, tot dat zy M c c X L 11. Is Harald weder uyt Noorwegen tot Man ^^^^^^^ onder de zijde van den berg mrthfell, in hec gekeert, en van de inwooners heerlijk ontfangen, heeft vre- ^^^^^ ^^^^ ^^^ Mandevtle bleef, en aldaer flagh leverende, de gehad met de Komngen van Engelant en Schotlant. ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^^ verwonnen,en beroofden w&quot;&quot;&quot;&quot; \'\'T\'\' \' f, het eylandt en de Abdy van en als zy een maent lang Tot hier toe maekt van den Koning van Engelandt, en met veel gaven f^^^ ziinzy met volle fchepen weder befchonKcn, weder tot zijn eyaen gekeert. In\'t zelfdejaer t eylandt geweeitwaren,zijnzy met vu r , is hy ontboden van den Konin| van Noorwegen, en heeft l ^ i ! . \' :» \' I ^ 1 ? ft 1 t \' 5 l< » ir ------^ <T ° j Ur legert net üot van it»///», nee weiK i7ingwayj^owijl te- cot nutvandeKonmgvanNoorwegen nemende, omdat B . maer eyndlijk heeft de Koning hy geweygert had tot des Konings van Noorwegen Hof te ^^^^ Ir^^^n. \' ^ \' ^ . f deboeks diens dochter getrouwt. En in \'t m c c x l i x jaer als hywederkeerde, is hy raet zijn huys-vrou, Laurens Keurlingvan Man en veel Edelen dicht by de grenzen van Radlandr,door een onftaen onweder, verdronken. M c c x l i x.Heeft Reginald Olafs zoon Haralds broederbegonnen te heerfchen den vi May, en is op den dertigftendacrh der zelve gedoodt van den zoldaet Yvar en de zijnen, in^\'een vveyde dicht by de kerk der H. Drievuldigheyt aen 1; f Bynde van het Tydt-fchrift der Koningen van \'t Vemlg der navolgende gefchiedenis ik hier nu uyt andereh^ocgm. ALs de derde Alexander Koning van Schotlandt de we-fterfche eylanden ten deel door overwinning, ten deeldoor geldt, aen den Koning van

Noorwegen getelt, verkre- 1 ?



? ENGELSE D E Jlcmn vanMm, Wapenender Koningen vanMm, Wapenenvan cfidtSicilien. gen had, zoo heeft hy ook Man, als onder \'t getal der zelvc ,acngctaft, cn, door dc dapperheyt van Alexander Stewardonder zijn gebiedt gebracht 5 en den zclven tot VorH: daerover geftelt, met die voorvi/aerde, dathy hem in fcheepfcorde met tien fchepen, als hy \'t geboodt, by ftaen zoude.Nochtans heeft Maria de dochter van Reginald , Koningvan Man, {die geworden was een verbonden man van Ko-ning lan van Engelant) rccht gevordert van \'t eylandt voorden Koning van Engclantj maer heeft tot antwoordt gekre-gen, dat zy \'t van den Schot eyftchen zoude, dat hy toen tertijdt het eylant bezat. Doch haer neef, van haers zoons we-gen , lan Waldebeof {want Maria is getrout geweeft in \'t gc-flacht van Waldebeof) heeft zijn groot-vaderlijk recht ver-volgt in \'t Parlamenr,in \'t dric-cn-dertighfte jaer des cerftenEdwards, voor den Koning van Engelandt, als opper-Heervan \'t Rijk van Schotlandt. Nochtans heeft hy niets andersten antwoort gekregen, als (op dat ik uyt de hcylige kaftenzelve fpreke) laet hy voor de Rechters van \'s Koning bankvervolgen, gehoort en recht gedaen werden. Maer \'t geenhy met recht niet konde, heeft Willem van Mont-agu, zijnbloedt-Vcrwant, (want hy was uyt het gcflacht der Konin-gen van Man gcfproten} met wapenen verkregen j want hyheeft met ccn haeftclijk-vcrgaderde troep al de Schottenuyt het eylandt verdreven. Maer wijl hy tot dezen oorloghgroot geit op-genomen, en niets om te betalen had^zo hecfchy \'t aen Antony Bek Biflohop van Durham, en Patriarchvan lerufalem, voor zeven jaren verpant,cn de inkomft toe-gewezen j den zclven Antonius heeft het den Koning ter-ftont voor al zijn leven vergunt. Daer na heeft \'et de twee-de Koning Edward aen Pieter van Gaveflon, die hy begun-ftighdc, verleent, op welke tijdt hy hem tot Graef vanCornwal verkoor ; en na diens doodt gaf hy \'t aen Hen-rijk van Beaumont met al de Koninglijke heerlijkheden cngerechtighcydt. Doch de Schotten hcbbcn het korts dacrnac onder Robert Brm weder-gekregen, en Thomas Ran-dolf die ftrijdtbare Schot, gelijk ook lang daer na AlexanderHertogh van Albanien , hebben zich Heeren van Man ge-fchreven, en hebben de jongfte wapenen der Koningen van- Man gebruykt, namelijk dne gewapende menfchen-bec-nen t\'zaemgcvoeght, cn métgeboge knyen j gelijk Sicilieneertijdts nackte, om haer dne voor-bergen te beteekenen,op haer penningen vertoont hebben^ te voren nochtans,ge-lijk wy uyt de zegels der Koning zelf gezien hebben, ge-bruykten zy ccn toc-gevouwe zeyl, met het opfchrift, Ko-ning van Man en der eylanden. Omtrent het m c c c x l jaer EYLANDEN. heeft ct dc jonge Willem van Mont-agu Graefvan Saris-bury den Schotten met

gewapendcr-hant ontweldight, dieMan met dc Kroon in \'t m ccc x c i 11 jagr onzes Heeren( als Walfingam verhack) acn Willem Scrop voor groot geitverkoft heeft. Dc welke om gequetfte hoogheyt acn denhals gcftraft,^cn zijn goederen verbeurt gemacktj zoo is hettot het rccht van den vierden Henrijk Koning van Enge-lant vervallen, die dit eylandt aen Henrijk Bercy, Graef vanNorthumberlandt, vergunt heeft (als verwinnet zege-pra-lende over Willem Scrop, dien hy, als hy naer \'t Rijk ftond,zelf byzonderlijk gekregen , en met de bijl doodtgcHagenhad ) met die voorwaerde, dat hy cn zijn nakomelingen, alsdc Koningen van Engelant gehuldight wierdcn, het zwaert,waer meê die Henrijk gegort was,als hy behouden naer En-gelandt keerde, voor-dragen zoude, gemeenlijk LancafterSword. Maer \'t luft ons hier des Konings eyge woorden uytde Koninglijke handt-fchriften voor te ftellen : Door onzcbyzondere genade hebben wy gegeven cn vergunt aen Hen-rijk Graef van Northumberlandt, het eylandt, kafteel, Pelaen Heerfchappy van Man, en alles, eylanden cn heerfchap-pijen tot het zeifde eylandt bchoorende, welke eertijdtstoe-quamen den overleden Ridder Willem ^^rr^?/», dienwy in zijn leven verbeurt gemaekt, en hem zoo verbeurtbefloten hebben, en die wy ten opzicht van die vcrbeurt-making als verbeurt in onze handen kregen . Welke ver-beuren cn befluyt in ons tcgcnwoordigh Parlement doortoeftemming der wereldlijke Hcercn,in \'t zelfde Parlementzijnde, zoo veel belangt dc perfoon van den voornoemdenWillem, en alles, landen, bezittingen, goederen en zijn Ca-tallcn zoo binnen ons Koningrijk, als buyten, op \'t verzoekvan dc Gemeente van ons Koningrijk beveftight zijn, &c.tc houden en te bezitten van den zclvcn Graef en zijn na-komelingen , &c. door den dienft van tc dragen op de da-gen onzer en onzer erfgenamen krooning aen onze flinkerfchouder, en de flinker fchouder onzer erfgenamen , doorhem oft zijn eerlijke cn genoeghzame afgcvaerdighde, datbloote zwaert, waer meê wy gegort waren als wy in \'t deelvan Holdernes aen-quamen, gcnocmt Lancaßer Sword,doch vier jaren däer na is die Henrijk Percy gebannen , cnfchoon terftont weder in zijnerf goederen geftelt,nochtansaen Man geftraft, welk eerftlijk aen Willem Stanley, daer naaen lan Stanley te gelijk met het Patronat des Bifdoms, &c.op-gedragen is, wiens nakomelingen vereert met de tijtelvan\'t Graeffchap van Derby, en gemeenlijk Vorften vanMan genoemt zijn geweeft. HET



? tH E Y L I G H EYLANDT, A R E N N E. N de Noord-zee nu, daerzy Britannien befpoelt, ver-fchijnen de eylanden zeerzelden, bchalven die indeEdenburghfche ftraet zijn,namelijk May, BaJfe^Keth,en Inche Colme, dat is, hetBuyven-eylant. Op de ftrantvan Northumberlandt lightvoor de rivier Lind het eeni-ge Lindis-farne, byde Bri-tannen Inis Me dic ante, hetInt leven Welk, op dat ghy Beda hoort, door de eb en vloedt dagclijxvan S. tweemad als cen eylant van de baren der zee omfpoelt, enCuthbert. tweemad met blooten ftrande aen het eylant gehecht wort. Waer van hy \'t bequaemlijk ccn half eylant genoemt hceft.Het wcft-cynd is enger, en alleen aen dc Konijnen gelaten,en wordt door een naeuwe ftreek landts aen het ooft-cyndgehecht, welk veel breeder is, daer \'t zich ten zuyden ftrekt,heeft het een ftedeken met een kerk, en in \'t zelve een flot,daer eerrijdts de Biflchoplijke zetel geweeft was, welke Ai-dan de Schot, beroepen om den Nordanhumbren hetChriftlijk geloof tc verkondigen, geftelt heeft, mits hy zijnvermaek in de cenzaemheydt en vertrek der plaets fchep-te; en aldaer hebben elf Biflchoppen gezeten. Doch daerna is door der Deenen inval de ftoel naer Durham over-gebracht. Onder de ftadt is een bequaemc haven , vaneen bol-werk, op een heuvel ten zuyd-ooften liggende, be-fchermt. Dit wordt, om de wooning der hcyligc Munniken, by deUo\'ylland. &quot;Engdkn Holy lland genoemt. Waer van Alcuin in een briefaen Egelrcd, Koning der Nordanhumbren: Een plaets, bo-ven alle in Britannien eerwaerdigh, wordt den Hcydenfchevolkeren om te beroven gegeven, cn daer cerft, na \'t ver-trek van S.Pauhnus van York, de Chriftelijke Godts-dienftin ons volk begin genomen hcefc, daer heeft jammer cn el-lende haer aenvang gehad. Zeven mijlen van hier ten zuyd-Tame He, ooften ziet men h et eylandt byna twee mijlen van het{\\ot BanborrotP gelegen, zeer diep van de zee befloten, enmet een kroon van klippen omringt, welk byna in \'t mid-den zijn vefting heeft. Ter plaetfen, als men zeght, dat deLindisfarnifche Biflchop Cuthbert, die befcherm-heylighder noorderfchc Engelfen, om Godt tc dienen , een ftadt(als Beda in zijn leven verhaelt) voor zijn gebiedt bequaemgebouwt, cn gefchiktc huyzen in deze ftadt op-gcrichcheefc. Wanc daer was een gebouw byna rond van gelegen-heyt, van de cenc muur tot d\'ander, na dc maet van vier oftvijf fperren, uyt-geftrekt. De muur zelf van buyten hoogerals ccn ftaende man: want van binnen heeft hy die met eenfchriklijke rots uyt te houwen veel hooger gemaekt, voorzo veel zy genoegh was om de dertelheyt der oogen oft ge-dachten te bedwingen, op dat de Godtvruchtige inwooner,om de gantfche aendacht van zijn gemoedt tot de hoogh-fte begeerten te richten , van zijn

wooning niets konde be-fchouwen als de hemel. Welken muur hy niet van gehou-wen fteen, oft dcchelen, oft fement, maer geheel van ruy-ge fteenen en zooden, die hy uyt het midden des landts metgraven gehaelt had, gemaekt heeft : waer uyt zy van zulkeen groote waren, dar zy naeulijx van vier mannen fchenente konnen op-gelight worden. In de wooning had hy tweehuyzen , naemlijk een bede-huys, cn een andere wooningtot het gemeen gebruyk. Welker muuren hy van gemeeneaerde, met veel uyt en in te graven oft te houwen gemaektheeft. De toppen heeft hy van ongefchikte houten en hooydaer boven op-geleght. Voorts was aen de haven des cylantseen grooter huys, waer in de broeders, die hem bezoekenquamen, konden ontfangen worden en ruften j cn niet vér van daer een bron coc haer gebruyk bequaem. Hier by lig-gen andere klcyner eylanden cen noorden, Widopens, StapleIland, dac \'er twee mijlen af is, Bronßnan, en twee, kleynerals dc gene die zy Wambes noemen. After dczc light het cylandt Coquedi, gemeenlijk Coquet,voor de mondt van de rivier Coquedi , genoegh vrucht-baer van fteen-kolen. En meer eylanden verlchijnen indeze wijk niet; maer hier tegen over v^otden de Saxfcheeylanden, n\\x Heyligh-land, en veel andere voor Ooft-cnWeft-Vricflandt geftrekt, onder welke door de Roomfchewapenen het bekcntftc was , welk by Strabo B i r c h a-ni s, by PUnius B v r c h a n a , en by de RomeynenF a b a ria, van de gelijkenis van ccn van zelf fpruytên-de vrucht, genoemt wierd, het welk (op dat ik \'t in het voor-by-gaen herftellc, hoewel \'t ons voornemen niet raekt) denaem zelve zeght, dat Bor kun is, voor dc mont der Ems lig-gende. Laeger aen de ftrandt van Hollandt, daer zich de Rhijneertijdts ontlaft heeft, worden door de baren der zee bedektde gronden van hec zeer oude Wapcn-huys, wclke, zom-cijdcs door \'c af-vloeycn van de zee ontdekt, ccn wonderlij-ke befchouwing der eerwaerdige oudtheydt, en een zeerfchoonc vorm van onderbouwing vertoonen,welk AbrahamOrcclius uyc de zee zelf op-genomen heeft. Hier aen ge-denk ik te liever,om dac \'ec de Hollanders het huys te Brittennoemen, zo dat het ten minften met de naem Britanfch zy.Want, gelijk het bekencis, dac hec Cajus Caligula, als hy indie nar-achtige tocht op Britannien dacht, tot een vuur-baek gebout heefti zo getuyght ook een oud opfchrift, daeruyt-gegraven, dat het Septimius Severus, door oudtheytvervallen , weder opgebouwt hceft. Van waer\'t nochtansBritten genoemt zy, is te raden geftelt. Dat het van de Bri-rannen zijn naem gekregen hceft, is waerfchijnlijk wancPhilips Melanchthon hceft zelf gelooft, dat zijn vaderlandcBretta na de Bricannen is genoemc gewordeni en dat de ber-gen in Henegou eertijdts Breten na

de Britannen geheetenzijn, heb ik elders gelezen. Maer nochtans, op dat ik meePlmius fpreke, wijl hy zich over dc naem van Bricanfchkruycjwclk Hollandc eygen is, verwondert, \'t zy men moge-lijk, die acn de zee-grenzen, het nabuurigh Britannien toe-geeygent heeft; zoo verwonder ik my ook waerom dit flocBritanfch genoemc wcrde, \'t zy de Hollanders het aen onstegcn-ovcr-gelege Britannien gecygent hebben. Een plaetsin Morinen (nu Terrowanen) noemt Phnius de Britanfchehaven der Morinen,oft om dat men van daer naer Britannienover-vaert, oft om datz\' \'er tegen over lag. Wat hindert dan,waerom men dit kafteel om dc zelfde reden min Britanfchnoemen mach? Want dat de Britannen hier dikwijls aenge-komen zijn, en men van hier uyt Duytflandt in Britannienover-gevaren heeft, kan niemant ontkennen, wijl Zofimusdc zee tuflfchcn Britannien en deze mondt der Rhijn, opd c c c c ftadien als een bequame over-vaert gemeten,cn ge-fchreven heeft, dat men uyt Britannien tot deze plaets detoe-voer placht te brengen, en van daer met rivier-fchuytentegen de Rhijn-ftroom naer\'t Roomfche leger te voerenals Keyzer lulianus fchuurcn boude, als Marcellinus zeghc,daer men de toe-voer, uyt Britannien gemeenlijk gebracht,bergen konde. In wclke rijdt dic Wapcn-huys cot een koo-ren-fchuur verkeert, en van dc Britanfche voor-raedt, Bri-tanfch genoemt fchijnt; te meêr wijl \'t in de Hollandfchegedenk-teekenen Britenburg genoemc wort. Want die eeuwheeft de wel-gcicgc floten, en met ovcrvloedt van lijftochtvets\\k\\t,Burgen,\'aXs in de Gcfchichten der Burgondiers ftaet,genoemt. Maer wat zoude \'t zijn (op dat ik in deze zaek,welke zoo velen vcrtwijffelt, giffing uyt gifling trekke,) in-dien ik zeyde, dat de Britannen deze plaets ingenomen, enna haer naem genoemt hebben, als zy Magnus Maximus,M m m m m m dien . tl . a I I Der Saxeneylanden. Brichanis.Lib. 7. Berktm, Britanfchwafen-huysop de ßrandvan Hol\'-landt. Britten&quot;huys. 1 i 4 Britanfchehaven derMorinen, 1 :1 Wat Burent. ! ^I J
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? DE BR dien andere Clemens Maximus noemen , met de Purpurerok tegen Gratianus bekleededen? Want hv is\' aen deze O * mondt des Rhijns aengekomen. En zoo het ook toen dezeBritanfche naem niet gekregen heeft, wat zal men zeggen,zoo \'t de iSaxen V Huys te Britten genoemt hebben , ais zyonze ftranden met hare Ciulen (zoo noemden zy haer roof-fchepen ) plaeghden. Want dat de Saxen in Hollandt, nahet verdrijven der Franfen, gewoont hebben,getuyght Zo-ftmus, en dat zy van daer in Britannien overgekomen zijn,blijkt klaer genoegh. Het welk ook, als ik te voren gezeydtheb, de zeer geleerde lanus Douza in zijn Leydfche Ode tekennen geeft. Hoor nochtans, op dat ik niet te ruym in deroem van Britannien fchijn, wijl dat vermaerde voefter-kintvan Hollant,Hadrianus lunius,het Britanfch kruyt tot Brit-un,ecn woort aen zijn volk eygen,betrekt,om dat het over-vloedigh is in Turven, die zy Britten noemen, en waer vanzy de dijken tegen de zee bouwen: zoo zal \'t geenzins on-gefchikt fchijnen, zo iemant dit Zelfde Huys te Britten tot dezelfde oorfprong leyde, dat het namelijk zoo genoemt isgeweeft, om dat \'et tegen de aenloopende baren met tegen-geftelde dijken van zooden, oft Britten geveftigt is geweeft,welke, als \'t gewelt der zee doorgebroken had, zoo fchijnthet ook het gebouw verdrukt te hebben. Maer dit laet haerbezien, die de kracht des woorts, en de gelegenheydt derplaets naeuwer door-zichtigen, en my vergeven,zoo ik hiermijn zein in eens anders oegft fla. Op de oevers van Zeelant zijn ook eenige eylanden vande Scheld, Maes, en zee omringt, waer van ik dit alleen byvoegen zal,datdenaem van Walcheren (dit is\'t voorneemfteonder de zelve ) van onze Walen, na Levinus Lemnius gif-ftng, ontfproten is. Tegen over Zeelandt volght de Teems,de edelfte rivier van Britannien,in zee,op welke plaets Pto-lem^Bus twee eylanden ftelt, naemlijk Toliapis, enCavna oft CONVEKNON. Van Toliapis, welk ikShepey acht, ziet in Kent. Meer ten ooften buyten de mondt der Teems light voorhet eylandt Tmatum, een ondiepe, zandige, en den Schip-pers bedrieghlijke plaets, die zy Goodrvine Sands noemen,al-waer de laer-boeken getuygen, dat in \'t m x c v 11 jaer eeneylandt, welk Goodwins erf goedt was,verzonken is. Waervan loannes Twinus aldus fpreekt: Dit landt is zeervruchtrbaer en overvloedigh van weylanden geweeft, en weynighlager als , alwaer een over-vaert met een fchuytjen van drie oft vier duyzent fehreden vêr was. Dit eylandt isdoor een ongewoone buy van winden, cen fchriklijkc ver-woedtheyt van flagh-rcgenen, cn ccn ongehoorde woeft-hevt der zee verdronken, en onwedcr-kdjghelijk tot ccntwijffelachdgc natuur van landt en zee gebracht: wantikverfta wat ik zegh, om dat het zomtijdts geheel drijft, enzomtijdts, door \'t af-wijken der zee, gaen lijdt.

Mogelijk isdit Toliapis, \'t zy ghy voor Toliapis liever Thanatismlz lezen,en in zommige voor-beelden wordt gelezen, wacr van wy in Kent gehandelt hebben. In deze plaets wort een groote woeftheydt van waterenzoo ge-engt, dat de ruymte der zee tuflèhcn \'t vafte lant vanEuropen en Britannien niet meêr als xxx duyzent fehredenbegrijpt. Welke engte by zommige de Britanfche, by zom-mige de Franfche ßraet gcnocmt wort, cn is cen grens^paclvan de Britanfche zee, welke allenx haer ftranden, die als ofzv zich vergadert hadden , te rugh trekt, en dc landen meteen gelijk gedeelte wijkende,fpoelt van \'t ooften naer\'t we-ften tuflchen Britannien en Vrankrijk. Van hier begint deBritanfche zee, wacr in ons eerft gemoet het eylant, oft lie-ver half-eylandt, Selfy, in \'t Saxifch Seolj-ea, dat is,by Beda,het eylandt der Zee-kalven, die wy in onze tael Seales noe-men. Maer hier van heb ik te voren gefproken. ! liinmDoH\' ZA. Zeeland. Toliapis.Cam US.Cmvey.Shepey.Ziet tnEffex.Goodivinefands. Britanfcheßraet. Britanfche Wat hooger light het eylandt V e c x a , by de Britan-nen Guith, by dc Saxen Wuir-lano, en Wic|5-ea, (want eeneylandt hcbbcn zy Ga genoemt) by ons the Ifle ofWight enWhight. Wacr van hier voor gefproken is. Van Portland, welk nu geen eylandt, maer acn\'t vaftelandt gehecht is, hcbbcn wy hier voor in de Durotrigen ge-handelt. Van hier zal ik over-varen na de ftrant tegen over Vrank-rijk, alwaer van Beerfleet van Normandyen af, tot in \'t mid-den der Canaeldc zee, na \'t beveftigen der Schippers > metklippen en rotfen als bezacytis, tuflTchen welke Wdlcm,des eerften Henrijx zoon, en erfgenaem van Engelandt enNormandyen, terwijl hy uyt Normandyen naer Engelandtover-vocr, in\'t c i dcxx jaer door een droevige fchip-breuk met zijn zufter, baftart broeder, en andere van debloem der Adel verdronken is. Wacr van een Dichter vandietijdt: K^foftulit hunc terrae matri maris unda noverca,Pr oh dolor l occubuit Sol Anglicus, Angliaplora :J^£queprius fueras gemino radiata nitore,Extincio nat O vivas content a parente. Funusplangendum,privat lapis aquoris unm,Et rat is unafuo principe regna duo. En een ander in dc zelfde eeuw heeft deze veerzen vandie fchip-breuk gefmeedt: Dum Normannigena Gallis clarisßiperatü,Anglica regnapetunt, ohftitit ipfe Deus:Jßera namftagili dum fulcant aquora cymba, Intulit excitonubiladenfamari.Dumque vagi caco rapiuntur tramite nautd, FLuperunt imas abdita faxa rates.Sic mare dumßperans tabulataper ultima ferpitMerfit rege fat os, occidit orbis honos. Meêr ten weften liggen eenige eylanden voor Vrankrijkgeftrekt, nochtans Engelandt tocbehoorende : en eerftvoor Normandien, ofc de ftrandt der Lexobiers, die onzeBritanncn Lettaw, als Strant-lieden noemen, light Alderney, Alderney^\'twelk in dc Koninglijke handt-veften Aurney:>cn

Aureney,en Aurigney gcnocmt wordt,zoo dat het dat Aric a fchijnt, Arica,welk by Antoninus, in des Konings van Spanjens voor-beelt , onder de eylanden der Bntanfche zee gehoudenwordt. Andere meenen dat het E b o d i a oft Evodia, Ebodid.wacr acn alleen P. Diaconus, van deze wijk weynigh be-wuft, gedenkt, geweeft is, welk hy derdgh mijlen van de Se-quaenfche ftrant geftelt heeft, en verhaelt dat men het gc-ruyfch der wateren zeer vêr hooren kan. Voorts begrijpt ditAlderney, welk naeuwlijx zeven mijlen van dc voor-berghvan Normandyen Le Hague af is, omtrent acht duyzentfehreden in \'t ronde,vet van landt, geneughlijk van weydenen akkers j het heeft ccn kerk, cn telt tachtigh huyzen. Ikweet niet of ik verhalen mach van cen Reuzen-tant van Een Reu*zulk een grootte in dit eylandt gevonden, dat zy ccn vuyft ^n-tm.evenacrde, wijl de H. Augufti nus fchdjft, dat hy zoo grooteen gezien heeft, dat zoo zy tot de maet van onze tandenvcrklcynt wierd, men zoud \'er fchijnen hondert van te kon-nen maken. Van hier ten weften ftrekt zich een klippigeuytfteking van rotfen, vrecflijk voor de Schippers, by welkezy ^afquettes genoemt worden. Feaa. EcrtUndyz.iet in >Graeffchapvan Dorfet. I A R-



? lARSEY en GARNSEY. Ier onder ten zuyden light Wat de Burger-heerfching belangt,een Gouverneur van CjESAREA, van Antoni- den Koning van Engelandt gezonden , is \'er de hooghfte nus gedacht, naeulijx twaelf Overheyt, die ftelt een Bailjou, die met twaelf gezworene duyzent fchreden af-ge- y^/J^rf» recht fpreekt in burgerlijke dingen: in lijf-zaken fcheyden, welk de Franfen met zeven der gezworenen: in gedingen na recht en billijk nu zoo t\'zaem-getrokken met drie. hebben , als Cafars Burgh in Twintigh mijlen van hier ten zuyd-weften light een an- Normandyen, en de Span- der eylandt by Antoninus S a r n i a , by ons heden Garn- SarnU. jaerts C^far-Augujla in Span- fey genoemt,even als ecn Cyther van \'c ooften naer \'t weften Garnfij» jen,want zy noemen \'t Gear- geftrekt, by \'t voornoemde Cdifarea, nocht in grootte,nocht fèy, als Cherburgh voor Ca- in vruchtbaerheyt te vergelijken, want het heeft maer tien [ars Burgh,Saragofa voor Ca- Parochiën. Hier in nochtans meêr te achten, dat het niets far-Augufta. Gregorius Turonenfis noemt \'et het eylandt vergiftigs, als dat, voort-brengt. In veftingen der natuur is der zee, welk aen deJiadt Conftantia light, alwaer hy verhaelt het zekerer, als omringt zijnde met een fteyle kroon van hoe de Adelijke Biftchop van Rouaen hier naer toe-gezon- rotfen,tuflchen welke de zeer harde en fcherpe fteen,d!e wy den was, gelijk het Papirius Maflbnius het eylandt van de Bmerilnoemen,gevonden wort,waer meê de luweliers haer Beleen Conftantinfche jlrant noemt, om dat het tegen de oude ftadt fteenen zuy veren en fnijden, en de Glazemakers haer glas BmeriU Conftantia over light, welke by A mmianus fchijnen C a- klieven. Ook is het veel vermaerder door het gemak der ha- stra CoNSTANTiA gcnocmt te worden , en in de Ven en handel der koop-lieden. Wanc byna in \'t uyterfte vorige eeüwen Moritonium. Want Robertus Montenfis deel ten ooften, maer aen de zuyd-zijde, heeft het maens- fchrijft, de Graef van Moritonien, dat is , Conftantien, zoo gewijs een haven, bequaem voor groote fchepen, waer aen het niec by de boek-handelaer toekomt; want Moritonium, het ftedeken van S. Pieter met een lange, doch enge ftraet Be hwen nu Mortaigne, is verder van de zee af. geftrekt, en vol van oorloghs-gereetfchap, light, en als den SJ^ic Dit eylant begrijpt omtrent duyzent fehreden in \'t rondt, oorlogh genaekt,is het zeer bezocht van koop-lieden. Want door klippen en banken befchermt. Het land is genoegh door een oudt voor-recht der Koningen van Engelandt, is vruchtbaer, overvloedigh van verfcheyde vruchten en vee, hier even als een gedurige ftilftant van wapenen, en den heeft veel fchapen,en onder die veel met vier hoornen.Zeer Franfen en anderen,zelfs in tijt van oorlogh, geoorloft zon-

gezont van lucht, en geen andere ziekten, als koortfen in de der gevaer over en weder ce mogen komen, en vryelijk haer maenc van September (diezy Settemhersnoevnevi) onder- handel ce drijven. Aen de linker-zijde van de inkomft des hevigh, zoo dat hier geen Artfen plaets vinden. En wijl hec havens, die genoegh klippigh een weêr-zijden mec kaftee- Weynigh voedtfel voor \'t vuur voortbrengt, zoo gebruyken len beveftight wordtj is een oudt flot; ter rechter-handt een zy zee-gras ( zy noemen \'c Vraic) voor hout : welk geoor- ander op een genoegh hooge klip, welk men Cornet noemt, deelt wordt Plinius FucUs Marinus te zijn, en aen de klippi- en met het aenkomen der vloedt van de zee omfpoelt. Het ge eylanden en rocfen overvloediglijk voortkomt. Die door welk,onder \'cgebiet van Maria,de Ridder Eeonhard Chaw de zon gedroogt is voor \'t vuur, en door welx afch, als door her lan, Overfte van \'c eylandc, en nu onlangs zijn navolger marge en vee van aerde, zy de akkers en braek-Ianden me- Thomas Leighton mecnieuwe werken hebben laeen voor- ften, en zeer vruchtbaer maken. En \'t zelve mach men niec zien. Wanc hier woone gemeenlijk de Overfte van \'e ey- als in de Lente en Zomer vergaderen, en dat op dagen van landt met die bezettelingen, die geenzins Franfen en vrou- de Overheyt aengezeyt. Op welke tijdt zy met een dertel wen laten inkomen. Ten noorden wort het half-eylant La- geneughtvan alle kanten methaer karren toc de ftranden Val aengehecht, welk zijn Abdy van geeftelijken gehad t\'zamen komen,en om ftrijdt met haer fchuytjes tot de nae- heeft. Aen de weft-kant neven de zee is een meyr, welk vijf- fte rocfen varen. Maer \'t gene dus van de zee op-geworpen tien honderc fchreden in \'t ront begrijpt, overvloedigh van wordc, mogen de arme lieden coe haer gebruyk verzamelen, viflbhen, en inzonderheyde Karpers,die om haer groocee en Hec binnenfte des eyiandcs wclc zafcelijk mee heuvels op, lekkere fmaek zeer geprezen zijn. De inwooners zijn niec waer onder geneu<>hlijke dalen mec beeken befproeye lig- zoo naerftigh in de landc-bouw, als die van larfey, maer be- gen.bezaeyc mec vruche- en peer-boomen, daer zy drank af geven haer mee varen en koopmanfchappen cot onzekerer maken. Hec is dichc van dorpen,in cwaelf Parochiën onder- winft. Doch elk benaerftighc zich zo zijn eyge lande in hec fcheyden, en mec veel Reeden voorzien, onder welke de byzonder ce bouwen, dac hec ganefche eylanc door flocen in zekerfte aen de zuyd-zijde des eyiandcs cuflbhen de fteden kleyne gedeelcen gefcheyden wordc, hec welk zy niec alleen vanS. Hilarius en S. Albanus is, welk haer eylandc mec be- voor voordeel, maer ook voor vaftigheyt tegen de vyanden zetting gefterkt, en van alle aenkomft

af-gefneden heeft, in houden. het welk men zeght, dac S. Hilarius, Biflbhop van Poidou, Beyde eylanden zijn zeer genoeghlijk door de veelvou- hier naer coe verbannen,begraven is. Wanc de ftade,aen zijn dige groence der hoven en boomgaerden,van welke zy wijn, naem coe-gewijc, cegen over die eylandc,worc de voorneem- uyc peeren gemaekc, (die zy Sydre noemen) gemeenlijk ge- fte van die eylandc geachc,zoo een opziche der koophandel, bruyken. Beyder inwooners Zijn van af-komft ofc Noor- als van de rechc-bank, die hier gehouden worc. Aen de ooft- mannen , ofc Bricannen, en fpreken Franfch, nochcans zijde daer hec de ftadc Conftancia hier cegen oyer heeft,ligc willen zy voor geen Franfen geachc oft genoemc worden,en op een fteyle rots een zeer fterk flot, met een trotfen naem hooren gaern dac men haer Engelfen heec. Beyde gebruy- Mont-Orgueil, hec welk zijn ftichcer den vijfden Henrijk ken zy Vraic, oft Sceen-koolen uyc Engelandc ^ om vuur cc veel ce danken heeft,waer over de Overfte van hee ganefche ftoken: beyde zeer overvloedigh van viflchen, en in beyde eylandc mec een bezetting geftelc is, die eercijcs de Wachcer de zelve heerfchappy. des eylandts genoemc wierd, en onder den 111 Henrijk c g Deze eylanden hebben eereijdes mec andere omgelegene ponden jaerlijx oncfing. Ten zuyden, maer mec verder cuf- aen Normandyen behoorCj maer als de eerfte Henrijk, Ko- fchen-wijdce, ziec men S. Malo, mec een nieuwe naem van ning van Engelandc, zijn broeder Roberc in \'c c i d c v 111 Maclovius, een man van uytnemende heyligheydc, aenge- jaer overwonnen had, zoo heeft hy Normandyen en deze nomen , daer hec te voren de ftadt Biahlintum genoemc eylanden aen hec Rijk van Engelandc gevoeghc, van welke wierd, en in de oude aentekening A l e t v m , want in dé cijdc af zy mec een vafte crouw Engelandc alcijdc aengehan- hant-fchrift van ïfldorus Mercator leeft men uytdruklijk,^^ gen hebben,zelfs als Koning Ian,lchuldighgeoordeelcin de ^adt BiablintumAndexs Aletum. De inwooners begeyen zich doodt van zijn neef, door geweze vonnis van al \'e rechc van naerftelijk coc de viflchery, maer inzonderheyc coe den ak- Normandyen, \'e welk hy van den Koning yan Vrankrijk t<5 ker-bouw, en de vrouwcjes doen voorwaer mec kouflbn te leen bezac,vervallen was,en hec pnefche landt vai? hem af- Cisfarea. 1H I ? Cajfra Con-fimtia, AioritO&quot;nium. Vraic\' TucusMa-rmns. •\'I Mont-Orgueil,dat ts,hovaerdi-ge bergh. Almtn, breyden, die wy larfey Stockes noemen, groote winft. ^ vi eb ook niet als de derde Henrijk^ Koning van Engelandc, door N n n n n n
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? 36-Z D E B R I T A N S C H E EYLANDEN. door een verdrage zom geldcs van zijn recht van Norman- van ons Britannien varen, en langs de zelve voorby Ideßm,dyen af-ftond. En hebben voortaen haer trou , den Engel- Momhole, Longshiffes, eêr beruchte klippen als eylanden,fen gegeven, met de hoogfte lof van ftantvaftigheyt gchou- gevoert, zie ik aen de uyterfte voor-berg van Cornwal An-den, en zijn aen de Koningen van Engeland alleeii ovengh toninus L i s i a , by de gebuuren nu Lethowfirv^tn by ande- Lifia.van ai \'t vaderlijk erf-goedt van Willem de Conqueßeur, en ren The Gulfe, dat is, zoo men \'t vertaelt, de Well, genoemt, rhe Chet Hertoghdom van Normandyen i hoewel de Franfen de welk alleen by \'t af-vallen der vloedt bloot verfchijnt. Ditzelve dikwijls aengerant hebben, midts zyze met fpijtige acht ik voor der ouden L i s s i a , om datX^, als ik verftaen ^^^oogen aenzagen , dat zy aen Engeland, en niet aen Vrank- heb, by onze Britannen het zelfde beteekent. Want Lifo verkeerderijk behoorden. Garnßy voorwaer, als uyt de hant-veften des is met eer woeft gerucht geluyt geven , even als in wellige letters Si-Koning-rijx te zien is , hebben zy onder \'t gebiedt van den plaetfen gehoort wordt, en daer worftelen de vloeden der Üa-vierden Edward ingenomen j maer door de dapperheyt van zee met groot gekrijfch tegen \'t noorden en ooften,tuflchenRichard Harleftm, Valeä van de Kroon, wederom in korten Cornwal en die eylanden in-geprangt, welke Antoninustijdt verlorencn de Koning heeft hem , tot loon van zijn Sigdeles, Sulpitius Sillin^, Solinus Silvr^e,dapperheyt, tot Overfte van \'t eyland en flot gemaekt. En de Engelfen Silly, de Nederlandfche Schippers Sorlings,in\'t cla cc xl ix jaer, als Engelandt in\'s Konings kindt- de oude Grieken Hesperid^e en Cassiteridesheyt onder zijn inwendige quaden gedrukt lagh, heefthet genoemt hebben. Want Dionyftus Alexandnnus heeftzeLeo Stcozzi, Overfte der Franfche Galleyen, aengetaft, van haer wefterlijke gelegenheyt Hejperida genoemt in de-doch met groot verlies der zijnen af-geweert, van zijn voor- ze veerzen: Normm-dyen ver-loren. Gftlfe, Stlly, oftSorlings. nemen moeten af-ftaen. Wat de kerklijke zaek belangt j zy hebben onder denBiftchop van Cênfiants in Normandyen geftaen , tot dat hyby ons gedenken het aenzien des Roomfchen Paus {welkeonze BiflTchoppen doen) weygerde af te zweeren. Van toenaf zijn zy door Koningin Elizabeth van \'t Bifdom van Con-ftants af-gefcheyden, cn tot in der eeuwigheyt aen het Bis-dom van Winton gehecht,zoo dat de Biflchop van Wintonen zijn navolgers al,wat tot het Biflfchoplijke recht behoort,invorderen. Nochtans wordt de kerke-dienft na de Ge- l\'^üa) Im iniss-atn ka^IÜÜ \'iijdp Ev^üiTsrstijiN^iJ&quot;«? S&quot;\' Eazreg/iJ\'ü«^, ré-Si Kdoym^oio ^Vi^At},vedtucTiV dyoujc^v Trsu^q iQri^cov. Welke

Prifcianus alzo vertaelt heeft : Sed &quot;^fummam contra Sacram, cognomine dicunt.^am caput Europa, funt flannipondereplena.Hefperides,/\'ö^«/^ tenuit quas fortis iberi,Feftus Avienus heeftze ook Oflrymnides in zijn zee-ftran- * SacrumPromon-torium. ve ftaet : In quo InfuU fefè exerunt OejlrymidesLaxejacentes, d^ métallo divitesStanni atqueplumhi : muit a vis hic gent is efi,Superbus animus, efficax folertia,Tiegotiandi curajugis omnibus * Nolufque cumbis turbidum latejretumEt belluofigurgitem Oceani Jècant ;Non hi carinas quippepinu texere * Facere moremnon abiete, ut uJUs efl,Curvant ^phafelo : fed rei ad miraculumNavigiajunóiisfemper aptant pellibus,Corioque vajlumfkpe percurruntfalum. En namaels van de zelfde eylanden de zelve Avienus :rarteflifque in terminos OeflrymnidumNegotiandimos erat, CarthaginisEtiam colonü. *Nonuf\'que navi-bus in Ne-ris Pari-fienfibus.Lodovi-cus Non-nius legicNuUifqHCcymhu.* Fecere re-tms. NotasParif.Nonnius.Acerevemrunt.?Phafelos. j\'-A Serke» En de andere Grieken hebbenze van het Tin C a s sT E RID ^ genoemt, gelijk ook Strabo een plaets by de i- lethow. Arne, Ltga. SiadiS.Sept Jßes. Barfa. \'epele. W^er deBritanfchezee diepß ts. neeffche kêrken-tucht, die \'er de Franfen ingevoert heb- genoemt van welke hy deze veerzen in-gevoegt heeft,ben, bedient. ^^^ ^^ Parijlche druk, en de Aenteekeningen op de zel- Wat de burgerlijke gewoonten dezer eylanden aengaet;ik zoude alreê eenige uyt de Koninglijke brieven konnenaenteekeiien,namelijk dat Koning Tan ingeftelt heeft twaelfgezwore Krooners, om de willekeuren en\'t recht, totdeKroon behoorende, te bewaren; en heeft tot verzekeringder Eylanders vergunt, dat de Bailjou in \'t ander door \'t ge-zicht der Krooners mocht bevredigen zonder brief van denieuwe Deffeißna gedaen binnen \'t jaer, van de doodt dervoorzaten binnen \'t jaer, van het houlijx-goedt insgelijxbinnen \'t jaer, &c. Dat die bezworene haer oordeelen nietuyt-rekken buyten de tijdt van een jaer. Datzyindeko-ftiiymen en andere dingen als inwooners, en niet als vreem-delingen zouden gehandelt worden. Maer deze dingen laetik anderen, die de zelve byzonderlijker navorfchen. Inhet gemeen hebben de gewoonten van Normandyen hiermeeftendeel plaets. Van Serke, een tamelijk eylandt tuflchen de zelve in-lig-gende , met fpitfe rotfen omheynt, in het welk, onder \'t be-leyt van Koningin Elizabeth, en, als men zeght, tot zijn ey-ge nut, I. de S.Owen de larßy (welkers oudtheyt van ge- Drangi vanlVfien, van\'t Tin Cassiteron noemt: enflacht zommige, zonder zekerheyt, voor S. Owens tijdt af- Stephanus verhaelt in zijn fteden uyt Dionyfius, dat in de Marianusbrengen,) een Colonie, oft Nieu-ftadt,daer het te voren on- Indifche zee een eylandt Cafßtera na het Tin genoemt is. Scotu«.bebout lagh, ingevoert heeft. Van lethow, welk tot gebruyk

Doch dat het M i c ti s, welk Plinius fchrijft, dat zes dagenvan den Overften van Garnfey, om beeften te weyden, Daf- varens binnenwaerts van Britannien af is, en wit loot voort-fen. Konijnen,en Fafanten te voeden, even als een dier-wa- brengt, onder deze was, zoude ik niet durven beveftigen.rande is ; als ook van Arne, welk grooter als dat, eertijdts Nochtans ben ik niet onbewuft, dat de zeer geleerde Her-een eenzame woon-plaets der Erancifcanen was, wijl zy van molaus Barbarus voor Midiis Mitteris in de met de hant f^e-oude Schrijvers niet gedacht worden, zal ik niet meerder fchreve boeken gelezen heeft, en voor Mitteris Cartiterisfpreken. leeft. En datik gezeyt heb dat dit de zoo dikwijls gezochte Daer na verfchijnt op de zelfde ftrandt Antoninus Liga, Cajßterida zijn, blijkt door het aenzien der ouden, de gele-welk, de naem noch overigh hebbende, nu Ligon genoemt genheyt der zelve, en de Tin-aderen. Tegen over de Ar-wordt. Zo liggen \'er ook zeven eylanden verfpreyt, by An- tabren (zeght Strabo) tegen welke de wefterfche deelen vantoninus S i a d je , van \'t getal j want Saith beteekent in de Britannien over liggen, zijn ten noorden de eylanden, dieBritanfche tael zeven, by de Franfen heden Les fept Ißes men Caffiterida noemt, eenighzins in de Britanfche landt-genoemt. Want ik acht dat deze Sajaden verkeerdelijk Hia- ftreek geftelt. En elders: De zee is grooter tuflthen Span*daten by Strabo genoemt worden, mits men van deze,als hy jen en de Caflïiteriden, als tuflTchen de Cafliteriden en Bri-zeght, in min als een dagh in \'t eylandt van Britannien ko- tannien. Tegen de zijde van Cekiberia ftrekken de CaflTite-men kan. Van de Siaden tot B a r s a, waer aen Antoninus riden, zeght Sohnus. Diodorus Siculus: In de eylanden ,insgelijx gedenkt, zijn vu ftadien, by de Franfen iße de welke der Spaenfche zee naeft liggen, die van het Tin Cafß-Bas, hydeEngdkn Baßpole. Want noemen de Bri- /mW^^genoemt worden. Euftathius: De Cafl] ten den zijntannen dat min diep is; en de Schippers vernemen met tien aen-een-grenzende eylanden naer \'t noorden. En wijlhet diep-loodt, dat de zee hier niet boven zeven oft acht deze Sillinen tegen over de Artabren, datis, Galiflien invademen diep is; daer zy aen de andere ftrandt, als in de Spanjen, liggen, midts zy zich van de zelve regel-recht tenzee-kaertentezienis,xii,xviii,xx vademen diepte be- noorden af-ftrekken, wijl zy in de Britanfche landt-ftreekgrijpt. Nochtans hebben de Schippers waer-genomen, dat geftelt worden, wijl zy zich aen de zijde van Cekiberiatuflchen deze eylanden en Foy, onze Britanfche zee van ftrekken, wijl zy door grooter zee van Spanjen als Britan-Cornwal aller-diepft is, die zy in de Canael omtrent van nien af-gefcheyden worden, wijl zy naeft aen de Spaenfche116 vademen meten. Van hier zal ik nu weder aen de ftrant zee zijn, ten

noorden aen-een grenzen, cn de vermaertfte ( alleen





? D E B R I T A N S C FI É EYLANDEN. der Samniten vrouwen woonen, door Bacchus inblazing in-;genomen , welke aen Bacchus dienft en ofterhanden zichhefteden: dat \'er geen man komt, maer dat zy, mec ft;huy-ten weghgevoert, zich met haer mannen vereenigen , endaerna weder in \'t eylandc keeren; dat \'er ook de gewoonteis, dat zy jaerlijx het dak van de kerk aftiemen, en op dezelfdedagh voor der zonnen ondergang weder op leggen ,ieder van de vrouwen den laft aendragende: en dat dien delaft ontvalt, van dc anderen verfcheurt wordc: en dac zy deftukken na de kerk voerende, eer geen eynde maken , voordat zy door verwoetheydt ontloft worden: en dat het altijdtin gebruyk is, dat een van haer door de ontvalle laft zooverfcheut werde. Zoo heeft het den oude Schrijvers geluftvan de uyterfte deelen der weerelt leugentjes en fprookjeste verdichten. Doch van Ceres en Proferpina, zeght hy, iswacrft:hijnlijker. Want men zeght, dat \'er een eylandt byBritannien is, daer men aen deze Godinnen op de zelfdewijsy^ls in Samoihrace, offert. En wijl Mela, die zelf een Spanjaert is, fchrijft dat de Bri-tanfche zee zich tot aen de ftrandt van Spanjen, en den uyt-loop der Pyreneifche bergen ftrekt, zoo zoude ik hier ookkonnen verhalen van Normonftier, l\'lße deDieu, l\'Iße deRey, zeer bekende eylanden door de voortkomft van hetzee-zout; maer wijl zy by de oude Aertbefchrijvers zelfsniet genoemt worden, zoo zy \'t genoegh dat ikze ge-noemt heb. Doch het naefte eyland, heden Oleron, wordcvan Plinius met de naem van V l i a r v s vereert , welk,als hy zeght,in de Aquitanifche inham, aen de mont van deCharsntoninw. Charente^yed vryheden van de Koningen van Lib. 2. Oleron.VlmHS, Engelant, toen Hertogen van Aquitanien, vergunt, gehadtheeft. In welke tijdt de Icheeps-tucht en eer zoo gebloeytheefc, dat deze zeen door wetten , in dit eylandt in \'t cio ccLXVI jaer gemaekt, niet min als eertijts de Middellandtfchezee door de Rhodifche wetten, geheerfcht wierden. Nu is \'er meêr niet overigh,wijl onze reden zoo veel blin-de klippen der zee, en fcherpe rotfen der oudtheyt ontwor-ftelt en ontzeylt is, dan dat, even als de Schippers eertijdtsaen Neptunus gefcheurde zeylen, oft een beloften-tafel, al-zoo ook ik aen den Opperften Godt, en der eerwaerdigeOudtheyt op-draegh, het welk ik nu gaern beloof, en t\'zij-ner tijdt, als \'t Godt belieft, mijn belofte voldoen zal. On-dertuftchen gedenk de lezer, datik met die nijdige en vree-tige vyandt, d e T y d t , in dit werk geworftelt heb,waervan een Griek zeer wel gezongen heeft: A\'^^ssAgiWf (pi^ijctjf TTOP^icg d^d Tm.pi^\'m-m , VLOA (^avde K^-èTrli Cp^^of^ilcöv pci^OTsrav\' Kcif i^n règ Kou ^^ (poMvo/J^ag, «s (pccnpov Doch ik pleegh my met dat tweeling-veers van Mimner-mus, \'t welk ik zeer waerachtigh bevonden heb, insgelijksaen te fpreken en te vertrooften:

TIuj (Tcun^ iPjiiva 75ƒ)77ï, êvmqXi^cdv iJkog rig as a(Aeivov e^«.. Dat is z Verheught um hert-, het graeu is kor zei in het lezen, Die Jfreekt Jleedts wel van u,hy dezen kan \'t niet wezen^ N D E. E Godl- aüeen de Eere,
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