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? OAN BLAEU A E N LES E Ademael ick u, gunftige Lefer , vooreenige jaren, nae \'t openen van\'t Too-neel der Nederlandtfche Steden, oockSchotlandt in \'t licht te geven beloofti heb j foo lie nu de vrucht en vervullingmijner belofte,dewijl ick het, met Yrlandt vereenight,als het vijfde deel van onfen Atlas, hier te voorfchijnbreng. Dit offer ick aen uwe wijfe goetwilligheydt enliefde tot de kunften en wetenfchappen: verhopendedoor de felve, als aengenarae gunftwinden, met uytge-fpanne feylen voort te varenden by u en andere verftan-digen, omtrent welcke de reden en ontfchuldiging plaets hebben,danck te verdienen: te meer, dewijl hetgene ghy befchouwt, een geheel nieü Werck is, uy t deneerftigheyt en arbeyt van verfcheyde mannen voort-gebracht ; want de laft; van den Atlaa, die het gantfcheAerdrijck draeght, kan niemant ten deel, ick fwijgvan\'t geheel, opheffen. Doch wat anderen hier toegedaen hebben, fal ick niet verbergen : TimotheusPont, in Schotland geboren, heeft dat gantfche Rijckwijdt en breedt deurgereyft, alles met opmercking be-fien, en in eenige Landkaerten, doch ruw genoegh,dewijl alle faken in \'t begin onvolkomen lijn, ontwor-pen. Joannes Scot, Heere teScotis-Tarvet, en nochonlangs Direóleur van de Cancelrye van Schotlandt,heeft defe en andere, die in vele handen als verftrooytwaren, metwonderlijcke vlijtverfamelt, gelijck een  kofte-



? koftelijcke fchat voor fchipbreuck bcwaert^en my die,maer feer gebroken en wangeftaltigh, toegefonden :ick heb de lelve in orde gebracht, en Ibmtijts een cnc-kele, verwart en wanvoegelijck geftelt, in verfcheyde-ne deeien, en yder Graeffchap befonder, onderfchey-den. Daerna hebben Robert en lacob Gordon de laet-fte hand, gelijck men feght, aen dit werck gefet; en,behalven de verbeteringen in de Kaerten van Timo-theus Pont, eenige van de hare , nevens fommige Be-fchrij vingen, foo van haer felve als van andere,daer by-gevoeght.Seker Orcader,die ick eertijts op mijn Druc-kery om de feylen der Letter-fetteren te verbeterengebruyckte, heb ick de Orcades en de Sehet- of Heth-landifche Eylanden doen befchrijven : d\'overige fijnuyt Buchananus enCambdenus genomen; doch dievan de laetlle Schrijver, als een Engelsman lijnde, en,volgens lijn eygen feggen, in de Schotfe fchriften fooniet ervaren , fijn door den bovengemelten Heere vanScotis-Tarvet in vele plaetfen merckelijck verbetert,In defer voegen hebt ghy,gunfl:ige Lefer,de namen dergener,met wekker hulp ick ditLuft-tooneel toegefteltheb: tot nu toe heb ick, met groote moeytenen ko-llen , niets anders können bekomen. Geniet met ver-niaeck wat hier in u aengenaem is: en foo ghy iets be-ters hebt,gelief my dat,ter liefde van \'t Gemeene befte,te behandigen j ick fal het met genoegen ontfangen,en met danckbare gedachtenis uwes naems, indien udat behaeght, in \'t licht geven. Treet toe derhal ven,befie Schotland en Yrlandt, en veiiuftight u met onsoogh-bancket: doch eer ghy aenvangt,laet my toe datick u bekent make: dat ick de Steden en oude en nieu,we Gebouwen van ItaHen ten grooten deel gereet heb^ welcke



? welcke ick, terwijl gliy Sdiotlandt deur reyfl;, tot ügenoegen, op \'t cierlijckfte fal toebereyden. De Water-weerelt hebt ghy oock te verwachten, indien neenweynigh tijts te wachten niet verdriet, terwijl my geenarbeydt verdrieten fal om die met orde aen den daghte geven: dewijl fiilck een Werck met ongewaffchenhanden, als iemant onlangs gedaen heeft, niet aen tegrijpen isj \'t was oock beter ftil te fitten, dan alfoo mette grooten haeft en veel fchrijvens niets te fchrijven,enroock te verkoopen. Dus verftaet ghy, hoop ick,goet-willige Lefer, dat \'er noch niets verricht is, als ghy onsvoornemen in die deelen gewaer fult werden:want ickmoet mijne eerftgeilelde ordening , door de misgunftvan anderen gedwongen, eeoighfins veranderen; endaerom fal Ptolemeus, en d\'oude Aerdbefchrijving, alsoock Grieckenland, en eenige andere deelen, wat fpa-der als ick gemeent had, in \'t licht komen j doch even-wel vroegh genoegh, indien wel genoegh: \'t welck ickmeen getroffen te hebben, foo onfen arbeyt u niet on-aengenaem is ^ doch hoe kan hy misnoegen verdienen,die fich haeft om anderen te vernoegen ? en hoe feerickmy fpoede isu bekent. Maerfie, terwijl ick hiermee onledigh was, quam de E. H. P. Martinus Marti-nius uyt Indien, en brengt met fich d\'Afteyckeningenen Befchrijvingen van \'t Rijck Sina j hy houd aen, datick die opmake en uytgeve j derhalven ftel ick nu alleandere dingen ter fijde, om fulck een werck te bevor-derenj op dat ick fijn begeeren, en u vermaeck, beleef-de Lefer, fonder eenige verhindering, op \'t allerfnelftevoldoe. Vaer wel, en geniet onfen arbeyt met vruchten vermaeck. P R I- i f ! ,



? G I u M V SAR C £ R D I N A N D II S T E R T I US, T>wimfavente dementia ekBus Romamnm Im-perator Semper zAugtißuS:, ac Germania, Hmga-rt^^ Bohemia^ Dalmatia^Croatide ^Sclavoni^ë^c.Rex 5 zArehidux Auftride^ T)ux Burgundia, Styrice, Car in-thm 3 Carniolcc, ^ Wirt embergde ^ Comes Tjrolis ^ ^c. Auguftaleminprimis decethenignitatem^ efficaciomm C^fareifavoris ac patrocinii fui opem iis jüvandis ac tuendis impendere ,qui rei litterarige ornand^e atque excolendce vigilias , ac lucubra-tiones fufcipiunt laodandaSi nominatim vero iis^ qui in ea difcipli-na, quxUniverfi Orbis Terrarum facieni ac formam, omniumqueülius Regioiium ac Provinciarum fitum ac pofitioneni uiio intui-tu 5 abfque longa laboriofaque juxta ac fumptuofa peregrinatione,confpiciendüm cognofcendumque exhibet, amplificanda , atqueilluftranda operamac ftudium ponunt indefeffum ^ pariter ac fum-ptus noii contemnendos : Quum itaque Nobis loannes Blaeu bi-bliopola Amftelredamenfis humillime expofuerit, fe poft éditasjam pridem quatuor partes Atlantis , nunc quintam quoque par-tem 5 quas Scotiam contineat & Hiberniam, tabulis ^ opera acftudio Timothei Pont, & Roberti Gordonü incifis ac confedis,elaboratam habere & abfolutam . eamque tarn in raajori^qoam mi-nor! forma, adeoque tabula etiamScoti^egenerali, publicamialucem fuis fumptibus dare conftituifTe • vereri autem fefe, quumejufmodi editiones ingentes requirant impenfas , ne,dum ipfe reiîitterarise promovendae, aliorumque commodis augendis pro virilifua parte infudat^improbahominum alienis laboribus infidiantium^qu^eftuique ac lucfo proprio, vel cum aliorum noxa & jaàlura au-gendo 5 inhiantium cupiditate , fperato laborls atque impendii fuifrudu deftitutus infanabilem in re domeftica faciat pauperiem :adeoque Nos fupplicabunde rogarit^uti rationibus fuis hac in par-te confulere 5 feque contra cujufcunque lucripetse dolum CasfareiNoftri Diplomatis prsefidiomunire,clementer dignaremur.Nos ita-que juftis id genus precibus pr^didi loannis Blaeu benigne annui-mus, ac proinde ipfi Blaeu, ejufque hseredibus Ca^fareum Noftrum Privi- w



? P R I V I L E G I V M C ^ S A R E V M Privilegium fiiper editione pr^memorata^ Qointsc partis Atlantis ^ \'miacum tabuiis tarn in majori^ quam minoriforma, adeoquecumtabulaScotise generali facienda clementer conceffimuSjprout pru-dentes, fcientes, animo bene deliberatOjac CiEfarea Noftra autlio-ritate concedimus^facultatem eidem dantes, utfepediólam Quin-tam partem Atlantis, tabulafque ejufdem tam in majori, quam mi-nori forma, ad eoque tabulam Scotia? generalem, fi ita ipfi vifu-eurti ,excudere atque evulgare poffit : ex adverfo omnibus ac fin-gulis Typographis, Bibliopolis, Bibliopegis,& librorum compa£to-ribus 5 & aliis quibufcunque librarian! negotiationem exercenti-bus 5 tenore pr^lentium inhibentes, ac vetantes , ne quis eorumpr^edidam Quintam partem Atlantis, ejufve tabulas tam in majori,quam minori forma , uti nee tabulam Scotise generalem, poftea-quam omnia iftaà fsepememorato Blaeu ita excufa,atque édita fue-rint, intra duodecennium à prima publicationis die proxime com-putandum, intra Sacri Romani Imperii, Regnorumque, Provincia-rum, ac Dominiorum Noftrorum hsereditariorum fines fimili, velalio typo & charadere, vel forma ac tabuiis , vel etiam per com-pendium, aut fub augmentatione alterius cujufdam Audoris,in to-to five in parte recudere, vel alio recudendum dare,vel alibi etiamimpreflTam, aut imprefTas importare, adducere, vendere aut diftra-here clam vel palam, citra voluntatem ac confenfum fï^pedidiloannis Blaeu, ejufve hse\'redum, aufit pr^fumatve. Si quis autemfecus faxit, & interdidum hoc Noftrum temerario quodam aufumigrare, negligere, transgredi & violate non fuerit veritus, is nonfolum hujufmodi libris ac tabuiis perperam quippe & fraudulenterrecufis,atqueimportatis, (quos quidem,vel quas antedidus Blaeu,ejufve hseredes vel propria authoritate, vel magiftratus loci illiusauxilio apprehendere acfibi vendicare poterit) de fafto privari :fedviginti infuper marcarum auri puri puti, ex femiffe in Mrannm fivefifcum Noftrum Imperialem fraudis nimirum vindicem ^ ex altero &quot;veto femifle fsepementionato loanni Blaeu, ejufve h^eredibus, tan-quam parti Isefse, omni remiffionis ac venix fpe pra^cifa pendenda-rum mulótam dare damnas eftorhac tamen lege,ut prxdidus Blaeuquaterna ut minus exemplaria didx Quintse partis Atlantis^ftatimpoft finitam editionem aut impreffion.em,ad CancellariamNoftramImperialem curet tranfmittenda ; Quod fi neglexerit, hac No-ftra gratia ac Privilegio neutiquamfrui, gaudereve poffit, fedeo ftatim privatus atque exutus efle cenfeatur. Mandamus ergouniverfis ac fingulis Noftris & Sacri Imperii, Regnorumque,Pro^ 4ï j: ; 3 li. ? it vmcia-



? PRIVILEGIVM CiESAREVM. vinciarum, ac Dominioram Noftrorum hsereditariorum fubditiscujufcunque flatus, gradus^ordinis^dignitatis, conditionis aut for-tune exiftant5tam Ecclefiafticis, quam fecularibus, pr^fertim veroiis^qui in magiftratu conftituti^vel proprio vel fuperiorum nomineac loco Jus dicunt, juftitia^que exercent adminiftrationem ^ adeo-quelmperialiNoftro librorumCommiflarioFrancofurti^ne quem-quam Privilegium, & interdidum hoc Noftrum Csefareum teme-re & impune tranfgredi aut violare quovis fuperius exprefTo, acprohibito modo patiantur. Quin potius contumaces , fi quos for-te compererint, prsefcripta poena muldari, aliifque modis ido-neis curent coerceri^ni graviflimamNoftram indignationem incur-rere, & eandem muldam lucre voluerint. Harum teftimonio lit-terarum manus Noftrse fubfcriptione & figilli Noftri C^farei im-preffione munitarum. QH^e dabantur in arce Noftra Eberftorffii,undecima die menfis Augufti 3 Anno Domini millefimo fexcente-fimo quinquagefimo quarto. Regnorum Noftrorum Romani de-cimo odavo, Hungarici vigefimo nono, Bohemici vero vigefimofeptimo. 11 i FERDINANDUS^ V^ FERDINANDVS COMES CVRTÎVS. /iAd mandatum S. C^ßresoPKlajeflatis proprium JOANNES WAL DERODE. ?m



? PRIVILEGIE E STATEN GENERAEL derVereenigh-de Nederlanden, hebben geconfenteert, geaccor-deert, en geo6troyeert, confenteren , accorderen,en oélroyeren mits defen , aen lohan Blaeu, dat hyvoor den tijt van vijf-en-twintigh naeftkomende Ia-ren alleen in defe Vereenighde Nederlanden, gealfocieerde Lant-fchappen, Leden, en Steden van dien, fal mogen doen drucken,nytgeven, en verkoopen alle de Kaerten en Befchrijvingen, foogenerael, als particulier van de refpeólive Provinciën van Schot-landt , en aengelegen Eylanden , gemaeckt by Timotheus Pont,Robertus , en lacobus Gordonius , by den voorfz. lohan Blaeumet groote koften enmoeyte bekomeujcn in koper doen fnydenende drucken; Verbiedende allen ende eenen iegelicken Ingefe-tenen van de voorfz. Vereenighde Nederlanden, Lantfchappen ,Leden , en Steden van dien, binnen de voorfz. tijt van vijf-en-twintigh naeftkomende jaren, de voorfz. Kaerten, en Befchrij-vingen in \'t geheel ofte deel na te drucken, doen nadrucken,uy t-geven,en verkoopen,oft elders nagedruckt binnen de opgemelteLanden te brengen, op de verbeurte van alle de nagedruckteExemplaren , en daerenboven van een Somme van drie hondertCarolus guldens,t appliceren daer van een derdendeel ten behoe-ve van den Officier die de calangie doen fal, het tweede derden-deel ten behoeve van den Armen, en het refterende derdendeelten behoeve van den voorfz. lohan Blaeu : Behoudelijck noch-tans,dat den felven lohan Blaeu gehouden fal fijn op defen ÖnfenOdroye te verfoecken, oock t obtineren, Attache van die Pro-vincie, oft Provinciën, daer hy de voorfz. Kaerten, en Befchrij-vingen fal willen doen drucken, venten, en verkoopen. Gedaenter Vergaderinge van de Hooghgemelte Staten Generael, in denHage, op den tienden lunii, 1^54. B. VAN GENT v^ ( Ter Ordonnantie \'vm de fihe N. R U Y S C H. MEt Attache van de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt enWeft-Vrieslandt in behoorlijcke forme. onder \'t kleync Zegel vanden felven Lande, den lö lunii. en ter Ordonnantie van de felve Staten onderteeckent Herh\\ \'vm Beaumom. ?A
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? X AENTEEKENINGEN op dAeloudheyt der Schotten^ en hun tweede overtocht uyt Yrland in Britanje, onderst be-leyt van Reutharis, die van Beda Reuda genoemt word^ Befchreven doorROBERTVS GORDONiVS. Et was nieiE: noot-wen^igh van onfeAeloudheyt, begin-fèlen van \'t Rij ck, eninkoming in ditEy-landt een lang ver-toog aen te vangen,vermits het meeftedeel defer dingen jveel eeuwen voorons, (gelijck van veel andere volGken&quot;)door deduyfternis bedeckt, en verborgen zij n^ en ge-lijk d\'oorJfprongen der vloeden onbekent zijn,foo is men oock onkundigh in de beginfèiender volcken, die dickwijls kleyn en duyfterzijn, en door verloop van tijden eyndelijckonkenbaer Worden. Maer \'t is heel anders metonle laecken gelegen, dewijl onjfe Voorou-ders , op een en de ièlve tijdt in groot getalüyt Yrlandt in dit Eylandt gevoert, terftontvan \'t begin af onder Koningen hebben ge-weeft,en voort de gedaénte van een Gemeen-te gehad. Ick behoefde oock defe diogenniet foo fbrghvuldighlijck t\'onderibecken\'t en wacr d\'Engeliche Hiftorielchrijvers, onseertijdts uyt dagelijckfche verlchillen haten-de , gelijck dickwijls onder geburige volckengebeurt, d\'aenkoomft der onfen in die tijdtgiffen, in de welcken de Saxen overgekomenzijn, die, van daer gelproten, van hen geroe-pen wierden om de Piden en Schotten opd\'eynden der Provinciale Brittanners te ver-dryven. Dit alles was oock niet foo groot,dat men daerom Iware twift aenrechten foa,dewijl wy, met hen in een heerfchappy ver-bonden , in tael, Godsdienft en zeden tame-lijck wel over een komen; en dewijl alle degenen , die in defè faken kennis boven\'t ge-jTieen hebben, veel dingen, uyt eenfydigheytónbefchaemdelijck en buyten de waerheyt te-gen ons by gebracht, weêrroepen,en van nieusverhandelt hebben. Maer dewijl feer veelhier af, van fbmmigen gefchreven, niet Vande geringen,m.aer van de Grooten,in \'t Latijnuytgegeven , tot de vreemden deurgedron-Schotlandt,gen is, foo ftaet ons toe onfe faken te bewee-ren, of geheel achter te bly ven. Sy hebben voor ecrft geipot met d\'oudètertelling van Scota en Gatheliis, die wy nietmeenen te verfekeren oft\'ontkennen. Zeker,ick fie niec hoe men defè gecuygen voorlpre-kenknn , \'t en waer men aen onfe Schryversgeloof gaf, die altijdt hun begin hier af geno-men hebben, en alle, gelijck ick niet twijf-fel, hier in verdacht füllen zijn , dewijl d\'oud-ften van hen foo groot een verloop van tijdenVan die eeuwen , in de welcken defe dingengeichiet zijn, afgeweefl hebben. Maer laetons dit aen d\'oudt eyt toegeven , vermitsd\'onfèn niet alleen hier in gelondight heb-ben , oiaer oock de Franfchen, Denen , Swe^den, Spanjaerden, en veel andere volckenvan Europa, die eertijdts aen gelijck misdrijffchuldigh hebben gewedft.

En indien wy\'t oude willen onderfbecken , Diodorus Sicu^lus en Herodotus verklaren d\'ooriprongender Griecken , die alle van de Goden herkom-ftigh gemaeckt wierden, \'t welck, hoewel be--lacheliick geacht, die Hiftorieichryvers uytde Geheugh-fchriften defer volcken, die fytoen voor waerheyt hielden, uytgefchrevenhebben. En hoewel men nu met recht defedingen verworpen heeft, ïbo is nochtans ge^looftelijck, dat onle Hiftorieichryvers in dieruwe eeuwen hier af een voorfchrift vootfich hebben genomen, maer voornamelijcktot navolging van hun geburen. \'t Is geenydel vermoeden dat de Brittanniiche Brutus ,en desfelfs fabel hen hier toe moed hebbeagegeven, op dat d\'onfèn niet voor de leftengeacht fouden worden. Dele fabel, van Gal^fredus Arturius gefmeedjof van Cambro voorfijn Brittanjérs ontfangen, is al over vier hon-dert jarennaer de gelegentheyt van die tijdenin\'t Latijn vertaelt en uytgegeven, en in diefelve tijdt door geleerde en geloofwaerdigelieden aengewefen. \'t Is dieshalven te ver-wonderen dat Willem Cambdenos , de ge-leertfte man, en de kundighfte in alle aei-oudheden, alleen geen voorftander daer af^ A heeft



? SCHOT heeft willen zijn: want Iiy belijd wel/prekent-lijck dat hy al de krachten van fijn vernuftaengefpannen heeft om die te beveftigen,maer vergeefs, en dat hy echter geen voor-oordeel daer af heeft willen doen, maer datonaengeroert verlaten. De lelve, onJfè aeloudheyt heftighlijck be-vrijdende , en daer toe warelijck niet op eenplaets alleen alle de krachten van fijn vernuftinlpannende , beweert dat onlè vooroudersvoorde nedergang van\'t Roomfche Rijck,dat is een weynigh voor de koomft der Saxen,d e eyndeïijck ia \'t jaer Chrifli 449 herwaertsaengekomen zijn, geen woning In ditEylandthebben gehad , en dat een weynigh voor dietijden onfe naem eerft aen de weerelt bekenteworden. Maer indien d\'oorfprongen der IS vokken, en d\'aeloudheyt uyt de kennis derRomeynen, daer af beftaet j 6 goede Godt,hoe veel vermaerde volcken füllen dan hunvaderlandt veel eeuwen derven: ja de Bri-tanjers fèlven , Ipader aen de Romeynen be-kent geworden, (lèker eerft aen de Griecken)jfbuden deie Ichande niet können ontgaen,foo Csefar hen niet ten meeftendeei voor in-geboornen uytgefproken had. Maer van \'t begin der bewooning onfervoorouders in dit Eylandt is fwaerder ver-ichil, dat niet ibo verward en duyfter is , ofdefe groote liefhebber der aeloudhedenheeft dat wel können fien ; en dieshalvenmoet men belijden, dat hy, van vooroordeelingenomen, dit geveynfl: heeft. Laer ons hier de befte getuygh defer ver-fchillen by roepen, te weten Beda, in de buurtby de Nord Humbrifche Saxen (felfeenSaxzijnde) geboren, en opgevoed , en die indefe plaetfen fijn geheel leven heeft verfle-ten, \'t welck echter lang was , en die omtren tin \'t jaer onfer Jfaligheyt 73Ó geftorven is, al-reê (indien men fijn graffchrift geloovenmagh ) negentigh jaren oudt zijnde. Defèheeft beft ons en \'t Pidifche volck gekent,met hen, uyt oorlaeck van \'t gebuurfchap,en om de gemeenlchap van Godtsdienft, veelverkeert, welcksgetrouheyt byCambdenuslèlf in alle dingen geprefen, en die van hemvoor een oprecht en ongekreuckt getuyghder waerheyt en aeloudheyt uytgeiprokenword. Hy, terftont in \'t begin van fijn kerckelijckeHiftorie d\'inwoonders van Britanje , en hunoorlprong verhalende, fchat hen voor d\'eer-fte (fonder twijffel d\'oudfte) Brittonnen, vanwelckers beginfelen noch aen hem , noch aenhen, gelijck Csefar getuyght, iets bekent was,-foo veel ouder zijn fy, dan alle HeydenfcheHiftorien. Hy voeght tot de naefte geburenhier aen de Piden,en,onkundighin de tijden,befchrijft d\'oorfaken van hun overkoomft. z LANDT.

die, gelijck hy feght, met fchepen herwaertsaengekomen zijn, toen al over lange \'t groot-fte deel van\'t eylandt, met van\'t zuyden tebeginnen, van de Brittonnen befeten was. Hy voeght daer na tot derde Inwoondersdaer aen de Schotten, in het deel derPidenontfangen, die, onder beleyt van Reuda uytYrlandt getrocken, met de wapenen , of metvrientfchap, wooningen, die fy noch hebben,voor fich onder hen hebben verkregen. Maerdefe wooningen ftreckten fich in Bedaes tijdt,gelijck hier na verhaelt fal worden, niet wij-der uyt, dan tk Fjrth of Clyd , vermits fydoor de macht der Saxen In defe enghten be-floten waren: gelijck om een felve oorfaeckdefgelijcks in die tij den aen de Piden gebeurtwas. Hy, defè drie onderfcheyde volcken in \'tEylandt geplaetft hebbende , begint met eennieuw capittel de koomft der Romeynen, ge-lijck een faeck, die inde laetfte eeuwen ge-beurt was, te befchrijven. Defe dingen zijnklaervoor de Lefers , en lichtelijck te ver-ftaen,fonder met twijffelachtigheyt der woor-den belemmert te zijn, maer na de prijfTelijc-ke gewoonte van defe Oudtvader eenvou-dighlijck befchreven. De Schotten, na \'t verhael van de geleert-fte liefhebber der aeloudheyt, hadden fichWeynigh voor de koomft der Saxen in \'t Ey-lant neêrgefèt. Hy kan dit noch naeuwelijcksvoorfeker toeftaen. Want uyt de woordenvan Beda, die in \'t 14 Capittel verhaelt, dacd\'onbefchaemde Yrfche roovers, t\'huys ge-keert , terftont weer derwaerts fouden trec-ken, en uyt de plaets van Claudianus,Tof am cum Scotus lernenMoVit^ ^ infeflo fpumovit remige Tethys.toont hy dat de Schotten hier noch geenwoonplaets hadden gehad, maer, met fche-pen uyt Yrlandt overgevoert, op rooif zijngegaen. Doch Beda fpreeckt heel anders: Wynoemen (feght hy, voornemende van de Pi- den en Schotten tefpreken) defèn Overzee-fche volcken, niet om dat fy buyten Britan-nia zijn geplaetft, maer om dat fy van \'t ge-weft der Brittonnen afgelegen zijn, en tweezeeboezems tuffchen beyden hebben, &c.Want de grenspael ftont toen teClyd enForthin de uyterfte tijden der Romeynen in dit ey-lant,gelijck ick hier na verhalen zal,als ick vande fcheydpalen fpreeck. Nu tot de faeck. DcSaxen, herwaerts ontboden, fcheepten over,gelijck kenbaer is, in\'t jaer des Heeren 44p.De Schotten hadden weynigh jaren te vorenin \'t Eylandt geweeft, gelijck ghy weet. Dies-halven hebben de Schotten in \'t jaer 440 eerfthet Eylandt gehouden : maer fy hadden, na\'t verhael van Beda, alreê voor Csefars eerftekoomft daer in wooning gehad, Hy was, ge-lijck



? in lïiiin\'iT \' -. ^ SCHOT iijck de ièlve Schrijver verhaeic, in\'t jfèftigftejaer voor Cliriftus geboorte cerü: aen defèftrant gekomen. Dus fchijnt Cambdenus ,uyt Bedaes reeckening, van Cxfav tot aenjaer 440 vijfhondert jaren vergadert te heb-ben: feker een lange tijdt. Nu zijn de jarennoch overigh, die tulTchen Reuda en G^/arverloopen zijn, die, gelijck onfe laerboeckenmeebrengen , 144 zijngeweeft, en de tijdtvan negen Koningen begrijpen, foo dat deyijfeerite Vorftenvan d\'onfen getelt, nietin de rijgh können. Laet ons dit toegeven datd\'onfen in de reeckening der jaren van Reuda(die by d\'onfen Reutharis heeft geweeft) totaen C^elar gedoolt hebben: nochtans fal yderbelijden dat \'er al een tamelijck getal van ja-ren tufTchen beyde verloopen is. Wy behoe-ven\'t getal der jaren nietkeurfinnelijck t\'on-derfbecken, dewijl, als men alle de jaren hierafweghneemt, Cambdenus ongetwijffelt fijn:>Ieyt verliefen fal. Maer ick laet het oordeellier af aen de redelijcke Lefer. Ick fbu my nu tot andere dingen fpoeden,maer wordt door d\'aenteeckening van Men-fchen-eting, in d\'eerfte druck van fijn Boeckonfè voorouders aengewreven , opgehou-den , daer toe Strabo en Hieronymus tot ge-tuygenis by gebracht worden. My gedencktniet dat ick in Strabo iets diergelijck gelefenheb. Men vind oock geen gewach van deSchotten by hem , die weynigh en onfekeredingen van Britannia verhaelt, en feght dathy dit van d\'Yren, die wreeder en woefter dande Britanners zijn, (gelijck hy felf verhaelt)gehoort heeft. Maer wy moeiten ons wel van Hieronymuswachten , \'t en waer ick fagh dat, door delaetfle vlijt van defeman , dit misdrijf aenons vergeven, en defe fchandelijcke fonde totd\'Attacotten gebannen was ; volgens d^op-rechtigheyt der gefchreve Boecken, gelijckhy feght ^ daer Erafmus oock mee ftemt, diedcfe plaets gebreckelijck kent. Daer by, onfeLiefhebber der oudtheyt verhaelt, dat hybelijden moet dat hy in verfcheyde gefchre-ven boecken Attigotten, Catagotten en Cat-titten gelefen heeft. De rechte lefing fal At-tacotten zijn: dit volck,indien fy geen Schot-ten zijn, wordt van Marcellinus by de Schot-ten getelt : en dieshalven, indien Hierony-mus waerheyt heeft, Too fal ons landtfchap,of een van onfe drie lantfchappen, met Men-fcheh-eters befmet zijn: maer de gene,diedefe dingen wel overweeght, fal deRomeyn- LANDT. 3 fche Hifloriefchrijvers, die in die eeuwen ge-leeft hebben , meer vertrouwen. Zeker fy,die van d\'inwoonders defer landtfchappenvoord\'erghflevyandenzijn gehouden,

heb-ben , fchoon fy veel dingen van d\'aert en ze-den der inwoonders verhalen, niets fboda-nigh fchriftelijck gefielt gelijck Tacitus,Herodianus, Dio, Marcellinus, of iemant an-ders, behalven Hieronymus alleen. De geleertfle Liefhebber der aeloudheycvraeght heel naeuwkeurighlijck naer d\'oor-fprong van de naem der Schotten.De geleert-fte Buchananus word van onkunde, of vanonachtfaemheyt gelaflert, en befchuldightdat hy hier in fijn hoop bedrogen heeft. OnfeVoorfegger bewijft hier fijn hulp in fbo fwaereen faeck. Hy gaet met de fackel voor naerfijngifïingen, en van eenige Schrijvers, dieweynigh naem hebben, toegeflemt, voertons door de gelijckheyt der namen naer Scy-thien , met welcke landtfchappen of volckeaonfè voorouders nooyt iets gemeen hebbengehad. Na veel dingen, uyt de mengelingvan veel geringe Schrijvers genomen, befluythy eyndeiijck, dat hy groote vrees heeft datwy, fbo veel d\'oorfprong aengaet, niet altijdtfüllen zijn. Seker , een fwaer mifdrijfvoor de geen , die voor de floel van defe Lief-hebber der oudheyt pleyten fal. \'t Gaet weldat wy niet alleen ichuldigh zijn. Dat nu deRomeynen reden geven,waerom de HellenenGriecken , en d\'Overrijnfche volcken Ger-manjers genoemt zijn^dat de Francken,Duyt-fchen, Swaben , Catten, Gotthen, Alanen,Wandalen, ja oock deSpanjaerden enFran-fchen , en ontellijcke andere volcken nu re-den van hun naem geven , of men fal defèTuchtmeefter niet vernoegen. Hy wil datmen boven alle aeloudheydt hier in onder-fbeck doet, ja oock voor die tijden, die vanVarro Adela en Mythica genoemt worden. Hy,fbo fcherp een eyffcher defèr dingen, pij nightßch rampfalighlijck in d\'oorfprong van Bri-tanje. Maer dewijl hy fèlf niet over-een-koomt met Luddus, een man, uyt d\'oude Bri-tanjers gefproten, in d\'oude Britannifche taelfèer ervaren, en in defè aeloudheden treffe-lijckgeoefFent, foo weet ick niet hoe fijn gif^fing geloof verdienen fal. Hy openbaert fijngifïing , brengt alles van die faeck by, maerdurft niets feecker ftellen. wy worden echtervan een ftreng man geflagen, om dat wy nietsvan onfe naem gifTen» AEN-



? AENTEKENINGEN op de Scheydpalen\', die de Schotten en Piden van de -Landtfchappers onderfcheyden. Ewijl de geleertfte Gambde-niis alles, dat tot defe faeckbehoort , verklaert en te fä-nden gebracht heeft, foo waer\'t niet noodigh dit werck weervan nieuws te beginnen,indiendaer geen verfchil van de genenwas,die in ver-fcheyde tijden defè Scheydpalen gemaeckthebben. Mijn gevoelen is dat iulius Agricolad\'eerfte dit eer heeft begonnen , dan vol-maeckt. Tacitus verhaelt, dat hy de flreecktuffchen Clyd en Förth met befèttingen ver-flerckt heeft: maer niets van de wal of muur. Spartianus wij ft aen, dat die befettingen devyanden niet bedwongen hebben onder Tra-janus, die met andere bekommerniffen , teweten met de Dacifche en Parthifche oorlo-gen, befighwas, maer dat fy echter onder-gebracht zijn,dat is, gelijck ick vermoed, bin-nen d\'eerfte palen befloten. Nu volgt het Rijck van Adrianus,die d\'eer^fte een vermaerde vefting dwars over \'t Eylantgemaeckt heeft. Men kan uyt Spartianuswoorden giften dat dit een Wa-1 heeft geweeft,naer de wijfe van een legervefting,maer groo-ter en vafter , om lang te können blijvenflaen, met byvoeging van veel fchanffen tuflfchen beyde, daer de krijghsbenden , die dewacht niet hadden , hun ruft namen, en ech^ter in alle voorvallen vaerdigh moeftenzijn.\'tSlot van de faeck is waer defe Keyfef haergebout heeft. Cambdenus beweert dat fyterfèlve plaets geftelt is , daer Severus fèdert fijnfcheydweer geftelt heeft: maer my dunckteer dat fy tuifchen de twee voorgenoemdeengten geftelt heeft geweeft. Daer was geen bec]uamer plaets, en\'t Ey-landt nergens foo eng. Agricolaes werck heefthem hier toe können nooden : maer \'t is nietwaerfchijnelijck dat hy foo groot een Landt-fchap aen de vyanden overgegeven heeft, alstuffchen defe twee Scheydpalen leght , datonlangs voor hem voor een deel van\'t Rijckgehouden wierd. \'tGeen, \'t welck Cambde-nus van des felfs lanckheyt uyt Spartianus by-brengt, is van kleyn belang. Waerom ftaethet my niet vry te feggen,dat \'er gebreck in degetallen is , en dat \'er voor tachtigh dertighbehoort gefet te worden, dewijl hy wil dat inde getallen van Severus defgelijcks aen hemgeoorloft zy ? want daer Eutropius vijf-en-dertigh duyfent fchreden heeft, ftelt hy der-tigh s en daer Grofius hondert en twee-en-twintigh heeft, treckt hy\'tin tot tachtighi : ( cn foo oock in de getallen van de befetting.Wat aengaet dat de Schanffen, die aen Seve-rus wal gemaeckt waren , Adrianus naemuytgaven, gelijck Pons JElia, d\'Eliaehfche brugh,Clcißis JElia ^ d\'EHaenfche bende, Cohors Mia y\'t Eliaenfche rot, Ala Sahiniana, de Sabiniaen-fche vleugel j hoe fwack is dit ? wie weet

nietdat de legioenen, benden en vleugels, eensverkofen , en tot de krijghsordening ge-bracht , met namen onderfcheyden , ledertaltijdt , daer fy oorloghden, hun namenhebben behouden \'t welck men lichtelijckmet de voorbeelden van veel eeuwen bewij-fèn kan ? hier uyt fpruyten de Scriboniaen-^ifche vleugel, het fevende Galbiaenfche le-gioen , dat van lovius, en Herculius, welckenamen lang gebloey t hebben, na dat de ge-nen , die daer in d\'eerften in fbldy genomenwierden, verdelght waren. Ick ben niet be-kommert om die Scotus,van de welck hy ver-haelt , die \'t Rad der tijden heeft^efchreven,noch oock met onfè Boëthius, die hy, als een-ftemmigh met hem, by brengt, dewijl fy hemhier niet kennen helpen , \'ten zy dat hyd\'Oudheyt tot getuyge bybrengt. De derdetegenweer van Lollius Ilrbicus heeft oockgeen plaets of waerheyt. Want indien mendit heel geweft tuftchen de twee tegenweeren,van de welcken blijcken overigh zijn,oprech-telijck nafpeurt, foo fal men geen of kleyrtbewijs of vermoeden vinden , dewijl defèLandtfchappen, deurgaens fchrickelijck vanbergen, voornamelijck in de Middellanden,niet bequaem totfoodanige wercken fbudeiizijn: en een Stedehouder fbu oock met fookleyne benden foo grootc dingen niet kön-nen aenvangen. Want daer warefi niet meeifdan twee legioenen onder hem in befetting,,gelijck de ingehouwe fteenen van die tijdenjetuygen; Legio fecmda Augußa, Legio yigefimaVdkns, verwinfter buyten defè Wal, d\'eenefteen, weer opgehaelt, heeft dus: lTe^gTil avg. de gd\'dery vanDmo-trium^ eenhuYght vande Groef ertMm-fchalck^ inMarnisn, D\'ander, die noch in een vermaetde plaets I r j ^ fsmdem- ftaet, heeft dus : imp. c ae s a r l t. ae l.adrian o. antonino.avg. p:__pp. vexillation.leg. xx. val. vic. f. p. m. xx. val. vic.p. iii. Dit



? DE OVDHEYT VAN SCHOTLANDT. j Dit iaetfte opfchrift getuyght de waerheyt wijl Diocletiaiius Keyfer wa$, diefedm dé van Lollius lirbicus , namelijck dat hy geen dwinglandy voor eenige tijdt in \'e eylandt op- nieuwe muur of tegenweer gemaeckt, maer gerecht heeft , de grenspael weer tot aen fijn werck, dat de Keyfer Antoninus in\'c Förth uytgefet^ en terwijl Valentinianus Key- voorhooft draeaht, van de welck hy een Ste- fer was,heeft Theodofius , de Vader van Key- dehooderwas op d\'oude tegenweer van Ha- fer Theodofius,gelijckMarcellmus getuyght, drianusgeftichtheeft. het geheele landt, tuffchen ae tegenweer Terwijl Commodus de Heerfchappy in gelegen, in de gedaente van eenp.ndtkhap,handen had, verargerden hier de faken , tot onder de naem van Valentia, gebracht. Dedat de Keyfer Severus met een groot heyr vyanden deden hun uyterfte beft tegen dederwaerts trock, die fich felf en fijn vyanden Romeynen, als verbondbrekers , en eylca-afmatte , en , van ouderdom overladen , fijn ten \'tgeen weer, datfy verloren hadden , alsleven in \'t lantfchap eyndighde,eer d\'oorlogh \'thunne: maer vergeefs, vermits deRomey-tegen de vyanden ten eynde gebracht was. nen toen noch de macht in handen hadden :Seker, als ick de daden van de ftrijdbaerfte in voegen datfy\'t geen,\'t welck fy gewonnenKeyfer in dit eylandt dickwils overdenck, foo hadden, volftandighlijck behielden , fcobeken ick dat de Schrijvers in veel dingen langh hun heerfchappy geheel bleef, en defemy niet voldoen ^ lbo verwart zijn de felve tegenweer, die, d\'eerfte zijnde , vanAgn-gefchreven. \'t Is klaer , dat hy of fijn Sonen cola aengevangen was, bleef byna d\'uyteriledefe heel vermaerde muur hebben gefticht, grenspael. Gallio Ravennas heeft die ver-van de welcke noch heden een groot deel ove- Ibrght, gelijck m Beda klarehjck te fien is ,righ is, dat fich van de Itune tot aen de Tine en Stilicon Ichijnt die oock veriien te hebben,iiytftreckt. Maer fèker , ick kan niet begrij- Maer fy wierd eyndehjck verloren, na dat depen waerom hy, door geen noot gedwongen, Romeynen het eylandt hebben verlaten , enfóo groot een landt (\'t welck federt de vol- men bracht de krijghsvoorraet naer Severusgende Keyfèrs, als niet nut, gelijck fommi- Wal, in de wekken, in \'t afwefen der Romey-gen willen) terwijl d\'oorlogh duurde, aen de nen, en de jonckheyt door de geduerige ver-vyanden overcregeven heeft: en nochtans wil- kiefing ten oorlogh verloren , mets beftan-len de Schriiv\'^ers dat dit fijn werck heeft ge- digh was. De vyanden , door moorden ver-weeft. Maer indien fy feyden dat de Sonen , woed geworden , fpatten uyt m woede tegenna des Vaders doodt tweedrachrigh , om de de Landtfchappers,die geen ruit hadden voor heerfchappy aen te taften ,

fich na Romen dat men de Saxen ontboden had fpoedende , met de vyanden waren verdra- Ick heb c eie dmgen bredehjcker verhaelt gen, en dit werck hadden gemaeckt, foo fou- om d\'ooriaken van d\'oorlogh, die foo veel den fy geloofiiicker dingen verhalen. Schrijvers onaengeroert voorby zijn gegaen , Sekel-, defe tegenweer, en dele nieuwe fopenbaren , en op dat men lien fou dat diegrenspael heeft fSlert altijdt eeuwige ftoffe vyanden , die Barbaren met foo groote hard-tot twiften , oorlogen en doodtflagen gege- neckigheyt d\'een oorlogh aen d\'ander heb-ben. Want toen de Schotten, Piden , Atta- ben geknoopt, niet fonder(gel,jck hen dacht)cotten , Dicaledonen, Vetturionen, Meaten, wettige oorfaeck van haet dewijl fy dit allesdoorhunwoningenverdeelt.maerondertwee den Romeynen aentijghden, die de grens-Vorften , in de naem der Schotten en Piden, palen, wettelijck geftelt, door hun gierigheytgelijck ick een weynigh te vooren uyt Beda overtraden en braken,vermaent heb , eerft van Agricola voorby Förth en Glijd gedreven waren, hebben fy, Ick heb dit volgende van de VOCt- • • - y J ^ het geheele weTlerlijcke geweft de Schottenontrooft, en de Pióten uyt het oofterlijckeverdreven zijnde , en op alle bewegingen let-tende, om \'t hunne weer te krijgen,onder ver-fcheyde Keyfers groote beroerten aenge-rechtj doch fy zijn altijdt bedwongen , ofaenAgricolaes , of Hadrianus Wal gedreven ,totdat Severus foo groot een landt aen henovergaf, als ly wel konden wenfchen, maerniet verhopen. En feker, het fchijnt dat, foo flappen oft overblijffelen van Ha-drianus Wal uyt de papieren vanTim. Pont; \'t welck, om dat het invreemde namen beflaet, en in eenandere tael geen aert fou hebben ,in (1 eyge tael hier by gedaen word. ^ He trace ofthis fortification heginneth bet-^inxAhircorn and the G^ens ferry, hejyd the ram^pier and ditche, ypith the rc^pnds flof allabni n i de Romeynen fich federt binnen Severus Wal , fortifications inform of a Roman . gehouden hadden. ly hun gebueren met tot tt hadmnyj^ ^^^^^^ Kimdl,thcf, ^ fyandengehadfoudenhebben. Maergel,|ck % .V. lommige Hiftorielchrijvers met van de üecht- a fort, at zefier Coy^don tft fte . C^^^^^xus, ter- P mntra ^ J ^^^^^\' Schotlandt. Ii



? € D E O V D ahycAlins Chapellone. at the Croyhill omhand at Cail-ly-hce, that is the Dick \'i^^oodoyer againft te Croyhill,onthe top of the Bar-hilla grcat ene,and at Balchaflel oyeragainfl the Bar^hill^at Achindeipy , at KirkintiHo, atFafl Caldar, at Hiltoun ofCaider, at Balmuydie , atSimmerfloun and Wir Kehin rmvy at Carreftoun, atAcker-mimk, at the Roch-hill oyir agains the &quot;^efler-ypood at Bankir oi>ir agains Cafie! Cary^ at Dmipafs. Dus verre dit gefchrift. Te Dunbritton isnoch veel van diergelijcke dingen overigh :en ick fou wel wenfchen dat ick die deurfoec-ken mocht, maer d\'ouderdom heeft my ditverboden. Vm doorjprong en oörfaken \'vm de Saxi-fihe Tael hy ons, die heden in Engelandt&quot;Verandert of gebogen is, Niet t\'onrechtword dickwils gevraeghthoe \'t gekomen is dat , dewijl onfevoorouders uyt Yrlandt herwaertsgekomen, en met eenen die tael meebren-gende , ten meeftendeel dele hebben geleert,daer eerll de Saxiiche opgevolght is, die, byd\'Engelfchen veranderende, oock by ons ver-andert is , en dat wy in geen ding verlchillen,dan dat fy by ons met een weynigh verfchey-de toon uytgefproken word , en niet foo ^ier-lijck als by hen is, voornamelijck by\'t ge-meen, gelijck in verfcheyde Koningrijekenoock niet overal een gelijcke fuyverheyt vantael is , gelijck in Spanjen , Vranckrijck, Ita-lien en Duytslandt te fien is , en dat de taelhetfekerfte teecken van een vreemdeling is.d\'Engelfchen, die luyverder Ipreken , nemendagelijcks de vreemde woorden aen, en ditniet uyt gebreck , maer uyt overdaed van re-den, en begeerte van nieuwigheyt: \'twelckoor/aeck is dat by hen verlcheyde Lantfchap-pen , die verre afgelegen zijn, en van delenieuwe aengenomen woorden trager kenniskrijgen, defe nieuwigheyt Ipader aennemen,inlbnderheyt het gemeen. By d\'onfen, dieniet alleeniijck verre,maer fèer verre van daerzijn, en fich geenfins met fulcke dingen be-moejen , is een ouder tael in \'t gebruyck ,daer af defè verleckerde liefhebbers vannieuwigheyt walgen, en als afgefleten verach-ten : in voegen dat men van d\'eerfle Saxifchetael foo verre afgeweken is, dat, foo men dieleefl, niemant haer verflaen kan; en gelijckde hedendaeghfche Franfche van de Celti-fche , fbo is defe oock van haer Moedertaelafgeweken. DefeEngel£^he tael is alreê by-na ons geheel Koningrijck deurgedrongen ,foo men \'t weflerlijck deel uytfbndert vand\'engte van Forth af tot aen de Noord-eyn-den toe, daer d\'ingewortelde onbefuyflheytby \'t gemeen d\'oude tael behoud. Maer de H E Y T genen , diè echter

daer eexi weynigh heufcherzijn, fpreecken gelijcke tael als wy. Laet ons nu befien hoe defe tael, van \'tbegin vreemt, ons onderkropen, en allengsfoo diepe wortelen gefchoten heeft, dat onfèeygen tael, in d\'uyterfle geweften gevoert,in ballingfchap fwerven moet. De wetten derKeyfèrs , en de macht van \'t RomeynfcheRijck , hoe fèer men daer naer gepooghtheeft, kon het gemeen niet van defè landt-tael berooven. Ick beken wel dat de bevelender Keyfers nooyt de tael aen d\'inboorlin-gen verboden heeft maer men fprack in \'tRecht alle vonniffen in de Latijnfche taeluyt, en verhandelde alle faken van \'t gemeenin de felve , foo om de Majefleyt van \'t Key-fèrrijck, als om dat d\'inboorlingen nootwen-dighlijck die tael fbuden leeren, die fy in hungeheel leven fbo nootfakelijck behoefden. Dewijl defe verandering niet fbo fcliichtighwas, noch wefèn kon, foo heeft men die nietgevoelt dan na dat die gefchiet was, en gelijckd\'overvloejing in de vloeden alleeniijck ge-fien word als die gefchiet is. Sommigen willen dat de beginfèlen hier afuyt onfè handeling en gemeenfchap met degeburige Engelfchen gefproten is-, en, na datde Saxen het Chriftendom omhelfl, en ondereen Koning geflaen hebben, dat\'er een fèergroote vriendtfchap tuffchen defe geburigevolcken heeft geweefl, voornamelijck na datd\'on/èn het gene , dat de Nord-HumbrifcheSaxen naer oorloghsrecht van hen genomenhadden, weer als eygen aen fich hebben ge-trocken , en dat defè vriendtfchap eenighfinsflant heeft gehouden , tot dat die door\'t be-droch en gewelt van Eduard d\'Eerfle losge-borflen is. Maer indien wy de faeck wel on-deribecken , geen fbodanige of fbo grootegemeenfchap heeft defè volcken gehouden,dat onfe tael daer door iets vermindert konworden j en defe gilfmg fchijnt niet waer, ofwaerfchijnelijck. Anderen brengen defè dingen tot de tijdenvan onfè Koning Milcolumbus, de derde vandie naem , dewelcken opklimmen weynighjaren voor d\'overval der Normannen in En-gelandt,\'twelck in\'t jaeronfès Heeren 1066 gebeurt is. Want Eadgarus,wettige erfgenaem van\'t Rijck, van de heerfchappy uytgeflo-ten, trock met al fijn Maeghfchap in defè ge-wellen , en wierd vriendelij ck van Milcolum-bus ontfangen , die, felf onlangs balling ge-weefi: hebbende, in dat Koningrijck een vey-lige plaets tot fijn toevlucht gevonden had ;en , toen hy weer naer \'t fijne keerde, om detyran Macbethus uyt het ingenomen Rijckte verdry ven, een groot gefelfchap, dievaageen flechte flaet waren, mee nam, en hen,toen fijn faeckea wel gelackten,

mildelijck met



? otlandt. 7 verus , en wierd dickwils deurboort, fonderdat men daer vaftigheyt kreegh , vermits deverwoefting der landen de vergelding vand\'oorlogh was. Severus was d eerfte, die degrenspael veranderde ^ enhy, of fijn fonenhebben de Wal gemaeckt, die naer fijn naemgenoemt is. Maer Caraufius heeft onder Dio-cletianus en Maximianus de veftingen uytge-breyt , en de fcheydpael weer aen Adrianus-wal geveft, die fèdert van de volgende Ro-meynfche Veldtoverften volftandighlijck be-houden is, fbo lang fy Britannia behoudenhebben , behalven dat men in d uyterfte ty-den weer tot Severus-wal gekeert is, die, toende Romeynen weêrgekeert waren , de vyan-den niet beletten kon. Toen wierden de Saxifchen ontboden , enin tegenfpoet defè geneesmiddel gebruyckt,die alle quälen overtrof: want de m.eyneedig-heyt der Bontgenooten was aen dit elendigevolck fchadelijcker, dan eenige wreetheyt dervyanden, Sy, nietvernoeght met by \'t ver-drach te blyven, trocken het geheel landt-fchap aen fich. Sy waren niet te vreden mette heerfchen , getij ck te voren de Romey-nen, of door een fachtfinnige verv/inning metde verwonnenen tot een lichaem te worden ,gelijck de Francken met de Gaulers, en fèdertde Denen met hun naneven. Sy ruftten niecvoor dat het geheele volck uytgeroeyt, of inafgelege plaetfen gebannen was, om in de legewooningen te komen. Sy namen onder veelOverften verfcheyde plaetfen in^maer allerneteen fèlve voornemen van te verwoeften , ennieuwe Rijcken op te rechten. De genen, diede noorderlijcke geweften innamen, de naemvanNord-Humbrers aengenomen hebbende,rechtten met een machtighheyr, onder tweeVeltoverften , twee Koningrijcken van Deiraen Bernicia op. Sy ontroofden de Schottenen Pid-en weer al \'t geen, dat Severus aen hengelaten had, daer federt met fbo groote neer-lagen om geftreden was. Sy breydden hunlandtpalen uft tot aen de beyde engten , enkonden , felf na dat fy \'t Chriflendom aenge-nomen hadden, niet afgeruckt worden , totdat fy eerft door hun burgerüjcke tweedrach-ten,en fèdert door d\'iugevalle Denen verfwakten gebroken wierden.Toenquamen deSchot-ten en Piden weer in \'t hunne , en, de verwin-ning matighlijck gebruyckende, ftelden \'tvolk te meeftendecl weer in hun wooningen,en wierden Heeren van de landen,die fy federtvolftandighlijck tot aen defè dagh tegen deDenen en Engelfchen ingehouden hebben. Dewijl ick van de tegenweeren fpreeck,fbo is\'tgeen,\'twelck ick gefeght heb,genoeghtot bewijs van defe dingen,

tot aen de Saxi-fche overval. Maer \'t gene, \'t welck federt ge-volght is, heeft Beda tot fijn Auteur, die van alle van s c h met landen, goederên en flaten begifiigh-de. Onfe laerboecken getuygen,dat veel ver-maerde geflachten, wekkers nakomelingennoch gevonden worden, hun oorfprong aendit geval verplicht zijn j en hun bynamen, diein een talrijck getal verlpreyt zijn , bly vennoch in welen. Eadgarus , hier vriendelijckonthaelt,maeckte een begin van nieu maegh-fchap. Margareta, des lelfs fufter, eenuyt-geleièn Maeght in kuysheyt,en in heyligheyt,in alle Chriftelijcke deuchden, wierd aenMücoiumbus ten houwelijck belooft. Dit wasoorfaeck dat alle d\'Engelfchen, die met deNormannen niet wel overeen quamen, hiereen veylige toevlucht hadden. Van hierwierden veelkrijghstochten en oorlogen aen-genomen, om\'t recht van dTngelfche Kroonweêr t eyfchen, maer vergeefs, vermits \'t ge^meen volck,alle deGeeftelijcken,die toen veelvermochten, en\'tgrootftedeel derVorftenti\'eed hadden gedaen. Maer noch Eadgarusgefelfchap , of voor hem de reysbroedersvan de weérkeerende Milcolumbus, die meegetrocken waren, vermochten foo veel, datiy d\'ingeboren tael dempten. De menightewas niet fbo groot, dat fy over \'t gemeen, enover \'t volck macht had j en feker, defe faeckfteunt op ilemmen: hier is een fuy vere volc-kelijcke heerfchappy , of, dat erger is ^ van \'tfchuym van\'t volck. Degemeene man heeftgebied over de tael, en de Vor ft is niet mach-tigh om die te veranderen. Nu fal ick \'t geen feggen, dat ick gevoel: enindien iemandt iets v/aerfchijnelijcker by-brengt , dat fwaerder dan mijn gevoelenweeght, ick fal \'t geerne hooren , en my totfijnmeyninge voegen3 lbo weynigh heb ickvoorgenomen de heldre waerheyt tegen teworftelen. Toen eerft onfe voorouders, en voor hende Piden hun woning in dit Eylandt gehou-den nebben, verfpreydden fy fich allengs, en,van menighte toenemende , breydden hungrenspalen uyt • en toen eerft de beyde volc-ken binnen de binnenzeen van Förth enClijd, gelijck een naturelijcke affcheyding,belloten waren, hebben fy fich van weêrzy-den uytgebreyt. De Piden, d\'oofterlijckeftrant volgende , verkregen voor fich veellanden aen die zijde. Vraeght ghy naer derrenfen het fchijnt dat fy al \'t geen befètenlebben, in\'t welck, na datfy verdreven wa-ren , d\'onfen gevolght zijn. Maer de Schot-ten hebben j^et wefterlijck geweft voorbyClyd voor fich verkregen. Hun beyder eerfteftryden waren met de Brittonnen, tot dat Iu-lius Agricola met het Roomfche heyr het ver-fchil

fcheydde: in voegen dat d\'onfèn en dePiéten tuftchen twee poelen gedreven waren.Defe grenspael bleef beftandigh tot aen Se- iiï 1 i i n\'\'! f mi ßir



? 8K DE OVTHEYT VAN SCHOTLANDT. alle de genen , de wekken daer af gefchrevenhebben , de befte kennis heeft gehad. Menkan uyt hem veel dingen fcheppen , die defewaerlieyt beveftigen, hoewel defe verande-ring meer dan hondert jaren na fijn tijdt ge-voight is. Hy gedenckt aen de vloet Tweed,aen \'t kloofter Mailroflus , en aen \'t kloofterAbircurnum aen d\'engte van Forth. Hymaeckt oock gewach van \'t Bifchdom vanWithern , \'t wekk heden in Galloway bekentworde. Alle dele dingen, en veel anderenworden , in lijn Wercken verfpreyd , geleien ,gelijck de ledeii van \'t Rijck der Berniciers ,(\'twelck uyt de Northumleanfche Rijckennaer \'t noorden ftreckte) en dit uyt eyge on-dervinding , en niet uyt het gehoor , maer uytdingen, die hy in fijn tijdt fèlf gefien had. Hyverhaelt dat Koning Ofwijn het volck der Pi-den ten meeflendeel (dus luyden fijn woor-den ) d\'Engelfchen onderworpen heeft ge-maeckt, omtrent in \'t jaer 660. Hy verhaeltoock dac Aidanus, Koning der Schotten, meteen talrijck heyr rampfpoedighlijck tegen deNord-Humbrers geftreden heeft : \'t welckoorfaeck is dat niemandt tegen hen om delantfchappen , met oorlogh verkregen, heeftdarren woorden maken. Daer fiet ghy deflaet der faken in Bedaes tijdt. Maer na dat de macht der Saxen gebrokenen gekneufl was, zijn d\'onfèn en de Pidenweer in \'t hunne gekeert, en hebben \'t geen ,dat fy in d\'oorlogh verloren hadden, metoorlogen weer gewonnen, by quamen echterniet in \'t lege , maer in plaetièn , die vol vanSaxen waren, alreê Chrifl:enen geworden. Deverwinners , hun gramfchap afgeleght heb-bende , gebruyckten dezegefachtmoedigh-lijck, fpaerden de genen , die fich overgaven,en beflelden hen ter landtbouwing, daer toéfy gewent waren, tot dat fy, gelijck federt ge-beurde , in een lichaem opgewaifen zijn. DeSaxifche tael hield ftant, en kon niet uyt defelandtfchappen, die naer\'t zuyden van Förthen Ciijd zijn, uytgedreven worden , \'t enwaer men nieuwe inwoonders daer in bracht,\'twelck niet verfocht fchijnt , om dat mengeen gewagh daer af vind. Nieuwe Heerenhadden \'t gebied over d\'oude inwoonders.Defe lantfchappen maken een derde deel van\'t Rijck, foo men naer de grootheyt der lan-den fiet. Maer indien men op de vruchtbaer-heyt der ackers , op \'t getal der inwoonders,eli op de bequame gelegenheyt let, fbo wijckthet niet veel voor al\'t geen, dat overigh is.Maer indien men acht heeft op de ^ierlijck-heyt, macht en vernuft, dat in gedweegh-faemheyt alle anderen overtreft, fbo fal hetfbnder moeyte voor \'t eerfte geacht worden^Hierom heeft het Konincklijck hof, de vor-dere Geweften verwaerlofende, hier fijn zetelgefèt. Dit is oorfaeck dat het recht, de heer-fchappy , de koophandel , en

eyndeiijck ai\'t geen, dat om wel en geluckighlijck te leveavan de menfchen gefocht wordt, hier bovenalle andere landtfchappen van \'t Rijck te vin-den is. Dewijl dan, gelijck ick gefeght heb,defe groote ftreeck landts foo lange tijdt vande Saxifchen befèten, en een groot deel van\'tRijck der Berniciers heeft geweeft , dat fyovergegeven, en d\'onfen tot hun eygen weeraen fich hebben getrocken,en d\'oude inwoon-ders met hun eyge tael ten meeftendeel ge-bleven zijn/oo is \'t behoorlijck en billijckdatwy de beginfelen van onfe t^el hier uyt moe-ten opfbecken. Tl ;- i ?fl\'r f i U Befchrij- F ? i



? 9 Befchrijving van \'t Eylandt U door T L E. ROB. GORDONIVS, Et Eylandt Thüle,door de Gedichtender Poëten, en oockdoor de vertellingender Hiftoriefchry-vers by d\'ouden ver-maert, is heden infoo groot een lichtder geleertheyt, enin ibo groot een ge-tal van vernuftige Geeften verborgen , en founoch verborgen zijn, foo Ptolemeus dat niet,als met de vinger, aengewefen had. En de-wijl dit een deel van \'t Britannilche Eylandtwas, of voor een aenhangfel gerekent wierd ,foo is \'t geen wonder dat de vreemden wey-nigh daer voor beforght hebben geweeft. Se-ker , het fou de fchrandere geeft van Camde-nus niet ontfnapt hebben, foo hy fijn gedach-ten derwaerts gekeert hadmaer dit was hembuyten fijn befteck: Vvant hoewel hy in fijndeurwrocht werck het geheele BritannilcheRijck begrepen heeft, foo belijd hy nochtansdat hy aPt geen , \'t welck hy behalven Enge-landtin d\'andere dingen gedaen heeft, alleen-lijck ter loop aengeroert heeft. Hem ont-brack buyten twijftel noodige hulp tot ditwerck. Men had noch geen rechte kennis enbelchryving van d\'Eylanden, die rontom onsRijck gelegen zijn. Veel der nieuwe Schry-vers, die gepooght hebben dit Eylandt uyt deduyfternifle,op te delven, hebben de naemvan Thüle aen het hedendaeghlche Schetlantgegeven, en dit om dat defè Eylanden in onfèWerelt de lefte zijn. Want ick weet niet datvan Yslandt j lang daer na gevonden , iemantiets diergelijck bedacht heeft, \'t Is ydel te ge-voelen , dat de Romeynen de SchetlandifcheEylanden gefien hebben, of met hun fche-pen foo verre gekomen zijn. De vloot vanKeyfer Claudius heeft eerft d\'Orcadifche Ey-landen ontdeckt, die hy , foo men \'t gevleyder Poëten gelooven magh,getemt heeft. Se-ker , \'t was geen groote faeck die onder tebrengen, daer geen andere vergelding vande verwinning was , dan \'t gerucht, dat defeKeyfer door de fprongreys naer Britanje be-jaeghde , en overvloedighlijck verkregenSchotlandt. heeft. De vloot van lulius Agricola, het ey-landt omfèylende, ontdeckte naer \'t weftenmeer eylanden, die fy alle, gelijck d\'Orcadi-fche , en oock de noorderlijcke eylanden vanons Rijck, verfmaedden. Defè reys was aen-gevangen om op te Ibecken, en niet om teverwinnen, of om te befitten: want men fochtnaer \'t eynde van Britannia j en fy veronacht-faemjden defè plaetfen als onnut. Sy, gedu-righlijck aen fbant houdende, uyt vrees vande groote en woefte zee, waren vernoeghtmet de ftranden, en de naefte plaetfen aen deftranden gefïen te hebben. Geen wonder, de-wijl heden defè zeen, met foo veel eylandenbefaeyt, hoewel altijdt vry van alle ys, niet al-tijdt veyiigh voor de fchepen zijn, en doorde dwarrelwinden, ftormeo en drayende gol-ven bekent zijn. Defe engte, tnlTchen Schot-landt en d\'Orcadifche eylanden

gelegen , dePidifche genoemt, kan fwarelijck fonder ee-nigh ervaren ftierman deurgevaren worden.Wat is dan van de Roomfche reys naer Schet-landt te verhopen, op dat daer Thüle gevon-den fou worden ? Dit landtfchap is oock uyteen famenhoping van veel eylanden te famengevoeght, hoewel wy Thüle met de naemvan een eenigh eylandt bekennen, \'t welck deRomeynen niet uyt het gehoor, maer uyt hetgeficht hebben begrepen, daer fy oock fom-tijdts aengekomen zijn. Onder de Schetlan-»difche eylanden is een van de genen, die fichmeeft naer \'t Noorden ftrecken , fèker heelkleyn, en eer een klip, dan een Eylandt, Fulegenoemt : Veel hebben uyt het namaegh-fchap van de naem hier Thüle gefocht. An-dere hebben\'t eylant Faire-yle,datis,Schoon-eylandt genoemt, omtrent in\'t midden tuf^fchen d\'Orcadilche eylanden en Schedandr,in d\'ope en woefte zee gelegen, op Thüle ge-bracht. Maer dit paft geenfins op de befchry-ving van Ptolem^eus, dewijl hy Thüle nietk^eyn, gelijck Faire-yIe is, maer voortrefFe-1lijck in grootheyt aen ons vertoont, welcksmidden en vier zyden hy met uytgedrucktegetallen aenwijft. Men moet het dieshalvenelders foeckenen warelijck fbodanigh, datde Romeynfche fchepen daer hebben durvenkomen, dat is, niet verre van \'t vafte landt, enC dat
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? ^t EYLANDT THÜLE. ÏD dat in lijn grootheyt eenighfins met de getal-len van Ptolemeus over een koomt. Soo dan iemant de tafel van Ptolemeus,forghvuldighlijck naer des felfs getallen be-fchreven 5 lich voor oogen ftelt, en daer na degeweften des hemels verandert, en de din-gen , die hy ter rechte handt als oofterlijckIchickt, fich inbeeldt noorderlijck te wefen,gelijck fy warelijck zijn, en \'t geen , dat hy infijn algemxene tafel voor noorderlijck be-ichrijft, voor wefterlijck acht, hy fal bevin-den dat de befchrijving van ons geheel Ko-ninckrijck niet qualijck daer mee over eenkoomt 5 \'t welck van de hedendaeghfche ge-legentheyt der landen niet verre affchrickt.Defe groote man, qualijck van de ware gele^genheyt der Oreaden onderrecht, brengtdie tegen de waerheyt weftwaerts aen, enuyt de drie voorgeberghten , tegen over \'tvafte Landt gelegen , geeft aen de geen, diefich meeft naer \'t weften ftreckt, de naemvan Orcades, \'t welck heden Farro-head, ofFano-head genoemt word. Dewijl d\'Orca-difche Eylanden, aen de welcken men niettwijffelr, gevonden zijn, fbo ilaet ons Thuleop te foecken. Hier heeft ons niemant, be-halven Ptolemeus alleen, iets feker boven denaem verhaelt. Maer indien wy hem tot onfèleydsman volgen, de tafel, gelijck ick gefèghtheb, drajen , en de hemelftreken verande-ren , fbo moet men fich naer \'t weften kee-ren, daer men \'t eerfte en grootfle eylandtvan alle de genen, die in defe zee verfpreydzijn, vind , by Buchananus Leogus, by ande-ren Leviffe, en gewoonelijck Lewis genoemt,welcks zuyderlijck deel met een enge hals aen\'t overige eylandt geknoopt , de naem vanHaray heeft. Dit heeft in fijn geheel fès-en-veertigh van onfè mijlen in de langte, die,tot Italiaeniche mijlen gebracht, lèveii-en-vijfrigh füllen geven. De breette is ongelijck,en heeft in fommige plaetfèn vijftien mijlen,en is in fommige plaetfèn enger. Het is verreweftwaerts van d\'Orcaden afgelegen , dochechter niet verre van \'t Eylandt Skia , dat byna aen\'t vafte landt hangt, van daer d\'over-vaert niet fwaer, maer kort is. Dit is het leftevan alle de genen in die zee 5 invoegen datniet fonder reden de benaming van \'t lefteThule met recht daer aen paft. R O-



? ii ROBERTVS GORDONIVS AENTEEKENINGEN Op de Kaert vaa OTLANT OUT S feker enblijckè\'-lijck dat de lan-den , vloeden enzeen of weynigh,oft geheel niet vangelegenheyt ver-anderen, En dies-halven , hoewel denamen veranderen,(\'t welck ten mee-ftendeel uyt de nieuwe bewoonders, en uytde verhuylingen der volcken jfpruyt) fbo leytnochtans, als met de handt, de onverander-lijcke gedaente der dingen tot onderfoeck van\'t onderlcheyt der oude en nieuwe plaetlen,en die daer mee over een komen, of daer infy verfchillen. Wy dan, de hedendaeghfchegelegenheyt van ons landt met de gene dienet in de voorgaende eeuwen gehad heeft,vergeli\'jcken lullende, hebben defe naeukeu-rige Ptolemeifche tafel van de tegenwoordigegelegenheyt daer beneffens voor oogen ge-fielt, doch met dit beding, dat wy, defè Kaertnafïende, moeten waernemen dat het geen,\'t welck hy naer \'t ooften buyght, als naer \'tnoorden ftreckende moeten aenfchouwen.En feecker , indien men hem defe ftreeck tengoede houd , fbo fal men bevinden dat hy onsLandtfchap niet oneygentlijck befchreven,en dat hy alleen meer, dan alle d\'anderen, ge-daen heeft, en dat fbnder fijn aenwijfing alleonfe arbeyt vergeefs fou zijn. Ick heb hieroock het geen bygevoeght, dat ick uyt onfeHiftoriefchry vers tot defe faeck dienftigh hebkönnen vinden: en dit alles fèer onvolmaeckt,dewijl het grootfte deel van dit Rijck buytende Roomfche werelt gelegen is , en onfe Hi-ftoriefchrijvers at t\'onachtfaem in defè din-: ^en zijn geweeft. De landtfchappen met deandtfchappen over een te brengen is geenmoejelijcke arbeyt: maer in \'t onderfoeck derfteden , die fèker weynigh zijn, is meer tedoen j en indien ick in veel dingen van ande-ren verfchil, fbo heb ick verfchooning vannoode dewijl ick mijn doel op de waerheytfet, en indien ick die niet in alle dingen tref,fbo fal ick de ware, of waerfchijnelijcke din-gen volgen. Schotkndt. Laet ons van de zuyderlijcke grenspael,die fïch naer de Vergivifche zeeftreckt, be-ginnen. De zeeboefèm van Itune fcheyd onsvan d\'Engelfchen, naer de ftrant, heden Sul-,ypay fyrth genoemt, daer de LandtfchapjesLiddesdail, Eskdail, Eufdail en Wachopdailzijn, en de naeften hier aen naer \'t weftenAnnandail, en daer na Nithesdail, die hunnamen van de vloeden, daer mee fy befproeytworden, verkregen hebben. In de tijden derRomeynen hebben de Selgoven defè plaetfenin gehouden. De vloet Nith koomt wel over-een met de Novius der ouden. Ooxellum,Carbantorigum enTrimontium wierden voord\'oude fteden genomen: heden zijn in ditgeweft Annand, Dumfreis enLochMaban.Ick weet niet hoe oudt fy zijn , dewijl ick dieniet gefien heb. Mijn voornemen is oockniet om hier te ramen of d\'ouden verdwe-nen, en nieuwen

opgekomen zijn. Meer naer \'t weften in dit geweft waren deNovanten, vervatende een trefFelijcke uyt-hoeck van byna een Eylandt, welcks uy terftevoorgeberghte aen d\'een zijde d\'engte vanGlotta maeckt, die heden van d\'inwoondersthemtiJeofQalloypay genoemt wordt. Deva,eenvloet der ouden aen defè ftrant,behoudt bynafijn naem , en wort Dee genoemt. Dicht daerby is een oude ftadt, van Ptolemasus Lucopi-bium genoemt,daer de geleertfte Cambdenusbequamelijck Mvomhov plaetft, heden Witt-herne, in \'t Latijn Candida Cafk, dat is, wittehut. De geleerde onderfbeckingen van Ge-rardus Mercator in Ptolemeus wijfen aen, datde boecken van defelve Schryver fèer ver-minckt en verftuyckt zijn, en Antoninus reys-boeck wijftin veel dingen aen dat dit waer is.Dit geeft ons ftoutigheyt van fommige din-gen , doch niet fonder reden, te veranderen.De zeeboefem van lena wordt heden Wigh-toun Bay genoemt. Een weynigh verder isde zeeboefèm Rerigonius , nu the Bay of Glen-luce, daer aen d\'andere zijde van de hals tegenover leght de zeeboefèm Vidogara, hedenLoch Rian. De geleertfte Georg. Buchana-nus pooght te toonen dat d\'oude namen defèrzeeboefems behooren verandert te worden,op dat fy met het oude naemregifter foudenD over
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? OVDT-SGHOTLANDT. st over een komen. Ick wil hem niet tegenwor-ftelen, \'t en waer de naem van de ftadt Reri-gonius daer tegen fprack, gelegen aen de zee-boefem, die fijn naem draeght,daer heden is,of niet verre van daer leght het fteedtje Glen-iuce, met haer kloofter , dat eertijdts ver-maert heeft geweeft. Als men voorby dit Eylandt, dat met eenenge hals vaft hangt, getrocken is, koomtmen aen de zeeboelèm Glotta , die weynighvan fijn oude naem afwijckt j want hy wordtthe fyrth of Clyd genoemt: en d onfen noemeneen engte , of zeeboelèm fyrth, gelijck fy meteen oudt woordt alle zeeboeièms, voorna-melijck de kleynen, met de naem van Mee-ren noemen \'t welck oorfaeck is dat by hende Meeren in fbete en foute onderfcheydenworden. Ick fie dat dit oock heden by deDuytfchen in \'t gebruyck is,die een Meer metde naem van zee, met een byvoegelijck merkvan eenige plaets, aenwijfen, gelijck men inde Lemannifche, Acronifche en in veel ande-ren fien kan. Aen \'t beginfel des zeeboefèmsvan Clyd fiet men de Novanten, fèkere volc-ken , daer heden Carrick is. Sy befaten d\'in-nerlijckfte inwijck van Damnium , daer nu deLandtvooghdyen van Kylle, Cuning-hameen Renfrew zijn : ja de ftreeck van de vloetClyd fchijnt een deel van hun landen geweeftte hebben. Want men fchrijft hen Cozia toe,daer heden Ruglan is, en Colania, daer mxennu Lanrik fiet, die beyde nu tot dorpen ge-v/orden zijn , vermits Glafcua hun glans ver-duyftert. Het Vanduara der Ouden koomtwel over een met de gelegenheyt der ftadtAyre. Onfè Hiftorieichryvers verhalen dat de Bri-ganten te voren het geheel geweft, dat numet de naem van GaÜoway bekent is, befetenhebben j en de geleertfte Da. Buchananusfchijnt hen het heel geweft van Itune tot aende Cherfbnefus toe t\'eygenen. dit zy fbo.hy beweert het, maer ick fal mijn oordeeldaer af niet voorftellen.\' De Damniers hadden naer \'t ooften tot hungeburen de Gadenen, of, gelijck Cambdenusrecht fchijnt te hebben , deLadenen, aen dewelcken toegeeygent wordt geheel Lothiana,&quot;of, gelijck het heden uytgefproken wordt,Laudian, daer af d\'uytfpraeck meeft naer deLadenen ftaet. By hen koomt de ftadt Alau-na, fbo men op de gelegenheyt fiet, fondertwijffel over een met Edenburg, welcke ftadtonfè Schryver den Damniers toefchrijft, die,gelijck hy fèght, aen de binnenfte inhoec-ken van de beyde engten gewoont hebben,endie hy het Sterlinenfche landt, en een deelvan Lennox toeeygent. Lindum koomtover een met d\'oude ftadt Sterlin. Maer \'t iswonder dat Beda van Edinburg gefwegenheeft, dewijl hy van de ftadt Guidum acn deftreeck van de Wal gewagh maeckt. Maer lywas in Bedaes tijdt niet in fbo

hooge achting,dewijl de hooftftadt der Berniciers toen ineen ander landt was, fchoon het voor eendeel van dat Rijck geacht wierd. I -1 rr (,? Nu volgen d\'Ottadenen , in de welcken wyveel van de geleertfte Cambdenus verfchÜ-len. Hy brengt hen, uyt oorfaeck van denaem, aen de vloet Tyne , die de wallen vande ftadt Nieuwkafteel befpoelt, en fèght datdaer geen vloet van die naem by ons gevon-den wordt, fchoon wy \'er twee hebben , eenin Lothiana, daer d\'oude ftadt Hadiva aenleght, en die niet verre van Dumbar in zeevliet. De vloet, byPtolem^Eus Alaunus ge-noemt , paft heel wel op de gelegenheyt vandefe vloet. D\'andere vloet van de fèlve naemis in \'t landtfchap Fifa , gelijck gefeght falworden. Hy benoefde met d\'Ottadenen nietfoofèerbekommert te zijn, dewijl de volc-ken , van Ptolemeus Mseaten genoemt, defèplaetfèn, de naeften aen Severus wal gelegen,iiigehouden hebben , gelijck geloofwaerdigeSchrijvers van die eeuw getuygen. \'tis hemniet genoegh dat hy ons d\'Ottadenen ont-trocken heeft maer hy pooght ons oock vande vloet Vedra te beroven,en die op fijn vloecTyne te paffen, fchoon de gelegenheyt be-ter met Tweed over een koomt. Indien ditmift, fbo vind hy geen vloet van een oudenaem, die op Tyne paft. \'tzyfbo: dit is vankleyn belang. Want indien hy,hoewel fchran-der, alles by d\'Ouden deurfhufFelt had, hy foubevinden dat\'er in fijn Engelandt oock veeltrefFelijcke vloeden gebreecken , en dat wy,buyten de Romeynfche weerelt gelegen,oockniet vry van dit verlies zijn. Ptolemeusmxaeckt van eenigen gewagh, gaet veel voor-by , en ftelt dat uyt op de befchryving derplaetfen: en dieshalven moeten de Liefheb^bers der oudtheden de vloeden niet van hungrachten beroven. Hy begrijpt, gelijck hecfchijnt, de zeeboefem van Humbri, en devloet Abus te famen. Indien men Ptolemseusvolght, hoe veel treffelijcke vloeden fullen \'erdan by Cambdenus verloren zijn ? Laet ons nu \'t geen volgen, dat wy als inhanden hebben. Nu volght de voornaemftezeeboefem Bodotria, by PtolemeusBoderia,heden Forth , daer de vermaerde vloet Forthinvloeyt. Als men Forth, of Bodotria over-getrocken is, koomt men eerft aen Fifa, dewoonplaets der oude Venniconen. Onfè Hi-ftoriefchryvers getuygen dat dit landt eer-«tijts Roftia genoemt wierd, uyt oorfaeck vandes felfs gelegenheyt, om dat het, tuftchentwee engten gelegen, byna een eylant maekt,\'t welck in d\'oude tael met de naem van Rof^fia uytgedruckt wierd, en by ons Othlinia ge- heeten. ? ?! I \' f : i



? O V D T - S C H O T L A N D T.ibéeteft. Ptolemeüs tweede vloêtTyfia , van tijdt de faecken verandert, of, \'t v, elck waéi-d\'inwoonders heden Edin genoemt (\'t welck fchijnelijcker is , hy had niet kennis génoegheenrghfins met d\'oude naem overeenkoomt) van de landtfchappen defer volcken, die devloeyt in dit landt Rofïïa , niet verre van middellanden, de boffchen eii berghachtigeS Andriesfladt, te voren Fanum Reguli ge- plaetfen befaten. Hun fladt, Caledonia ge-noemt, in de groote zee, aen welcks oever noemt, heden Dun-calden , behoudt tiochonfe Schryver de ftadc Orrea plaecft, die nu overblijffels en voetftappen van d\'oude naemin Cuper verandert fchijnt. Wat meer inne- van dit vermaerde Volck, gélijck de geleertiliêwaerts wordt gewach gemaeckt van de (tadt Georg. Buchananus aenwijft.Viótoria , daer nu Falcklandt light. Maer hy Aen d\'andere zijde van d\'inham van Clyd ,breydt de Damniers dusverre uyt, \'t welck tegen over de Novanten , hebben d\'EpidierSechter geen misverftant inde iladt maeckt, hun wooning gehad , die met een enge endewijl de gelegenheyt daer af fulcks genoegh laege hals van d\'andere volcken afgefcheydenverfekert.^Hy verhaelt niets van de trefFelijcke ^ijn > heden \'t landtfchap Cantyr genoemt.ftadt Taodunum aen de Taum , dewijl die De zuydzijde daer af wordt m.et een voorge-veel nieuwer is, dan de gene, daer aen onfe berghte befioten, dat eertijtsvan d\'inwoori-Jaerboecken onder de naem van Alleótum dmEpidhimpromontorium, en heden the mul! ofgedencken. Cantyr genoemt is. Defe nieuwe benaming ^ Boven defen in de Middellanden waren ge- betekent het hooft van\'t landt. Defewefter-plaetfl de Vacomagen , die fich uytbreydden lijcke geweften hebben by onfe Auteur niettot aen de Lelannonifche zeeboefèm , heden genoegh bekent geweeft ^ en dit Cherfone-Loch Fyne genoemt. Maer men vindt by füs, of byna-eylandt is by hem fich felf nietd\'Ouden geen gewach van de binnenzee Lo- gelijck. Maer t fal genoegh zijn met hemmundus: want Ptolemeus verhaeh alleeniijck die volcken te befoeckén, en die plaetfen tevan de zeeboefem , die de grootfte onder veel behchtigen , die noch heden weynigh be-in d\'inham van Glotta is. Britannodunum , woont, ftreng en klipachtigh, en door veelvan onfe Auteur aen d\'uytgang van de vloet zeeboefems als van malkander gefcheurt, enLevinus geplaetft, doch niet van Beda, moet, met feer veel eyland.n hefoomt zijn, van deonder de naem vanAl chuth, den Damniers wekken weynigen in grootliéyc overeenko-toegeeygent v/orden: Gelijck het heele Lant- men, en veel daer af beter klippen, dan eylan-fchap Lennox onder de naem van Elgonia by den , gelijckcn. Dewijl heden de ftant deron(e Hiftoriefchryvers

bekent is. Maer de dingen dusdanigh is , wat is dan van de tijdenVacomagen befaten de Middellanden, en de der Romeynen te verhopen rtoppen der bergen , van de Lelannonifche De Ceronilche volcken hebben al\'t genezeeboefem, tot aen Taum, geen inham, maer befèten, dat met de naem van Argathelia , o(een vloet, ja oock naer Ptolemeus rekening. Argadia , gelijck veel willen, uytgefprokenSy befaten boven dit noch een deel van wordt, en noch meer: want onder defè volc-Athol. Hy ftelt Tamia voor hun ftadt, die nu ken wierden defe volgende landtfchappen ge-fwarelijck te vinden is, \'ten zy iemant acht telt: Covalli (Cowel) tu(fchende lange zee-dat fy Perth is, toen miffchien kleyn , gelijck boezem, heden foo genoemt, en de Lelanno-de tij den waren i die ick eer, foo fy in die tijdt nifche zeeboefem , te voren gedacht ^ Knap-geweeft heeft, den Caledoniers toefchrijven dail, dat naeft aen d Epidiers raeckt ^ LorneitIbu. Doch de Vacomagen, wijt en zijd in\'t d\'andere landen, tot aen de zeeboefem , diegeberghte uytgebreyd, en op de ftrenge en van onfe Auteur met de naem van de vloethooge toppen van \'t geberghte Grampius wo- Itys befchreven wordt. Onfe Auteur fchey tnende, hebben fich, gelijck het fchijnt, tot defen oock van Loch abria , en noemt in ditaen de fpringbronnen en oorfprongen van de geweft een lange vloet, in de groote weftzeevloet Dee uyto-eftreckt. De naeften aen hen uytbarftende. Maer men vind in dit geheelzijn de Caledoniers, boven d\'anderen ver- geweft geen vloet van eenigh belangd en dies-maert , van de wekken de Poëten dickwils halven heeft men gerechtige^oorfaeck van tömelden, daer af fomtijdts de naem aen \'t ge- vermoeden dat men defè alreê genoemde zee-heele volck gegeven wordt. Sy fchijnen voor boefèm, die de naem van lang heeft , daetPtolemeus eeuw heel wijt en breet gewoont behoort te ftcllen, endenaem van vloet, de-te hebben, fchoon hy hen in palen, die eng wijl \'er geen is, uyt te wiüchen.genoegh zijn, befluyt. Maer het Caledoni- Als men langs defe ftrant heen treckt, vintfchebofch, fich over veel landen verfprey- men daereerft deCreonen, wekke pketfendende, gelijck onfe Hiftoriefèhry vers verha- heden van verfcheyde Heeren befeten wor-len, van de vloet Clyd, tot aen Dee, getuyght den, die in kleyne landtfchapjes, alle aen dedat het groote ftreken landts onder haer ge- zee gelegen, onderfcheyden zijn. Men kanhad heeft. Miifchien waren ia Ptolemeus de hedendaeghfche namen daer af qualijck inSchotlandt. ^ ^^^ ij !



? X4 O V een andere tael uytfpreken, en dieshalven falick die, gelijck fy zijn, hier in voegen. Ard-gaur , Keangherr-loch , Morvern, Ard na-Murthen, Suyneord , Muydeord , Arifaig,Murron , Knodeord , Glen-EIg, Kintail, enLochabyr lelve , \'t welck in ruymte van lan-den,of in vruchtbaerheyt alle d\'anderen over-treft. Onfe Auteur plaetft in dit geweft devloet Itys, die warelijck een zeeboelèm is, totaen Inner-Loch, een vermaerde burght inLochabyr, daer in \'t begin van ons Koninck-rijck de Koningen een aengename wooninggehad hebben. De vloetLochius , door veelmindere vloeden vergroot, ftort fich daer indefe zeeboelèm , die heden de naem vanLoch~y-oll heeft. De naeften daer aen in dit geweft zijn deCarnonacen , daer de zeeboelèm , van Ptole-meus Volfas genoemt, in delè landen in-breeckt.Defe boefem is heden onder de naemvan Brienne (Loch Broome) bekent, en doorde vifïchery van de haring vermaert. \'tiswonder dat defè geheele ftrant tot aen de zee-bergh van Orcas , heden Farro-head, van fboveel zeeboefèms gefpleten en gebroken is, diehier van \'t begin der werelt geweeft hebben ,gelijck fulks de klipachtige flranden genoeghaenwijfèn , die nooyt voor de groote zee be-fweken zijn. Defe Carnonafche volcken ma-ken een deel van Roifia,dewijl dat fich tot aende beyde zeen uytftreckt. De vloet Nabeos,nu Tralligir, vloeyt in\'t landtfchap , hedenAftynt geheeten, in de zee. Dit landt, gelijckoock het aenpalende , Ei-edir-da~cheulis ge-noemt , (\'t welck, foo men \'t vertaelt, landttuftchen de twee engten gelegen, betekent) isfèreng , onvrüchtbaer , en ongebout: en hieris niets aenmerckelijck , dan defe zeebergh,op\'t uyterfte noord eynde gelegen , eertijdts< Jrcas , of Tarvedrum , en nu Parro, of Farro-head geheeten. Van defe zeebergh af buyght de ftrant fichnaer \'t ooften tot aen d\'ander zeebergh in datgeweft, die van onfe Auteur Veruvium , enheden Dmsbay-hea.d genoemt wordt , daerd\'Orcadifche eylanden,heden Orkney gehee-ten , tegen over leggen , daer een engte vanweynigh mijlen, doch echter gevarelijck voord\'overvaerders , tuffchen leght. Tuffchendefe beyde zeebergen fteeckt een weynigh dederde zeebergh uyt, die by Ptolemeus Virve-drum , en heden van d\'inwootiders Row-Ra-chy, of Strathy-head genoemt wordt. De bin-nelanden zijn bewoont geweeft door de Cari-nen, Cornabiers en Merten,daer de vloetlleasis , van d\'inwoonders Helms-dail geheeten. Defe landtfchappen begrijpen in fich Strath-navern, en Cattenes, daer d oude burght Ger-nigo , (welcks naem

onlangs in Caflel Sinclairverandert is) de voetftappen van de Corna- N D T. biers fchijnt behouden te hebben. Nu volghtRipa alta, de naem van fèkere ftadt, van dewelcke heden geen geheugenis overigh is, jamen twijfFeltmet recht dat hier nooyt fboda-nigh een plaets geweeft is , gelijck oock nietde vloet Loxa in die geweften , die in Murrayby de ftadt Elgin heden zijn oude naem, fon-der verandering van een eenige letter , be-houd; daer uyt men fiet dat dit niet op fijnrechte plaets ingepafè is. Dat Boëthius Ripaalta aen Cromartia overvoert, feker, hy heeftde gelegenheyt der plaêtfen niet wel onder-focht, dewijl defè, aen een vermaerde zee-boelèm van haer naem geplaetft, verre naer\'t zuyden van defe plaetfen af is. De volckenLogi, die de naeften daer aen v/aren , fchy-nenmet die van Sutherlandt over een te ko-men , die fich van de vloet lleasuytftrecken ,tot aen de zeeboefem , gelijckfe Ptolemeusnoemt, die heden met de naem van Tayn ofDornoch bekent is, naer de fteden, die aen debeyde oevers gelegen zijn. De Canti , de naeften hier aen, hebbendefe plaetfèn befeten, die\'t oofterlijck deelvan Roftia maken , tot aen de zeeboefem Va-rar, of, gelijck het heden uytgefproken wort,Farrar. Defe vloet vloeyt heel diep in dezeeboefem in zee, daer af de fèlve fijn oudenaem fchijnt gekregen te hebben: welcke be-naming, nu breeder uytgebreyt, heden aen degroote zeeboefem, die fich van Veruvium totaen de zeebergh Ta^zalom (daer af terftontgcfproken fal worden) uytbreyt, de naem on-der de benaming van Murray fyrth gegevenheeft. Nu volgen de Tszalen, die van \'t begin desgefèyde Varars tot aen de vloetDee hun woo-ning hadden : feker, een groote ftreeck lants,en van veel volcken bewoont. Men vindt hierheden Murray , Ajnie, Boyn , Buchan, Mar,Garioch, Strath-bogh, en meer landtfchap-jes , behalven noch de genen , die in de mid-dellanden, en in \'t geberghte waren. Als menvan Varar de ftrant volght, vindt men eerftde ftadt Innernefs, van Ptolemeus niet ge-noemt j een oude fladt, aen de montvandevloet Nefs, die, vier duyfènt treden boven deftadt uyt een meer van gelijcke naem geftort,in een zeeboefèm vloeyt. Aen de binnenzeeis de burght Urchart, een gebou der oudeKoningen. Nader aen \'t ooften op de ftrantis het fteedtjeNairn , daer buyten alle twijffelPtolemeus kaftcel Alata geweeft heeft, eer-tijdts in hooger achting, en door de vloet vangelijcke naem belproeyt, wel eer vruchtbaervan gront, maer nu door\'t fant, uyt de zeeopgeworpen , heel onvrüchtbaer geworden.Men fiet

noch d\'overblijffelen der burght, dieeertijdts feer vermaert heeft geweeft, maernu met golven bedcckt is. Voorts volght op dc DT-SCHOTL i 1



? V \' i)\' de ftrant de ftadt en zeeboelèm Tuefïs; hetfteedtje paft op de gelegenheyt van Forres,certijdts vanonfe oude Koningen bewoont,daer noch de muren van de trefFelijcke burghtovergebleven zijn, in éen vermakelijck envruchtbaer landt gelegen ; in voegen dat mendaer geen inhoeck,ofbuyging en inwijckingvan de ftrant vind, die getuygen kan dat \'ereertijdts een zeeboelëm geweeft heeft. Devloet Findorn vloeyt twee mijlen van daer inde groote zee,en keert fich met de mont weft-waerts, \'t welck d\'inkoomft voor de fcheeps-lieden Ibrgelijek maeckt. Dit geeft dieshal-ven bédenckenvan dat men defe inham uytde Kaert behoort te doen, dewijl\'er geenfbodanigh geweeft heeft ; of dat men defènaem naer Cromartie in een ander geweft,dat weynigh mijlen van hier aen een oeverdaer tegen over leght, verfenden moet. Hieris een trefFelijcke en ruyme zeeboefêm, dieveyligh, en licht te genaken is, en daer defcheepslieden in tegenfpoet goede ancker-gront en een veylige toevlucht in dit geheelgeweft vinden, en die doorhaer berghachtigeitrant noch een lelve geftalte als in voorgaen-de eeuwen heeft behouden. D\'ander en naeftezeeboefem daer aen op de felve ftrant, die,gelijck ick gefeght heb , Southerlandt vani^ö^s , dat is de Logos van de Cantis fcheyt,heeft geen havens, en is gevarelijck voor deScheepslieden. Daer na volght de vloet Spey,die in grootheyt de tweede van \'t geheele^ijck na de Tay , en by Ptolemeus onbekentis, en , onbequaem tot Ichepen, geen havenheeft, Maer des felfs vloet Celnius,op de felvcftrant, meer ooftwaerts gelegen, koomtwelmet de vloet Dovern overeen,die het fteedtjeBanfia, by onfe Auteur onbekent, befpoelt. _ Als men van defe vloet langs de ftrant ee-nige weynige mijlen ooftwaerts voortgegaenis, begint fy fich naer \'t zuyden te buygen,daer men de zeebergh Taezalum fiet, die he-den met de naem van Buchannus wel bekentis. Het landtfchap ftreckt fich hier verre ooft-waerts uyt. De vloet Diva leght hier af vier-en-twintigh mijlen , daer twee vloeden tuf-fchen komen, Ugio en Ythan, in de Romeyn^Iche eeuw onbekent. Maer de Diva wordtheden met een benaming, die een weynighgebogen is , Dee genoemt, die op twee miij-len tulTchen-ruymte in de mogt de vloet Do-na, by d\'Ouden onbekent, in fijn gefelfchapheeft. Ptolemeus plaetft de ftadt Devanaveel hooger in de middellanden , daer nooyteenighmerck of teken van een ftadt gevon-den is. Ick, door de gffling van de naem be-wogen, heb die aen de mont van de vloet Deegeplaetft, daer

heden Abirdeen , een ver-niaerde ftadt, is. Aen de beyde zijden van devloet zijn oude en nieuwe fteden, met de na-men ondericheyden: Georg. Buchananus ge-tuyght dat hy in de fchriften der Ouden ge-vonden heeft dat dele ftadt, aen de Dee gele-gen, Aberdee genoemt is. De Koning Gre-gorius heeft dele aen de Dee vergroot, daereen Hof doen bouwen, Cn een munt opge-recht. Dit is gefchiet omtrent in \'t jaer 900.lek heb munt o;ef!en , die daer oe^agen was, ï i- \'tV s i I ï. I 11*1 1 00 \' doch m ae voigenae eeuwen. IJe vermaert-heyt van de plaets wijft aen dat defe ftadt veelouder is, voornamelijck door d\'overvloedigevilfchery der Salmen in de twee vloeden, daeraf nimmer gebreck heeft gev/eeft , en die in \'tgeheel Koninkrijck hun gelijck in deiè vangftniet hebben. Na Dee volgen Mernis en Aogus, landt-fchappen met de hedendaeghfche namen ge-noemt , daer \'t Rijck der Piólen naer \'t noor-den begin nam. Hier nemen de Grampifchebergen naer de zee een eynde. Ptolemeus ge-dencktaen defe plaetfen, als aen een gedeeltevan Txzalum. Maer Tacitus brenght ons deHoreften ten voorfchijn, als hy verhaelt datAgricola , Galgatum verwonnen hebbende,met het heyr lich naer de Horeften gewentheeft: \'t welck, gelijck het fchijnt, hy gedaenheeft om de Ibldaten met het fcheepsvolck teverftercken: want de vloet, die hem verfelde,ichijnt de Taum ingeloopen te zijn. In dit ge-weft aen de vloet Efk is de ftadt Montis Rofa-rum, heden Monros, by onfè Schrijvers on-der de naem van Celurca bekent. V t\'i\'y i d t i\'. m ovdt^schotlandt. I\'s II ,1 Korte El m\' t.V. V



? \\ : i6 Korte Befchrijviiig van \'t Köiiinckrijck T L A N s c genomen uyt het eerfte Boeck der Hiftorien van GEORGIVS B V GHANA N VS, Scotus. Nder d\'eyknden ,die van d\'ouden Bri-tannifche genoemtworden, en tuffchenSpanjen en Duyts-knt lichin een langeftreek voor Vranck-rijck uytipreyden ,zijn twee , die ingrootheyt alle d\'an-dere verre overtreffen , te weten Albium enHibernia r van defen fal ick eerft fpreken 5 endaer na fal ick, lbo het dienftigh is, de gele-genheyt en namen der anderen verklaren.uilhm?». \'t Eerfte in grootheyt is Albium , \'twelcknu alleen de naem van Britannia behoud , diete voren aen alle gemeen was. D\'andereCrmhejt. Schrijvcrs komen in de langte en breette by-na met Csefar over een; namelijck dat hetvan\'t noorden naer\'tzuyden fich acht hon-dert mijlen uytftreckt. Het bereyckt op zijnbreetfie , \'t wekk fommigen tegen overVranckrijck achten, of,gelijck anderen mey-nen, van de hoeck van Menevia tot aen demont van de breede vloet, byna twee hon-dert ip.ijlen , en loopt van daer allengs fmaltoe, tot dat men aen de grenfen van Schot-landt gekomen is. De Romeynen, die geenkennis genoegh van d\'overige landen had-den , hebben \'t geheek eylandt driehoeckighge icht. Maer fy, allengs verder gekomen,be-vonden dat het voorby Adrianus wal fich al-lengs breeder verfpreydde , en naer\'t zuyd-ooiten uytliep. Dit zy in \'t korte van des felfsjjerrd. giootheyt gefeght. De hemel, feght C^far,is hier gematighder, dan in Vranckrijck,maerdie van Yrlandt is noch fachtet, dan van defèLucht. beyde. De lucht is felden klaer, maer bynaaltijdt met dicke wokken bedeck, en geeftin de winter , die tameiijck facht is, meer re-Lar.dt. gen dan fiieeu af Het landt brengt mildelijckvruchten voort , en behalven de vruchtenoock alderhande metalen. Het is overal feervruchtbaer van vee. De genen , die d\'uyterfledeelen van \'t eykndt, voor de koude meeflbloot ftaende, bewoonen , nuttigen haver-broot, en maken wijn van de bedorve vruch-ten : Ja \'t meefte deel koockt uiekkwey , en bergen dat in vaten veel maenden iangj cadele dranck wort niet alleeniijck gefont, maeroock aengenaem geacht. D\'ouden hebbenom de naem van Britannia geen verfchil ge-had, behalven dat de Griecken het Bretanian,en de Latynen Britannia genoemt hebben. Nkem.D\'andere volcken volghden of defen of ge- Snw«^^.nen, yder naer fijn eyge believen. Onlangszijn\'er menfchen opgekomen , niet fbo feerbegeerigh naer de waerheyt,als naer twifl, dieuyt de laftering en tegenfpraeck der geleerdemannen vermaertheyt en achting hopen teverkrijgen: want fy meynen dat d\'achting vangroote geleertheyt by\'t gemeen hen niet ont-gaen kan, foo fy te voorfchijn durfden komenom de geheele

oudtheyt tegen te ftreven. Enhoewel om de faeck felve geen groot verfchilis , foo achten fy dat, dewijl dit ituck de naemvan\'tVaderlandt betreft, fy daer voor, alsvoor hun eyge haert, behooren te ftrijden ,en dat alle d\'oude eer van hun volck daer aengelegen is. Drie oude namen van\'t eylandchebben, gelijck fy felven willen, hun ver-fcheyde verfekeraers, Prudania, Prytaneia erïBritannia. Luddus ftrijdt met alle de krach-ten van fijn vernuft voor Prudania, Thomasi^iiotus , een Britannifch Ridder, voor Pry-taneia , doch met befadighder yver : maerbyna al d\'andere volcken pogen Britannia tcbehouden. Voor Prudania gebruyckt Lud-dus d\'autoriteyt van fekere ouder broek, diedoor de fchimmel en worm, en door de lanck-heyt van tijdt byna heyligh geworden is. Enhoewel die van fich felve feker is , fbo wordtdie echter door d\'oorfpronckelijckheyt, endoor de gedichten der Barden, en door degewoonte van de landttael beveftight, gelijckoock door fekere roefl van d\'eerwaerdige ael-oudtheyt. kk vraegh dan voor alle dingenvan waer dit overblijflèl, daer op de voet engrontveft van de faeck fleunt, gekomen is ?wanneer? of van wat vader het te voorfchijnis gekomen of eyndeiijck wat het feght, dattot voordeel daer af ftreckt? van de plaets ,tijdt en Auteur fiilt ghy miifchien dit feggen :dit alles bewijfl des felfs oudtheyt, om dathet onfeker is. Aen d\'onkunde , geringheycen duyflerheyt beflaet de fekerheyt, het ge-loof, n . t k



? BËSCHRYVING V loof, en d\'aclitbaerheyt der getuygen : en\'t geen, dat tot verklaring van de twijfielacli-tige faeck bygebracht wordt, heeft in fichmeer duyflerhey t en fwackhey t, dan de faeck,tot welcks bewijs fy bygebracht wordt. Wie^eeft hier getuygenis ? ick weet niet. WatDrengt hy by tot getuygenis? ick weet dit oockniet. Maer dit heb ick echter gehoort 5 datin dit overblijffèl Prudania genoemt wordt.Wat is dit Prudania r een bergh of een vloeteen vlek of een fladt.^ een man of een vrou.qckweet niet. Maer ick acht dat hier mee Britan-nia aengewefen wordt. Wel aen, dat Pruda-nia Britannia betekent. Wat vordert dan hieruw overblijffèl voor u ? Ick wil dit weten , ofhet verfèkert dat Prudania de ware naem van\'t eylandt heeft geweefl,dan of het d\'onkundeder gener aenwijfl, die defe valfche naem aen^t eylandt toegeeygent hebben. Ick weet ditoock niet, maer ick bemerck hier wel een Bri-tannifche uytfpraeck j en de kracht van deBritannifche vertoont fich in d\'oorlproncke-lijckheyt van d\'uytfpraeck. Want Prudania isbyna fbo veel,als Prudcania,dat is overtreffen-de fchoonheyt, van Pryd, dat fchoonheyt is,en Cam, \'t welck wit betekent, met een wey-nigh de fcherpigheyt van de ftem te verlach-ten. Doch naer defe reden behoort men geenPrudania, maer Prudamia daer af te maken :welcke benaming de Barden in hun landttaelPrudam uytfpreken. Ick verfwijgh hoe ge-ring , bedriegeiijck en ten meeflendeel be-lachelijck defe geheele reden van d oorfprongder benamingen is. Ick verfwijgh M. Varro,en andere mannen , die in geleertheyt uyt-munten, en dickwils hier in belacht worden.Ick ga de geheele Cratylus van Plato voorby.Ick fal dit nlleenlijck feggen , dat ick voor bil-lijcke oor en eer bewijfen kan, dat de Cam-briers uyt de honden en wilde beeflen zijn ge-komen dan ghy vroetmaken fult dat Pruda-nia uyt I^rudcamia gekomen is. Want op defewijfe ka n men uyt alles, dat men heeft, hetgene voordichten, dat men wil. Maer hoe wey-nigh g rontvell: in alle defe dingen is , wij ftLuddu s aen , die, fich op defe hulp niet ver-trouwende, de Barden tot fijn by ft an dt roept;feker een oudt geflacht van menfchen, maerdie , gelijck d\'Ouden verfeeckeren , niets ge-fchref en hebben. Doch wy füllen van henelders noch meer dingen fpreken. Laet onseynd(dijck tot d\'uyterfte toevlucht van Lud-dus komen : Caefar, feght hy, die d\'eerfte vande Romeynen de naem van dit eylandt inLatijnfche tael heeft gefchreven, lieeft datBritannia genoemt; en byna alle de Latijn-fche Schrijvers, hem volgende , hebben defelve naem niet verandert. Luddus heeft hiergoet gevonden van een trefFelijcke leugen tebeginnen, te weten dat C^efar d\'eerfte van deSchotlandt» AN S C II O T L A N T. Latijnen\'dit eylant Britannia genoemt heeft:want

eer Cxfar geboren was heeft Liicretiusvan Britannia gewagh gemaeckt; occk Ari-ftoteles lang te voren by de Griecken, en nietlang na Ca\'far Propertius, als hy fèght,Cogor ^ in tabulapiBos edifcere miindos\'^wijft aen dat in fijn tijdt de befchrijving vande werelt gewoonelijck aen de wand wierd ge-hangen. Wat meynt ghy .> Gelooft ghy datCsefar, in alle vrye konflen geleert, de be-fchrij ving des werelts nooyt gelien heeft of,die fiende,niet gelefèn heeft ? of dat, toen hetoverige van de werelt befchreven en afge-trocken wierd, het eenige eylandt Britannia,hetgrootfte vande geheele werelt, door deLatijnfche en Grieckfche gefchriften foo ver-maert, in die kaerten achtergelaten is? Meyntghy dat de gene , die foo veel moey ten heeftgedaen om de Britannifche dingen t\'onder-loecken , welcke menfchen dit landtfchaptoen, en in voortijden bewoonden , wat ge-flachten van boomen en dieren daer in voort-cjuamen , en naer welcke zeden en gewoontenmen daer leefde meynt ghy, fègh ick,dat hy,die hier voor dus bekommert was, in de naemvan\'tgeheel landtfchap fbo onachtfaem heeftgeweeft? of dat hy , die met lbo groote ge-trouheyt en naerftigheyt hun namen aen defteden vanVranckrijck gegeven heeft,de Bri-tannen van hun oude roem berooft fbu heb-ben ? Ick fie niet waerom hy de naem vanPrudania oudt acht, dewijl Luddus fich hierop meeft beroemt,\'ten zy miftchien de woor-den uyt de ftant van de vermufte kaert oockhun oudtheyt getrocken hebben. Dit zy nugenoegh voor Luddus, die getuygen van huysmeebrengende , geoordeelt heeft dat hy metfijn dromen tegen \'t gevoelen van alle geleer-de mannen , die ergens zijn, of geweell heb-ben , behoorde te ftrijden. Met ^iiotus falminder te doen zijn. Defe, niet alleenlijckdoorwaerfchijnelijcke gillingen, maer oockdoor Schrijvers, die niet duyfter zijn , bewo-gen , gelooft dat dit landtfchap eertijdts Pry-taneia genoemt heeft geweeft: want hy acht(en is niet heel fporeloos daer in) dat het ey-landt , dat van alle dingen overvloeyt, die tochet leven nootfakelijck of dienftigh zijn, dusmoet genoemt worden. Seker, indien mend\'oorlprongen der namen overweeght, menfal bevin en dat SiciUa eer Prytaneia behoor-de genoemt te wordengelijck oock veel an-dere eylanden , die Britannia fbo verre invruchtbaerheyt overtreffen , als dit d\'anderenin grootheyt overtreft. Wijders, men bevintby de Schrijvers, door welckers getuygenisde naem van Prytaneia beveftight wordt,dat\'er in\'t uytfchrijven gedwaelt is.InStepha-nus is de grootfte ongeftadigheyt: hy heeft,gelijck hy felf feght, Martianus in\'t woordtF Alhion r\'.;



?



? si BE SCHRYVÏNG Alhion gevolght, dat dit het Brettanifche ey- met de tweede T te verwerpen , een Poëti-iandtis. In de woorden luvernia en ïuverna fche vryheyt gebruyckt, gelijck hy oock inwordt Praetanicagelchreven. Hy ieght dat de ^cL^ió.-nij voor ^a^ixd-n^ gedaen heeft. Defe toe-*Brettanifcheeylandeneldersindegrootezee ftemming der dingen van foo veel volckenzijn, wekkers inwoonders Brettani genoemt van byna het begin af, die met fich felf en mecworden: miaer dat Martianus en Ptolemeus in d\'oudtften der.Griecken en Latijnen over eendefe benamingen de P d\'eerfte letter maken, koomt, vermach meer by my, dan alle deIndien iemant defè plaetfen te\' famen verge- beufelingen van Luddus, die hen naer fijn be-lijckt, hyfal fonder twijfel bevinden dat in lieven uyt het flijck opgeraept, tot fchanded\'affchriften gedoolt is , en dat Stephanus felf bewaert, en die noch niet durfden te voor-verflaet dat Brettania voor met B; en met fchijn komen tot valkhe getuygenis tegentwee T T behoort gefchreven te worden, d\'oudtheyt, hoe onbefchaemt een voorfpraek-^liotus, gelijck ick acht, niet onkundigh in fy oock hebben. Dat hy, fbo hy kan, de genedefè dingen, ie de menfchen, naer eer trach- voortbreng, die voor Ariftoteles Prudaniatende , tot prael van hun geleertheyt verkee- gelchreven heeft. Hy kan dit, waer hy fichren, heeft fich vernoeght met genoegh ver- oock wendt, nimmer doen , dewijl het fèkermaent te hebben, en laet het oordeel daer af is dat eenige eeuwen na Ariftoteles de Bardenaen de Jefer. Maer Luddus, om fijn vernuft te niets fchriftelijck geftelt hebben. Wech dantoonen , pooght uyt de drie namen van \'t met defè hooghdravende, of eer dwafè beroe-grootflie eylandt dit voornamelijck te bewij- ming op d\'oudtheyt, van de wekke men geenfen, dat weynigh bewijfers heeft, te weten bewijs, geen fpeur, ja oock geen overblijffèlPrudania. Hy neemt Prytaneia voor \'t naefle van fpeuren kan vinden. Onder defè verfchil-daer aen, en verwerpt, als verkeert en bedor- len van verfcheyde gevoelens, en in foo veelven , de naem, die alreê by alle volcken ver- verfcheyde gewoonten van fpreken vint Lud-maert was, en, gelijck Plinius feght, door de dus raetfaemfte d\'outheyt, én de inlandtfcheGrieckfche en Latijnfche Schrijvers uytge- zede van fpreken altijdtgelijckfijnNoortflar,breytis, en fèghtdatdie eyndeiijck fpade, en t\'aenfchouwen , en daer na de geheele loopdit van C. ïulius C^efar verdorven is, die, ge- van fijn reden te regelen. Ick fbu van hemlijck hy t\'onrecht acht, foo wy getoont heb- niet veel verfchillen , foo het geen, dat inben, eerfl Britannia gefchreven, en alle d\'an- d\'oude gewoonte geftelt is , en dieshalven fe>deren

met hem in de lèlve dooling getrocken ker geacht wordt, altijdt gehouden kon wor-heeft. Maer ick fou, indien de faeck in ver- den. Maer ick befpeur dat dit om veel oor^fchil was, d\'oudtheyt van defè benaming Bri- faken niet gefchieden kan : vermits men ifltannia met veel en overvloedige getuygen alk redenen feer f^^arelijck het oudtfle kankonnen bevefligen , en dat fy niet van Csefar vinden , en het hier veyiiger is de gewoonteverdorven, maer dat fy van onfè voorouders der geleerden te volgen, dan altijdt achter-van handt tot handt,en dit noch füyver, over- waerts op d\'oorfprongen, gelijck die van degelevert is, behalven dat het fchijnt dat d\'Ou- Nijl, meteenydele en belachelijcke arbeytden het met een dubbelde TT gefchreven te volgen: te meer dewijl de beginfèlen derhebben. En dit is, gelijck ick acht, d\'oor- benamingen niet aen \'t oordeel der wijfènfaek dat Lucretius d\'eerfle fylb van defe naem hangen, maer aen \'t believen van \'t gemeen,lang gemaeckt heeft. Maer nu wordt by de \'t wekk ten meeftendeel ruw en ongeleert is 5Latijnen de tweede T achtergelaten, fchoon en indien men dit goetvinden naeukeurigh-die altijdt in de benaming van Britto blijft, lijck onderfbeckt, fbo doet men overtolligeDe Griecken, die Brettania fchrijven, komen arbeyt, en als men \'t al vmdt, foo heeft mennaefl aen d\'uytfpraeck van d\'eygen tael, die niet veel gewonnen. Het gaet hier in, gelijckde Britanners felven, en alle d\'omleggende in de voortbrenging van alle andere dingen,volcken noch behouden: want de Franfchen, die fbnder dwang van de natuer voortkomen,de naeften daer aen, noemen alle Britanni- of van de menfchen ten dienft van \'t leven be-fche vrouwen Brettes, en als men Britannifch dacht worden: want d\'eerfte draghten zijnfpreeckt feght men Bretter, en deKaep van eenighfms onvolmaeckter, niet alleeniijck totAquitanje wordt gewoonelijck Capbretton gemack, maer oock niet foo aengenaem omgenoemt. Daer by, de beyde Schotten, dat is t\'aenfchouwen, fy worden federt tam, en doordie van Albion en Hibernia, fjireken oock dus. de handeling allengs befchaeft. DesgelijcksDit verfchil is \'er alleen , dat de genen, die is \'t oock met de tael, die, eerfl van ruwe ennaer de Duytfche wijfe fj^reken, fomtijdts de grove menfchen voortgebracht , deurgaensordening der letters veranderen, en Berton grof, onliefïèlijck, enonbefchaeft te voor-voor Breton uytfpreken. Maer Dionyfius Afer fchijn koomt j en federt met handelen alknasheeft in defe regel, haer aengebore ruwighey t uyttreckt, en facë- \'n Kici^u KixvTUj x^vx^os pos iv^TA b^ïtkvo*. tct cti aengenamer tot d\'ooren koomt,en veel gemac\' I 1 i > ^ 1 .M\' u^i i



? V A N SC H O T L A N D T. gemackelijcker in d\'ooren der menfchen in-vloeyt. Dieshalven acht ick dat men hier in,gelijck oock in andere dingen,\'t gebruyck derichrandere en befchaefde Heden iets moettoegeven , en dat men dit vermaeck, als on-betamelijck en ongeoorloft, indien het niettegen de zeden llrijdt, geeniins behoort teverfoejen. Indien iemant foodanigh op deMuien vergrämt is geboren , dat hy Catoosen Fnnius tael in hooger achting heeft, dandie van Cicero cn lerentius, en, fchoond\'aerdvruchten gevonden zijn, liever akelenwil nuttigen, dien bevelen wy, foo lang hydit doet, gewillighlijck eiendigh te zijn. Maerons verfchil beitaet niet in de fiiyverheyt entreffelijckheyt van de Latijnfche tael. Hetdoet niets hier toe met welcke klanck de Bri-tanners eertijdts de letters uytgefproken heb-ben ; want dit geheel verfchil flreckt hiertoe, dat de Latijnen de Britannifche , en deBritanners niet de Latijnfche klanck leeren.Wat my aengaet, ick fbu liever in defe oudeen verilifte ftameling der oude Britanners on-kundigh willen zijn, dan \'t geen, dat ick , eenjongen zijnde, met groote arbeyt van de La-tijnfche tael geleert heb, t\'ontleeren. Daeris oock niets , om \'t welck ick het allengs ver-fterven van d\'oude tael der Schotten gemac-kelijcker verdraegh , dan om dat ick gaernebemerk dat defè Barbarifche en woefle klanc-ken allengs verdwijnen, en dat in der fèlverplaets d\'aengenaemheyt der Latijnfche be-namingen volgen. Indien het nootfakelijckis dat in defe overdraght van d\'een in d\'andertael d\'een voor d\'ander wijckt, fbo laet onsvan de woeftheyt en onbefuyftheyt tot de be-fchaeftheyt en ^ierlijckheyt overgaen, en laetons met wil en verftant het geen uytfchud-den, \'t welck door de ramp van geboren teworden ons overgekomen is. Of indien wydoor arbeyt en vlijt iets vermogen , fbo laetons dit alles hier aen belleden , dat wy deGrieckfche en Latijnfche tael, die van \'t beftedeel des werelts als voor d\'openbare talenaengenom.en zijn, naer ons vermogen ver^ie-J\'en, en, indien\'er uyt de befinettingvan deBarbarifche tael eenige fchimm.el en vuylig-heyt aen gebleven is , die afwiftchen en fuy-. veren foo\' veel ons mogelij ck is. Wat dan,als ick fègh dat defè al te fbrghvuldige naer-ftigheyt in d\'uytheemfche namen, voorname-lijck in \'t overbrengen in een andere tael, nietonderhouden kan worden , en, foo fiilcks ge-fchieden kon, niet dienftigh fou zijn? wantd\'een tael heeft letters en klancken , die metgeen letters en klancken van een andere taeluytgedruckt können worden. Wat volck,behalven de Duytfchen,kan de W voortbren-gen ? Wie fal aen de Latijnfche letters de felveklanck geven, daermeê de Spanjaerden,Brit-Schot landt. tonnen, en een deel der Schotten de lettersD, G,P, T, X, en Z, uytfpreken ? Ick

achtdieshalven dat, om defè wanfchickelijckheytvan de klanck , Plinius, de fteden van Span-jen opnoemende, fèght dateenigen fwarelijckin de Latijnfche tael uyt te drucken zijn. Hynoemt fbmmigen onedel, en van uytheem-fche benaming,en fèght dat anderen niet fon-der walging genoemt können worden. Watfbu, ick bid u, hier Luddus doen, indien hy deBritannifche hiftorie in de Latijnfche taelfchrijven fbu ? Op wat wijfè fbu hy d\'eyge na-men der Britten uytfpreken, dewijl hy dick-wils heelverfèt met fijn verrotte en verroeftenamen fbu ft aen ? te meer dewijl hy fich fbooijnight hoe hy Luddus fal fchrij ven, te wetenLhuydumne, Ludus, of Luddus, van de welc-ken geen met Latijnfche letteren uytgedrukt,noch met de Latijnfche tael uytgefproken ,en van Latijnfche ooren niet fonder walginggehoort kan worden ? Indien hy de rechteklanck wil behouden , fbo fal hy geen Latijn-fche , maer een half barbarifche fpraeck ma-ken. Doch indien hy de vreemde benamin-gen naer de rechte klanck van de Latijnfchetael wil buygen,fbo fal hy fich niet min fchan-delijck misgrijpen, dan Ca^fir gefeght wordtin \'t woort Britannus gedaen te hebben. Watfüllen wy dan aen Luddus doen, om defè gce-melijcke en laftige menfch te fiillen ? füllenwy liever Prudamia, dan Britannia feggen ?Luddus, fbo ft-rengeen berifper van anderen ,eyfcht dit niet j want hy laet toe dat menPrudania uyt Prudam doet afkomen. Indieniemant Britannia , of Brettania durfde feg-gen , wat fbu Luddus anders doen, dan hemveroordeelen van dat hy de dubbeltheyligeoudthey t gefchonden, d\'oude en fliyvere taelbef met, en defe mannelijcke en ftercke klanckgebroken , en tot een verwijfde fachtigheytgebracht had ? Sal aen ons dan niet geoorloftzijn iets, uyt de vermufte hoecken gehaelt, teveranderen,of,fb niet veranderen,ten minflende bultige namen te befchaven en glat te ma-ken : en van d\'onbefchaefde woeftheyt fbo teftijpen , dat de ftem ten minften menfcheiijckwordt ? en\'t welck wy fien dat onfe voorou-ders in de Moriners , Morematufa en Arnio-rifchen gedaen hebben, op dat wy , fbo wydefè namen geen Latijn können maken, tenminften daer in het Latijnfche kleed en degang fouden volgen Maer Luddus fal dit,gelijck ick fie, niet toelaten. Hy roept onstot de heerlijcke oudtheyt der Prudaners, enverbiet ons immer van de Barden en Sene-cioos af te wijeken. Seker, d\'oudtftenderGriecken en Latijnen hebben nooyt met defèbant gebonden geweeft. Wijders, federt datd\'oude tael weer begon kracht te krijgen,heeft \'er niemant geweeft , die liever famul en





? SE VAN S C H hea Brittonnen genoemt heeft, in defe regei: §}uam yeteres hracch^ Brittonis pauperis,\'t Gemeen noemt Brittonnen d\'inwoondersvan het half Gallifche eylandt, /choon Gre^gorius van Tours dat altijt Britannia, en d\'in-woonders Britanners noemt. De Romeynennoemden degenen , die van hun landtfchapVaren, Britanners , fchoon de landtfchappersfèlven fich gaerne Britonnen deden noemen.Britannia is d\'eenige wortel en oorfprongvan de béyde namen. En gelijck die beydeuyt een felve bron vioejen , foo wordt oockde felve faeck geheelijck aen de beyde namentoegeeygent. Dit is klarelijck uytgedruckt indit gedicht van de Poëet Auibnius:Slbim iUe bonus^ qui carmina noflra laceßlt:Noßra magis meruit^ dißicha Britto bonm,Sihim hic bonus eß. G^is SihiusJßc Britannus^ Aut Britto hic nön efl Sihius ^ aut malus eß.Sihius ejfe bonus Èritto,firturque Britannus^ §iuis credat ci^em degenerajß bomm ?l^Jemo bonus Britto eß: fi fimpkx Sihius eß IncipiatyfimpJex deßnet efe bonus.Sihius hic bonus eß: ßd Britto eß Sihius idem^ Simpllcio \'res eß dicere Britto malus.Sihi Britto bonus quamiyis homo non bonus ejje Ferris, nec fe quit jüngere Britto iff homo.De genen, die beweeren dat de BritannèrsColoners of voortgeplanten der Gaulers zijn,verhalen dat Hercules uyt Celtum aen eeriGaulifche maeght een loon Britannus ge-noemt , geteelt heeft, van de welck het Bri-tanniich volck gefproten is. ÏPlinius maecktdit volck geburen van de Moriners, Atreba-ten en Geiforiaken. By de Griecken is geengebreck van Letterkonitenaers, die dit beve-iligen, te weten Suidas, en de geen, die degroote uytlegging der oorfpronckelijkhedengefchreven heeft. My dunckt dat C.IuliusCae-far, en C.Cornelius Tacitus, en ander Latijn-kheSchrij vers,die niet ongeleert,miaer echterniet foo vermaert zijn , van gelijck gevoelenhebben geweeft. Dit wordt noch beveftightdoor de gewijde dingen, door de tael, wet-ten en zeden van eenige volcken, aen de Gau-lifche zee woonende, uyt de welcken, naer mydunckt, de Britanners door hun verhuyfingeniiytgeput,en de Morinen allengs verteert zijn.My dunckt dat Morinus van More, \'t welck md\'oude tael der Gaulers de zee betekent., fijnoorfprong fchijnt aen te wijlen, \'t Is waerfchij-nelijck dat Venta Belgarum, en Icenum, vanIcio genoemt, met de plaets van de bynaemoock de moederlijcke tael in een ander landtgébracht hebben , en dat de Britanners , henterftont in hun aenkoomft ontmoetende, enals hun

herkoomft kennende, hen als naerJiun huys ter herberg hebben willen brengen.Want Morinus betekent by d\'oude GaulersMarinus, dat is aen of van de zee, en More- T r )( •»1 A D O i , iS 2 I \'lil, marufabetekentdoode zee; hoewel Goropiiisdefe twee lefte namen ons byna heeft ont^rooft, terwijl hy fijn Advatiken al te verwaen-delijck wil opfiriocken. D\'Aremorifchen ofArmorifchen konnen niet ontkennen dat wyvan een geftacht zijn : want wy hebben daeraf oude en nieuwe panden by ons. Ar of Areis een oude voorfetting van de Gaulifche tael,\'t welck aen of op betekent, als of men feydeaen of op de zee. Moremarufa koomt vanMare, dat is zee , met de lefte fylb lang, naerde wijfè van \'t Grieckfche participium. Are- participiummorica, of Armorica betekent oock mariti->-Trum , dat is aen de zee, ten minflen naer Stra-boos verklaring, die altijdt in \'t Griecks Apo-cèanitas daer voor aen ons geeft. CxOlv feghtvan d\'Armorifchenin fijn vijfde boeck,dat \'ergroote krijghsbenden der Franfchen van diefieden , die Armorifche genoemt worden, teiamen gekomen v/aren, om hem te beftrij*den. En in \'t fèvende boeck : aen alle de fte-den , die aen de groote zee gelegen zijn, ennaer hun gewoonteArmorifche genoemt wor-den. En in \'t achtfte boeck, en d\'andere fte^den, op d\'uyterfte grenfèn van Vranckrijckgelegen , en aen d^ groote zee gévoeght, dieArmorifche genoemt worden. Soo dickwilsals Ca:far aen viefè lieden gedenckt, fbo voegehy \'er altijdt by , die genoemt wo r-D E N doch fbodanigh, dat men verftaet dathet geen eyge naem, maêr een bygevoeghde,of de bynaem van een plaets is.Men vint oockniet by éenigh ander aenfienelijck Schrijver ,dat dit de naem van een ftadt heeft geweeft,fchoon in dat geweft dele naem wijt en breetomfworf, te weten van Spanjen tot aen deRhijn : en ick vind onder fbo veel ^ chrijversniet meer , dan Plinius alleen , die de nature-lijcke en eyge kracht van de naem niet lèhijntverftaen te hebben: want hy meent dat geheelAquitania dus eens genoemt heeft geweeft»Dit zy hier voor genoegh want wy füllen in \'tftuk van deGauUfche tael meer hier af fpreken.Men gelooft dat d\'oudtfte naem van diteylandt heeft geweeft Albion, of Albium, ge-lijck Ariftoteles, of eer Theophraftus meentin \'t boeck, \'t weld^ yan de Werelt genoemtwort. Maer defè naem wort eer uyt de boekenuytgekipt, dan in de gemeene tael gebruyckt,\'ten zy voornamelijck byde Schotten, dienoch fich fèlven Albinich, en hun landtfchapAlbin

noemen. Veel achten dat liet hier denaem van gekregen heeft, dat den genen, dieuyt Gallia trocken,eerft de witte bergen voor-quamen. Seker, het fchijnt my heel wan-,fchickelijck, dat men d\'oorfprong van de Bri-tannifche naem uyt de Latijnfche tael wil fbe-ken, dewijl de handel toen foo vreemt onderde woefte volcken was. Sommigen achtendat defe naem afkoomt van Albion, Neptu-



? IZ b E s c h r nus {bon, die, gelijck fy verdichten, eertijdtsKoning van Britannia heeft geweeft, en fteu-nen hier in op een ftoute leugen , fonder bynaeenige, getuygenis van d\'oudtheyt. Sy heb-ben echter fich niet gefchaemt dit Koninck-rijck op foo fwack een grontveftvan gelijckenaem te bouwen, vermits ick geen andere ge-legentheyt van defè fabel uyt de Hiftorienkan vinden. De genen, die aen Albion enBergion gedacht hebben , zijn uyt de Griec-ken Diodorus Siculus en Strabo i uyt de La-tijnen Cato , Hyginus, en Mela, uyt de wek-ken men dit omtrent begrijpen kan , dat Al-bion en Bergion , Neptunus fönen , Liguriersuyt het land\'t der Albiken, de wegen, die naerItalien geleyden , met rooven en afletten be-lemmerden en dat fy , toen Hercules uytSpanjen weerkeerde , na dat hy Geryon ver-wonnen had, hem van fijn roof pooghden teberooven , en hem foo wredelijck aentaftten ,dat hy, byna wanhopende, gedwongen wasbyftant van lupiter te bidden, en dat defe, omaenfjjnfbon , in noot zijnde, hulp te bewij-fèn,een fkene regen van de hemel afgefondenheeft. Sy fèggen oock dat, tot bewijs van defèftrijdt, het Iteene veldt aen de nakomelingengebleven is. Ick fal echter niet loghenen dathet eylant en de rover hun naem vanAlbus ge-kregen hebben. Maer ick acht dat Album eengemeene benaming van meer volcken heeftgeweeft , en by hen niet alleenlijck voor denaem van verwe , maer oock van hooghte ge-houden is. Feftus Pompejus feght oock datdedingen, die by de Latijnen Alba wordengenoemt, by de Sabijnen Alpa zijn gehee-ten , en dat d Alpen hier af de naem hebbengekregen, om dat fy gedurighlijck van fheeublincken, en wit zijn. Seker, ick acht (om heteen toe te ftemmen) dat Album en Alpumvoor het felve van d\'Ouden gelegt is geweeft,en fteun hier in niet alleenlijk op Feftus, maeroock op Straboos autoriteyt,- en nochtansmeen ick dat d Alpen eer van de hooghte, danvan hunwitheyt de naem gekregen hebben.Voor eerft om dat veel Iteden in Italien,Vranckrijckjcn Spanjen,alle op,of by bergengelegen, Alba tot hun naem voeren. En daerna om dat Strabo fonder onderfcheyt defenamen Alba, Alpa, Alpia, Albionia, Albici,totbetekening van hoog ite , als van een felvewortel gelproten, aenneemt: en dieshalventoont hy dat defe benamingen meeft ter plaetsgebruyckt worden, daer dAlpen beginnenopwaerts te ftijgen. Hier uyt fpruyten in Li-guriaAlbingaunum, en Albium Intimelium.Maer by de iapoden is een heel uytftekendeheuvel, daer dAlpen ophouden. Men vindtnoch andere plaetfen, die, gelijck het fchijnt,van hooghte genoemt können zijn. In Italienis de vloet Albula uyt het geberghte van Etru- VING •V

----------- -.i»,--- «-?•V rien, en de wateren Albula uytdeTiburtijn-fche bergen uytgeftort. In \'t Narbonilch Gal-lia zijndAlbifche berghvolcken. InDuyts-landt is de vloet Albis, oft d\'Elve, die uyt hetgebergte van Bohemen fpruyt. In Afia vloeytde vloet Albanus uyt de Caucaliis ^ en dAlba-nilche volcken zijn als in \'t geberghte inge-ftort. My dunckt dieshalven dat het niet on-waerfchijnelijck is dat Album niet de bena-ming van een , maer van veel volcken heeftgeweeft, te meer dewijl alle deplaetfèn, dieick genoemt heb , niet altijdt hoogh zijn , ennaeuwelijcks weynigh maenden achter mal-kander blincken,- \'t welck noch niet aen allegebeurt, \'t Geen , \'t welck tot defe giffingdient, is de namen der Ligurifche Keulen fèl-ven , Albion en Bergion, beyde van de fcho-tighey t hunner lichamen dus genoemt. Wyhebben nu gelèght wat d\'Ouden van Albumgevoelt hebben, \'t Is al te wel kennelijck omte bewijfen dat Bergh by de Duytichen voorhoogh genomen wordt. Dat eertijdts by deGaulers dit met gelijck verftant gelèght is,wij ft de plaets van Plinius aen in \'t derdeboeck, die, gelijck ick beweer, dus gelefenmoet worden: van waer , gelijck Cato feght,de Bergomaten gelproten zijn, met de naemaen wij lénde dat ly hooger dan geluckigergelegen zijn. Het fchijnt dan dat Albion enBergion , menlchen , boven hun geburen infchotigheydt van lichaem uytftekende , enop\'t vertrouwen van hun krachten in\'t ge-weft van Ligurien rovery plegende, van Her-cules, derwaerts reyfènde , met de wapenenbedwongen zijn. Maer niemant van d\'Oudenmaeckt gewagh dat ly in Britannia geheerfchthebbenen de ftant der Gaulilclie faken in j \\ die tijt maeckt de faeck geheel onwaerfchijn-lijck. \'t Is oock niet waerfchijnelijck dat Bri-tannicus veel gerufter heeft geweeft, in welcklandt delè groote Albion het grootfte Rijckverlaten heeft, op dat hy t\'huys roven en af-fetten fou. Wy echter, fchoon wy niet veelvan\'t gevoelen der gener verfchillen , diege-fchreven hebben dat Albion van Album ge-noemt heeft geweeft , achten dat het defènaem niet van ye verwe, maer van de hooghteder bergen gekregen heeft. Ick acht dat degenen , die \'t defe naem hebben gegeven, hiertoe aengeprickelt zijn door de vergelijckingvan Engelandt met Yrlandt.daer een enge zeetulTchen beyden is. Want fy, fiende dat d\'eeaftrant geheel tot bergen opfteegh, en d\'anderlaegh , en in elFe velden verfpreydt was, heb-ben d\'eerflie , uyt oorfaeck van de hooghte,Albion genoemt. Maer de langdurigheyt destijdts, en d\'onachtfaemheyt der inwoondersin \'t verhalen der oude dingen, hebben twijf-felachtigh gemaeckt of fy aen \'t lefte eenigenaem naer de laegheyt hebben gegeven. Wij-ders, ; 1



? VAN S C Wf ders 5 ftïèt dit mijn gevoelen fchijnt overeente flemmen dat defe naem van \'t eylandt, vanAlbum afgeleydt, \'t zy het Albion, of Albiumis, noch in Schotlandt, gelijck in fijn gèboor-teplaets, beflandighlijck blijft, en in fbo veelverwiifelingen van inwoonders, en in veran-deringen van Rijcken, talen én andere dingennooyt heeft konnen uytgewifcht worden. Enhoewel defe dingen by ons waer, of de waer-iieyt naefl fchijnen , foo fullen wy echter, in-dien iemant iets beter bybrengt, gaerne totfijn gevoelen overgaèn. Dusverre van d\'oudenamen van \'t eylandt. Nu fchijnt het naeflete zijn dat wy de gelegenheyt der landen vér-voigen. D\'Engelfche Schrijvers hebben fel-ven heel befcheydelijck en breedelijck daer afgefchreven. Maer He<5tór Boétius heeft in debefchrijving van Schotlandt fommige dingenniet met al te groote waerheyt voorgéftelt,en anderen tot\'dwaling gebracht, terwijl hy ,al te lichtgeloovigh, \'t getoelèn van andereiiroeckelooffelijck verbreydt heeft. Wy, wat:ons aengaet, fullen \'t geen , dat fbodanighbevonden wordt, Hchtelijck, en ter vluchtaenroerén, en de dingen, die of duy fier, ofniet waer voortgebracht fchijnen, verbeterenfoo veel ons mogelij ck fal zijn. Engelandt,foo veel ons voorflel aengaet, wordt bequa-melijck gedeelt door vier vloeden , van dewekken twee, de Dee en Sabrina, in dTrfchezee, èn d\'andere twee, de Teems eü de Hum-ber , in de Duytfche zee vloejen. Walks , indrie landtfchappen onderfcheyden, kght tuf-fchen de Dee en Sabrina befloten; en tufTchende Sabrina en dè Teems is defe geheele zijdevan Engelant, die haer uytficht naer Vranck-rijck heeft. De landen , tuiïchen dé Teemsen Humber gelegen , maken een derde déel;en alk de landen, die fich van de Humber enDee naer Schotlandt uytflrecken, behoorentot het vierde deel. Schotlandt wordt van d\'Engelfchen afge-fcheyden eerflelijck door de vloet Tweed,door de hooghflc berg Zéviota, en ter plaets,daer de bergh niet is, door een wal, die nietlang gemaeckt heeft geweefl, en daer na doorde vloeden Efk en Sulway. Aen defe zijde vandefe grenspalen leggen de landtfchappen vande Schotfche tot aen d\'Yrfche zee in dele or-Merche. dening. Marcia, of Merche , in \'t wekk d\'En-gelfchen nu de ftadt Barwkk houden, kghtaen de flihcker zijde van de vloet Tweed, eriwordt naer\'tooflen van theFyrth of Forth, ofVan de zeeboefèm van Forth , en naer \'t zuy-den van Engelandt befloten. Naer \'fc weftenaen beyde zijden van de vloet Tweed is Tei-tei^dde-^ fidale , \'t welck van de vloet Teviot de naemverkregen heeft, en wordt door de bergh Ze-viot van Engelant afgefcheyden. Daer na vol-Liddifddi, gen eenige kleyne landtfehappen, als Liddis-Séotiandt, li?. O T L A N D T. 2| dail, Eufdail en Efkdail, van de drie vloeden, eusMdie byna gelijcke

naem voeren, te weten Lid- ^^kdaii;.del, EusenEfk, dus genoemt. Eyndeiijckkoomt Annandail, van de vloet Annand , die Jman-\'tbyna in\'t midden deurfnijt, en byde zee-boefèm vanSulway in d\'Yrfche zee vloeyt,fbogeheeten. Öm nu weer tot Forth te keéren,de felve befluyt Lauden van d\'ooftzijde, datdoor de Coburnifche boffchen en Lamyrifèhebergen van Merche afgefcheyden wordt, dat,fich daér na een weynigh weftwaerts keeren-de, Lauderdail en Tweédail raeckt. Twee- Lmd^-dail heeft tot grenspalen naer \'t zuyden en , -weften, Liddisdail,Nithisdail, énClydsdailDe vloet Nith heeft aen Nithisdail, deur welk Nithisdaihlandtfchap hy in dTrfche zee vloeyt,de naemgegeven. Lothian, van Lothus, Koning der LotUan^,Pióten, dus genoemt, paelt naer \'t ooften aendè zeeboefem van Forth, of aen de Schotfche2ee, en heeft naer \'t weften haer uytficht naerClydsdail. Dit landtfchap overtreft verred\'anderen in heushey t en bekefthey t, én inovervloet van dingen , die tot het leven noot-fakelijck zijn. Het wordt van vijf vloeden be-fproeyt ; van de Tine , van de beyde Efken,(die, eer fy in zee ftroomen, fich in een grachtvereenigen) van Lyth en Alm.ond. Deièn ,ten deel uyt de\'Lamyrifèhe, eh ten deel uytdePidlandifche bergen voortgekomen, vloe-jen alle in de zeeboefèm van Forth. De ftedenin dit landtfchap zijn Dumbar> Hadina , ge-meenlijck Hadinton, Delketh, Edimburgh,Lyth, en Lymnuch. Verder naer \'t weftenleght Clydsdail, de beyde oevers van de vloet ci^dsMiCiyd bevattende. Dit landtfchap wordt omde groote lanckheyt in twee Vooghdyen ge-deelt. In d\'over Vooghdy is een bergh, nietfèer hoogli, uyt de wekk na drie verfcheydezeen vloeden uytbreken;de vloet Tweed in deSchotfche zeé , de vloet Annand in d\'Yrfche,èn de vloet Clyd in de Deücaledonifche zee.De voornaemfle fteden daer in fijn Lanarchen Glafco , daer van de weftzijde Kylle aen-paelt. Voorby Kylle is GalloWay,dat door dèvloet Cludan van Nithisdail afgefcheydenwordt, en fich byna geheel naer \'t zuydenftreckt , eh van des felfs oévet wordt bynad\'overige zijde van Schotlandt bedeckt. Diègehéél landtfchap is rijcker van vee, dan vangraen. Hét heeft verfcheyde vloeden, die ind\'Yrfche zee ftroomen , gelijck Ur , Deè,Kennum , Cre, eh Lufe. Het ftijght ner-gens tot bergen op, maer is echter genéel metheuvels befaey t. Het water, in de dalen tuflfchen defe heuvels ftaen blijvende, maecktbyna ontellijcke poelen, die in \'t begin van déHerfft door regen de watergrachten vergroo-ten , daer een ongeloofïelijcke menightevan ael uytkoomt, die van d\'inwoonders metteene korven gevangen en gefouten worden. H Hei &quot;1 •ii. ^ .



? ?24 B E S C H R. Het uyterfte van defè zijde is het zeegebergh-te der Nonanten , of tk Mtil of Gafm^ay ^beneden de wekke in de mondt de zeeboefemvan de vloet Lufe is, die van Ptolemeus Reri-gonius genoemt wort. Hier tegen over vloeytuyt de zeeboefèm van Clyd , heden the Fyrthof Clyd genoemt, een zeeboefèm in, die ge-meeniijck Loch Rian, en by Ptolemeus Vi-dogara genoemt wordt. Al \'t landt, dat tuf-fchen defè zeeboefems voortloopt, wordt vand inwoonders Rinum , dat is de fpits van Gal-loway.genoemt. De fèlven noemen het hooftder Nonanten Mul, dat is beek, of friuyt.Maer\'t geheele landtfchap wordt Galioway(want Gallovid betekent in d\'oude tael derSchotten Galler , ofFrankhman ) genoemt.Beneden Loch Rian , aen de rugh van Galio-way fackt Carrick allengs af naer de zeeboe-fèm van Glotta, of anders the Fyrth of Clyd. Ditlandtfchap Carrick wordt van twee vloedendeurgefneden, van de Stinchar en Griven, diebeyde m.et veel luftige dorpen befbomit zijn.Tuftchen defe vloeden , daer veel heuvelszijn,is \'t landt vruchtbaer van weyden en rijckvan graen, en heeft niet alleen voor fijn eygevolck van landt- en zeekoft voor lich felf ge-noegh , maer deelt oock veel aen fijn gebu-ren mee, en wordt door de vloet Dunus vanKylle afgefcheyden. Defè vloet neemt fijnoorfprong uyt een meer van de fèlve naem,die een eylandt in fich begrijpt, daer een ta-melijck kafteel op ftaet. Daer na volgt Kyle ,\'c welck naer \'t zuyden van Galioway beflotennaer\'t ooften aen the Fyrth of Clyd paelc , Carrick^ Kjle. \'\'?am. Renfrav. IS naer \'t weften door de vloet Irwing van Cu-ningham afgefcheyden, en in \'t midden doorde vloet Ayr deurgefneden wordt. Aen delevloet leght de koopfradt Ayr, die vermaert is.Het landt is deurgaens vruchtbaerder in dap-:iere m^annen , dan in vruchten of vee j wantiet is heel fchrael en mager van gront, \'t welkde naerftigheydt der menfchen wet ,* en defchaerfheyt verfterckt de krachten van\'t ge-moed en lichaem. Cuningham ftreckt fichdaer na noortwaerts uyt , tot aen de vloetClyd , en maeckt die tot een fmalle gracht.Dit landtfchap voert een Deenfche naem, diein hun tael des Konings wooning betekent:\'t welck aenwijft dat de Deenen daer eertijdtshun wooning gehad hebben. Naeft daer aennaer d\'ooftzijde leght Renfrew , naer hetfteedtje genoemt, daer in fy eertijdts hun ver-gaderingen hielden, en gemeenÜjck eenBa-ronny geheeten. Dit landtfchap wordt vantwee vloeden deurgefiieden , die beyde denaem van

Chartus voeren. Na defè BaronnyCijdsdaü. volght Clydsdail, dat fich aen de beyde zij-den van de vloet Clyd uytfpreyt, en is in veelgerechten verdeelt, uyt oorfaeck van des felfsgrootheyt. De voornaemfte vloeden daer af Y V I N G zijn aen de ßincker zijde Avennüs, en Duglas,die inde Clydftroomen, en aen de rechterzijde een andere Avenno, die Lothian van \'tlandt van Sterlin affcheyt. Defe twee vloedenhebben een gemeene benaming der ftroomenin plaets van d\'eygen naem aengenomen, ge-lijck in Walles met een onderfcheyde uyt-fpraeck de geen , die fy Avennus noemen.Sterlin-Shyr wort naer\'t zuyden door de vloet Smfi\'Avennus , en naer\'t ooften door de zeeboe-fem van Forth van Lothian afgefcheyden.Defe zeeboelèm, allengs kleynder wordende ,en tot een tamelijcke vloer gebracht, draeghtby de ftadt Sterlin een brugh. Dit landtfchapwordt van een vloet deurgefiieden , die aen-merckelijck is, te weten Carron, by de welckeenige oude geheughtekenen zijn. Ter ftinc-ker zijde van de Carron zijn tWee aerde heu-velen , van menfchen handen gemaeckt, ge-Hjck de faeck aenwijft, en gemeeniijck Dunipacis genoemt. Meer neérwaerts aen de felvevloet, twee duyfènt fchreden daer af, is eenront gebou fonder kalck, maer met ruwe ftee-nen foo vaft gemaeckt, dat een deel van debovenfteen fich in d\'onderfteen voeght: invoegen dat het geheele werck, aen malkandergebonden, de laft der fteenen draeght, en vanonder allengs enger toegaet. Het bovendeelis open. \'t Gemeen verdicht dat\'et nu tothet een, en dan tot het ander gebruyck ge-maeckt is, en ftelt nu d\'een , en dan d\'andertot ftichter daer af, yder naer fijn drift. Maerick heb eertijdtsdit gevoelen aengenomen,dat ick achtte dat\'et de tempel van Termi-nus, een afgodt, heeft geweeft, die, gelijck wyverftaen hebben , ront en boven open getim-mert wierd. \'t Geen,\'t welck onfe giilinggroo-telijcks verfterckte , waren Duni pacis, nietverre van daer, als of hier vrede gemaecktwas, tot welcks geheugenis defè heuvels wa-ren , om dat de Romeynen hier de paelfteenvan hun gebiet geftelt hadden. Niets ter we-relt fou my van dit gevoelen afgebracht heb-ben , foo ick niet uyt geloofwaerdige liedenvernomen had,dat\'er in fèker eylandt veel ge-^bouwen waren, in alles dit gebou, aen \'t welckwy gedacht hebben , gelijck, behalven dat fywat grooter en ruymer waren. In Roffia zijnnoch twee kapellen van gelijcke gedaente.Ditdeê my van mijn gevoelen twijfïèlen, en oor-deelen dat het een

gedenckteken van gedanedingen was, of eer zuylen, en byna buyten dewerelt gebout , op dat fy van \'t gewelt dervyanden vry fouden zijn. En fèker, \'t zy datdit zuylen zijn, of (\'t welck fbmmigen ver-moeden) graven van vermaerde mannen, fbogeloof ick echter dat dit geheughtekenenzijn , aen een eeuwige gedachtenis gewijd,maer van ongeleerde en onbefchacfde men-fchen naer de gelijkenis van dit gebou/t welck aen



? VAN S C H aen de Carroh is, gefticht. Ter rechter zijdevan de Carronis een landt, byna vlack, maerechter m.et een kleyne heuvel, byna in \'t mid-den tuftchen Duni pacis en dit gebouw, daèrin de bocht van de hoeck noch heden deöverblijffelenvaneen tamelijkeftadt befpeurtWorden. Maer de befchrijving der plaetfen^ende grontveft der muren is geheel verwart, tendeel door de boerfche zeden , en ten deeldoor \'t opdelven der vierkante fteenen tot denaefte dorpen van dat gebiedt. Beda van En-gelandt noemt deiè plaets ront uyt Guidi, enftelt die in een hoeck van Severus wal. Veeldeurluchtige Romeynfche Schrijvers gedenc-ken aen defe wal, veel voetftappen zijn \'er afoverigh, en veel fteenen met fchrift wordendaer uytgedolven, daer door getuygeniflenvan verwinning, door de Hoofdleden verkre-gen , of graffchriften bekent gemaeckt wor-den. En dewijl {gelijck de voetftappen vanbeydé aenwijlèn) Van Adrianus wal weynighniin als hondert duyfènt Ichreden defè wal af-gelegen is van de geen,die te voren van Adria-nus gebout was, foo heeft het een groote on^v.etentheyt der gener geweeft, die d\'Engel-fche faken befchreven hebben , foo zy de La-tijnen , die dit in gefchrift hebben gebracht,ïiiét Verftaen hebben^ of anders een waerloos-heyt, dat fy \'t geen, \'t welck foo klarelijck be-fchreven was , dus verwardelijck overgeleverthebben. Dit zy foo beyde, de faeck duncktniy echter fbodanigh , dat ly waerdigh is be-^üpt, of tenminften lichtelijck vermaent teWorden, voornamclijck dewijl liyt de geheug-tekén\'en, alfeê gelèght, en uyt de Hiftorie vanBeda Anglus genoeghfaem blijckt, dat hiereertijdts de grenspael tulTchen de Britten eöSchotten heeft geweeft. Maer de genen, dieVerdichten dat hier Cahieloduniim heeft ge-weeft , beweeren dat het gebouw, daer af wygelproken hebben, een tempel van ClaudiusCxizr heeft geweeft ^ fcker, beyde met eertydele onwaerheyt, dewijl Camelodunum, eenColonia of voortplanting der Romeynen ,meer dan drie hondert duyfent fchredenvandelè plaets is, foo men Ptolemaius, en Anto-ninus Reysboeck gelooven mach. CorneliusTacitus wijft defe dooling opendijck aen,methet geheel overigh verhael, maer voorname-^iijck hiermeê, dat hy befchrijft dat de Ro-meynen , Camelodunum verloren hebbende,in de tempel van Claudius Ca:far, om hun le-^ven te bergen, gevlucht waren. Maer\'t zydit gebouw een tempel van Terminus of Pael-fteen, of een geheughteken van een anderefaeck heeft geweeft, het heeft geen deuren ,van de wekken

men eenigh bewijs fiet, en isboven op een fteenwerp open, en kan niet al-leenlijck geen tien krijghslieden decken,maeroock naeuwelijcks begrijpen. Wat dan, als ^ O T L A N D T. 2 j in \'t veertighfte jaer na de tocht van ClaüdiusCa^far, Julius Agricola d\'eerfte der Romey-nen in defègeweften deurgedrongen heeft?als in\'t vijftighfte jaer na Agricola Adrianusde grenspael vaa\'t lantlchap tuffchen deTineen Efk met een gemaeckte wal geftelt heeft,van \'t welk noch tekenen in verfchey de plaet-fen overigh zijn. Maer Septimius Sevèrus ,omtrent 210 jaren na Chriftus geboorte inBritannia gekomen , heeft hondert duyfentfchreden voorby de grenspael, van Amfianosgeftelt, van de zeeboefem Glotta , tot aen dèlamenvloejing van ForthenAventius, een walgemaeckt,, van de welck noch veel en klaretekenen overgebleven zijn. Hier koomt nochby,dat wy in d\'oude geheughtekenén nergensvinden dat het bewint van de Pklilche itaetniet te Camelodunum heeft geweeft , maerdat de Konincklijcke ftoel, en de lètel van deeerft-e BifTchop t\'Abrenetliy was, die federt inS. Andries kerck verandert is^ Indien mxnvracght, wat de Pvomeynen bewogen heeftom derwaerts een Colonie te bren2;en , en 1 r waerom fy die in een loo onvruchtbaer, en(gelijck de ftant toen daer was.) bofchachtighen ongebout landt gevoert, en voor de dage-iijcklcheoverlailen der wreetftè vyanden ge-voed hebben ? lbo lullen ly antwoorden , ge-lijck ick acht, (want ick fie niet dat fy iets an-ders konnen antwoorden ) dat die door \'t heyrter zee befchut v,ierd , vermits toen delche-pen de vloet Carron tot aen dè poorten vande ftadt op voeren. Indien dit waer is, foomoet het nootfakeüjckwefen dat de landen ,aen de beyde oevers van de zeeboefem Forthleggende , door d overvloejingen van dégroote zeéondergeloopen, en dieshalven on-vruchtbaer geweeft hebben, die echter alleenin dat geweft behoorden vruchtbaer geweeftte zijn. Hier op volght iioch defe Vraegh, diéfwaerder is, te weten , dewijl het zeewater deplaetfen omtrent Forth van weêrzijden in-nam , waerom de Romeynen niet liever daerhun wal eyndighden, dan die door een over-tollige arbeyt veel duyfent fchreden verder tebrengen. Verby Sterlinfhyr kght Lennóx, Lemc^*van de vooghdy van Renfrew door the Fyrth ofClyd, en van de vooghdy van Glalco door devloet Kelvinus, Van Sterlinfhyr door \'t ge-berghte , en van Tay door Forth afgelchey-den; en eyndight eyndeïijck aen \'t geberghteGrampius, aen welcks voet de binnenzee Lo-mund ,

vier-en-twintigh duyfent Ichredenlangh, en aclit duyfent fchreden breet, fichin een hol dal uytbreyt, en meer dan vier-en-twintigii eylanden in fich begrijpt, en, behal-ven een groote menighte van andere vilTcherinoch een ftach van viffchen heeft, die fy Pol-laken noemen, enfmakehjck om t\'eten zijn.Kort, defe zee uytbarftende, ftort fich zuyd- waerts I



? waerts uyt naer de vioet Levinus, die aen\'t Maer\'t overige landt tot aèn Fortli is dootlandtfchap de naem gegeven heeft, en valt in d\'eerfucht in verfcheyde vooghdyen verdeelt^,de zeeboefèm van Clyd by Dunbritton, een te weten van Clacman , Colrofs en Kinrofs.kafleel en fladt, beyde foo genoemt. Het APtlandt, dat ter zij den van defe landen, enuyterfle deel van Lennox is wat bultigh door van d\'Ocellifche bergen af door Forth en dede lefle heuvels van de Grampifche bergen , Tay befloten wordt, loopt ooflwaerts naer dedeurgefhedendoor een kleyne zeeboefèm,die zeeipitstoe, en wordt met een naem Fyfefy om de kortheyt Gerloch noemen. Voorby genoemt, dat genoegh voor fich felven heeftdefè is een andere zeeboefem, veel breeder , van alle dingen, die tot het gebruyck van \'tdiefy Longus noemen, van de vloet Lon- leven nootfakelijck zijn, en op fijn breetfiegus , die daer in vloeyt, en die tot een fclieyt- is ter plaets, daer dit landtfchap van de bin-pael tuifchen Lennox en Cowell verflreckt. nenzee deurgefiicden wordt, en van daer fichCowell, Argyle ofErgyle, enKnapdail wor- van weerzijden te famen prangt tot aen deden door veel enge zeeboefèms, uyt th Fyrth fladt Carrail. De Levin, die fich in zee flort,gefproten, in veel deelen gedeelt. Een, is d\'eenige vloet, die hier gedenckwaerdighonder d\'anderen vermaert, wordt Loch Fynn is. De geheele oever is met veel fleedtjes be-genoemt , van de vloet Fynn , die daer in fèt, onder de wekken meefl, om d\'oefeningvloeyt. Defe flreckt fich verder dan fèftigh der goede konflen , aenmèrckelijck is S. An-duyfènt fchreden in de langte uyt. In Knap- dries, van d\'oude Schotten Fanum Reguli ge-dail is de binnenzee Aw, daer een heel kleyn noemt. Meer innewaerts byna in\'t middeneylandt in leght, dat een flerck kafleel heeft, van \'t landtfchap is Cowper, daer d\'overige in-De vloet Aw, die d\'eenige in die geweften in woonders van Fyfe te famen komen,omRechtde Deücaledonifche zee zijn uy tgang neemt j t\'ontfangen. Daer dit landt aen Erne raeckt,hèefc fijn oorfprong uyt defe vloet. Voorby is Abirnethy , een oude Konincklijcke fladtKnapdail weftwaerts aen loopt Cantyr uyt, derPióters. Hier vloeyt d\'Ern in de Tay, die,dat is Hooft van \'t landtfchap, recht naer Yr- de grootfte der vloeden van Schotlandt, uytlandt, van\'t wekk het door een tamelijcke de binnenzee van Tay, in Braid Albin gele-flraet afgefcheyden wordt. Dit landtfchap is gen , uytbarfl , en vier-en-twintigh mijlenlanger dan breet, en met fukk een enge hals verre flroomt. Defè vloet, fich naer \'t Gram-aen Knapdail gevoeght, dat die op het engfte pifche geberghte wendende , raeckt Atholl, ^tyu,naeuwelijcks duyfent fchreden breet is, \'t welk een vruchtbaer

landtfchap, in de wilderniffennoch niets anders is, dan fant, en foo laegh, van Grampius gelegen. Een deel daer af, aendat het fcheepsvokk dickwils hun fchuyten de voet van \'t geberghte in de vlackte ge-daer over flepen, en dus een korter reys ma- plaetft, wordt Blair genoemt, \'twelck eenken. Hier aen leght Lorn , dat oock aen Ar- gront, die vry van boomenis, betekent. Be-gyk paelt, en tot aen Abyr reyckt; een effen neden Atholl, aen de rechte oever van deen vruchtbaer landtfchap. Ter plaets, daer Tay, leght de fladt Caledonia, die alleeniijckhet Grampifche geberghte laeghfl, en beft d\'oude naem behout,gemeenlijckDuncalden,beganckeiijck is, kght een landtfchap, Braid dat is een heuvel, met hafelaer beplant ^ wantAlbin genoemt, dat is als of men\'thooghfle de hafèlaer deur d\'ongeboude landen fichdeel van Schotlandt feyde; en ter plaets, daer wijt uytfpreydende , en door de fchaduw derhet op fïjn hooghfle is. Drum Albin, dat is de boffchen de landen bedeckende , heeft aen \'trugh van Schotlandt, en niet geheel fonder volck en aen de fladt de naem gegeven : wantoorfaeck,- dewijl uyt delè rugh ftroomen de Cakdoners, onder de vermaertlle volckennaer de beyde zeen vloejen, fommigen zuyd- der Britanners getelt, maeckten een tweedewaerts, en fommigen noortwaerts. Want uyt deel van \'t Rijck dér Piden , die van Aftimia-de binnenzee Erne, vloeyt de vloet Erne , die nus Marceüinus in Cakdoners en Vedurio-naer \'t koude ooften flroomt, en op drie duy- ners gedeelt worden,van de wekken nu naeu-fent fchreden beneden Perth in de Tay valt. welijcks iets meer van de naem overgeble-Van defè vloet heeft in d\'oude tael der Schot- ven is. Beneden Dunkalden is Perth, twaelften Strathern de bynaem gekregen: want fy duyfent fchreden van daer aen de fèlve rech-noemen gewoonelijck het landtfchap , aen terzijde van d\'oever gelegen. Beneden Atholld\'afvloejing der vloeden gelegen, Strat. Tuf- aen de flincker oever naer \'t ooften is Gaurie, cmrü.fchen de bergen van dit landtfchap, en de zee door fijn koornvelden vermaert ,• en benedenForth ftreckt fich Tay uyt, \'t wekk de naem dit landt breyt fich weer uyt, tufTchen de Tayvan de vloet Tay, die dat in \'t midden deur- en Efk, het landtfchap Angus , of, gelijckfnijt, verkregen heeft. Het flreckt fich uyt d\'oude Schotten fpreken, iEneia. Sommi-tot aen d\'Ocellifche bergen, die ten meeflen- gen meenen dat dit Horeflia, of naer d\'uyt-deel, met d\'ackers, aen der fèlver wortels ge- (praek der Engelfchen Foreflia genoemt heeftkgen, in de vooghdy van Erne getelt worden, geweefl. Hier in leght de fladt Cowper, die, van : i\'ï i CcivsU.^ray\'e,Knavddl. J ( \'K G ?nntjr. Lorn. Mi\' H\'-l1 ! i 1 !? I ; 1 ( m • I I?f I r . U\' M i i



? 1 S C H A N Mdrr. Badendch. AlV\' BuchAfU \'tan Boèthms, fijn vaderlant eer/uclitiglilijckveiiieffende,Dei-donum, dat is Godsgaef, ge-iioemt wort. Want ick acht dat d\'oude naemThaodunum heeft geweeft, van Dun , dat isbeuvel, aen dé Tay gelegen, aen welcks voetfeen ftadt gebout is. Veertien duyjfent Ichre-den van daer buyten de Tay vint men Abre-nethea , anders Abrinca genoemt. Daer havolgt de zeebergh Rubrum , die vermaert is,en daer de vloet Efk, met de bynaem vanZuyd , deurvloeyt y en North Ellcfcheyt hetvan MerniSjdat ten meeftendeel vlack en effenvan gront is, tot dat voorby Fordun en Duno-trum het Grampifche geberghte het kafteelvan den Graef Martialis ontmoet, én ditlantfchap, allengs fackende, neemt eén eyndeaen de zee. Verder naer \'t noorden is de montvan de vloet Deva, gemeènlijck Dee, en om-trent duyfent fchreden verder Dona. Aeiid\'een is Abirdeen, door déviffchery der Sal-men vermaert, en aen d\'ander de fètel van deBiifchop, én openbare fcholen , die doord\'oefféning van alle vrye konften bloejen. Ickvind in oude geheughfchriften , dat defènaeftre ftadt Abredea genoemt heeft geweeft.Maer nu worden defe beyde fteden Abirdeengenoemt, en met de bynameri van oudt ennieu onderfcheyden. Van dit fmalle voorhoofttuftchen defè vloeden begint Marr, dat, fichallengs uytbreydende, fïch tot feftigh duy-fent fchreden itl de langte, tot aen Badenachuytftreckt. Dit landtfchap wort vari een deür-gaendè rügh begrepen, en fehdt fijn vloedennaer ^dè beyde zeen. Naeft aen Badenachleght Abyr, dat fich naer de Deucaledonifchezee neyght^ een landtfchap (naer dé wijfeder Schotten) voornamelijck overvloedighvan zee en landtgewas. Het is heel vruchtbaervan koorn-ackers en weyden,en vermakelijckdoor de fchaduw der boftchén, eh door dèluftighey t der beeken en bronnen. Het is fborijck van inkoomft der viffchen , dat het bynaVoor geen landtfchap van Schotlandt wijckt.Want behalven de groote overvlpet van ri-Viêrvifch, dié foo veel rivieren befchaffen, foókoomt oock de zee met eeri lange gracht in-gedrongen over \'t vlacke landt, en, in eenftreeck landts , die een weynigh hooger is,bedwongen j verfpreyt fich wijder uyt 3 enwordt als een poel, of eer als een meer, waer-om het in die tael Abyr, dat is havèn genoemtwordt j en daer af fy oock aen \\ geburige hntdaer omtrent een felve naem geven. Dege-nen , die Engelfch fpreken, noemen defè bey-de, te weten defè zeeboefem, en\'t latldtfchap,qualijck en t\'onrecht Loch-Abyr,, Defe drielandtfchappen, Abyr, Badenach èn Marr be-ftaen de geheele breette van Schotlandt tuf-fchen de beyde zeen.Noordewaerts naeft aenMarr is Buchan, door de vloet Dona daer afSchotlandt, Ö t L A N D T.

gefcheyden. Dit landtfchap ftreckt fich vanalle landtfchappen in Schotlandt diepfte inzee, en is tamelijck overvloedigh van weydenenfchapen , en heeft Van andere dingen ge-noegh middelen , die tot het leven nootfake-lijckzijn. En hoewel des fèlfs vloeden vanfalm overvloejen, foo koomt echter defe ftachvan viftchen nooyt in de rivier van Rattray.Op des felfs ftrant is een hol, welcks eygen-fchap niet behoort voorbygegaen te zijn Hetwater, uyt het natuurlijck gewelf allengs af-druypende, verandert terftont in lange fpit-fèhé fteenenj en indien het hol niet door men-fchen handen geftadigh gefuyvert en geopencwierd , fbo fbu dè ruymte in korte tijdt totéen \'t gewelf vol zijn. Dé fteen, dus geteelt,krijght als een middelnatuur tuftchen glas enfteen: want hy kari breken, én wordt nimmerfoo hart als marmer. Wy,te Tholoufe zijnde,omtrent in\'t jaer 1544 > verftonden van ge-loofwaerdige lieden dat\'er iii\'t naefte Pyre-nefche geberghte een hol was, \'t welck in al-les hier mee overeenkoomt. Noordewaertsvoorby Buchan zijn twee landtfchapjes, Boyn ^ ^^én Ainie, die fich uytftrecken tot aen de vloet J/tJe,Spey, de welck hen van Murray affcheyden:en de vloet Spey fpruyt üyt de rugh van Bade-nach, daer aen wy gedacht hebben. Nietverre van des felfs oorfprong is een Loch , ofbinnenzee, daer de Lutea uytbreeckt, die fichtiaer de weftzée begeeft. Men feght dat aendes fèlfs mont een treffelijcke ftadt heeft ge-Weeft , naèr de vloet Enerluteagenoemt. Se-ker, \'t zy men op d\'aert van \'t geburige landt,of op de bequaemhey t van de fcheepvaert, entoevoer ter zee fiet , defè plaets is tot eerikoopftadt bequaem. Oock hebben d\'oudeKoningen, defè bequaemheyt volgende, hiereenige eeuwen in \'t kaftcel Evonia gewoont,die, gelijck Vele verkèerdelijck miCenen , nuStéphanodurium is: want des fèlfs puynhoo-pen en overbüjffelen worden noch in Lorilgetoont. Men vindt noch eenige landtfchap-jes tuffchen Buchan, en de weftzee, daer m.eéwy ons niet fiillen verletten , dewijl \'er nietsvoortreffelijk of gedenkwaerdigh in is. Voor-by Spey tot aen Nes volght Murray, eertijts, Mumj-:gelijck men gelooft, Varar genoemt. Tuflfchen defe ftroomen maeckt de Duytfche zee,als ruggelings weftwaerts ten lande indringen-de, de ruymte van\'t landt enger deur haerzeeboefèm,die landewaerts infchiet. Dit lant,fbo groot als \'t is, is vruchtbaer van vruchtenen weyden, en in luftigheyt en vruchtdragen-de boomen het voornaemfte van\'t geheeleRijck. Het heeft twee fteden, die gcdenck-Waerdigh zijn, Elgin aen de vloet Loifie , dienoch d\'oude naem behout, en Nes aen dévloet van gelijcke naem. De Nes vloeyt uytde zee Nes, die vier-en-twintigh mij len lang ! I \'ji t\' ^ \'i



? iBn B E G H R Y V I N G is. Dit water is byna akijdt warm , en nooytfoo icout, dat\'et bevrieft : ja indien\'er in\'tfelile van de winter fciiofTen ys in vloeyen, defelve fmelten in korte tijdt door de warmtevan \'t water. Weftwaerts voorby Loch Nesftreckt het vafte landt fich acht duyfent fchre-den uyt. Ia \'t geen, \'t wekk belet dat de zeente famen komen, en\'t overige van Schotlandttot een eylandt maken , is heel kleyn: wantde ruymte, van defe zeemonden tot aendcDeucaledonilche zee, is byna geheel met zee-boefèms , in \'t landt iogefpat, afgefiieden.\'t Geen, \'twelck voorby Nes in defe enge zee-monden kght , wordt gemeenlijck in vierlandtfchappen gedeelt, Strathnavern, naer devloet Navern genoemt. Voorby de montvan Nes, daer hy in de groote zee vloeyt, isRofs, dat met hooge zeebergen in de zee uyt-loopt, \'t wekk de naem felf oock aenwijfl:;want by de Schotten beteekent Ros een zee-geberghte. Dit landtfchap is langer , danbreet: het ftreckt fich uyt van de noortzeetot aen de Deücaledonifche zee. Ter plaets,daer het tot bergen rijft, is het wreet en on-vruchtbaer , en daer het fich in velden uyt-breyt, bef^ijckt het in vruchtbaerheyt bynavoor geen lantfchap van Schotlant. Het heeftfèer aengename dakn , en vlackten, die metvifchrijcke vloeden befproeyt zijn; oock veelvifchrijcke meeren, m>aer de Lubrum is degrootfte van allen. Van de Deücaledonifchezee krimpt d\'oever allengs in , en went fichooftwaerts te rug. Aen d\'andere oever maektde Noortzee fich een wegh tuifchen hoogeklippen deur, en fpreyt fkh innewaerts in eengroote zeeboefem uy t, die tegen alle ftormeneen heylfäme haven, en een fekere toevluchtis: want de genen, die daer inkomen, vin-den d\'ingang veylighj en innewaerts voor allevloten, hoe groot iy oock zijn, een fèer goederee tegen \'t gewelt van de hemel en zee.Naeftaen Roß noordewaerts kght Navern , van devloet Navern dus genoemt, die van d\'inwoon-ders , d\'eygenfchap van de lanttael volgende,Strathnavern geheeten wordt. Dit landtfchapwordt naer \'t zuyden van Rofs, naer \'t weftenen noorden van de Deücaledonifche zee, ennaer\'t ooften van Cattenes befloten. Sowther-landt leght tuffchen alk defè landtfchappenfbodanighin, dat het aen alle aenpaelt, envan eenige ftreeck daer aen roert. Want hetheeft voor fich naer \'t weften Strathnavern,naer\'t zuyden en ooftenRoß,en naer\'t ooftenCattenes. De boeren zijn van natuur meer totweyden , dan tot d\'ackerbou genegen. In ditlandtfchap is by mijn weten niets befonder ,behalven dat het bergen van wit marmerheeft j een groot wonder in

de koude gewe-. ften, en noch tot geen nut en dienft gebruykü,om dat d\'overdaet, die de werckmeefter daeraf is, hier noch niet ingeflopen is. Cattenes is Camdinaer \'t noorden \'t lefte landtfchap van Schot-landt,daer het Strathnavern ontmoet: en defètwee landen trecken de breette van Schotlantin een eng voorhooft in , daer drie zeebergenuytftygen.De hooghfteis in Strathnavern,diePtolemeus Orcas, ofTarvedrum noemt. Detwee anderen, niet foo hoogh, zijn in Catte-nes , te weten Vervedrum , nu Hpia, enBetu-bium, t\'onrecht by Hedor Boctius Dum^c,nu Dunsbei gemeeneüjck, en van anderenDuncans Bei geheeten. Het fchijnt dat methet weghnemen van eenige letters uyt defènaem de benaming van Dunsbei gemaecktAen de voet van de bergh is een tame- is. lijcke zeeboefem, die van de fchepen, uytd Orcadifche eylanden aenkomende, tot eenhaven gebruyckt wordt. Een zeeboefemwordt gemeenlijck Bei genoemt. Dewijl dandefè zeeboefem van de geburen Duncans ofDonachs zeeboefem genoemt wierd,fbo heeftde gemeene tael uyt defe twee benamingenDunsbei gemaeckt. Ptolemeus plaetft in ditgeweft de Cornaviers, van wekke naem nocheenige teekenen overigh zijn: want fy noe-men \'t kafteel der Graven van Cattenes ge-meenlijck Gernico: en de genen, die by Pto-lemeus en d\'uytheemfchen Cornaviers zijn ,hebben , foo \'t fchijnt, by de Britanners deKernikers geweeft^ want dewijl hy niet alleen-iijck in dit geweft , maer in een heel verfchey-de deel van\'t eylandt, namelijck in Corno-vallia de felve Cornaviers plaetft , die d\'oudeBritannifche fpraeck behouden, foo noemenfy die noch Kernikers. En miflchien fou degeen niet wanfchickelijck oordeelen, die deCornovalkrs voor Kernicovallers,dat is Ker-nicis Gallis genoemt achtte. In \'t middellandtfchijnen ook eenige teekeneö van defè naem,die echter heel duyfter zijn, gebleven te we-fen. WantBeda fchrijft dat het begin van Se-verus wal niet verre was van \'t kloofter Keber-curnig; en men vindt echter geen bewijs van\'t kloofter in defè plaetfèn. Niet verre vandaer hout ftant het halfverwoefte kafteel derDuglaffers, Abrecornum genoem.t: maer ofdefè beyde benamingen, of een daer af vanKernick bedorven is , laet ick aen de lefer t\'oordeelen. uy ^ijn nu tot iEylanden gekomen; en de-pijl inde hefchrijying der fehe Buchananus een \'Weynigh lan-ger is, dan de plaets hier Dereyfcht, en oock Jwarelijckeen beter befchrijving uyt Schotlandt Verhoop, foo hebick geacht dat ick heft fou doen, dat ich die op hm plaet-fen^ dat is by de karnen^ in voeghde. F.cfs.
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? m Van de Landtfchappen en plaetfen van Duytslandt ^die door de naerftigheyt der Schotten tot hetChriftelijck geloof zijn bekeert* Een man ^ my geheel onbekent ? heeft over fes jaren defe verhandelinguyt Duytslandt aen my gefonden , die ghy , foo ghy t goet vint,a^n d\'üytgang van dit werck kunt by voegen ; maer icklaet dit aen uw oordeel. loan, Scotm Smo-Tar--\'vatim ïn ßkere hrief aen loan. Blaeu. Eheel Beyereii eertvoor fijn Apoflelen opperfle patroonS. Rupertus , foonvan de Koning derSchotten, die, in defèfle eeuw in Duyts-landt komende ,Theodon, Hertoghvan Beyeren , metbyna alle fijn overflen te Regensburg doopte.Toen dit gedaen was, trock hy vanjKegens-burgh, en befproeyde alle volcken daer ront-om met het Chriflelijck geloof. Hy flichttcdaer na van de gront op de fladt Saltsburgh,cn wierd met eendrachtige toeflemming vanallen tot eerfte BifTchop van defè ftadt ver-klaert. Eyndeïijck, na dat hy veel treffelijckedaden gedaen had, verhuyfde hy uyt dit fterf-felijck naer\'t éeuwigh leven. Delè en meerandere dingen worden breedelijck belchrevengevonden in de geheughfchriften van Salts-burgh, die gedruckt zijn by Hendrick Cani-fius, tom. 4 Antiqu.^ ledionis, en hier endaer by de nieuwe Schrijvers. Omtrent in de felve eeuw quamen uytSchotlandt naer Duytslandt Columbanus enGallus, die, veellandtlchappen deurgereyfthebbende, eyndeïijck in Swaben hun verblijfnamen, en , daer met de verkondiging van.Godts woordt, en met wonderdaden in dewijngaert des Héeren arbeydende, veel in-woonders tot het heylighfte geloof aen Chri-ftus bekeerden. Columbanus trock naer Ita-lien , maer Gallus , van fieckte aengetaft, wasgedwongen in Switfèrlandt te blyven, daerhy, federt,fijngefbntheyt weergekregen heb-bende, een kloofter boude, \'t welck noch naerfijn naem S. Gallus kloofter genoemt wordt,by \'t welck heden een vrye ftadt van de fèlvenaem te fien is, die in de voorgaende eeuwend\'Abten van S. Gallus onderworpen heeft ge-weeft:. Sie defe en veel andere dingen by lo-nas, in \'t leven van S. Columbanus, \'t welckby Beda, en by Wallafridus Strabonerus ove^righ is, en in \'t leven van S. Gallus, by Lau-rentius Surius. Befie oock Theodorus Cam^ Oockbcn en Switßr-lundt. :)edonenfis in \'t leven van S.Magnius, \'t welck)y Hendrick Canifius overigh is, tomo 4 Anti-qu^ledionis, foo ick my niet vergis 5 wantick heb nu \'t boeck niet by der handt. Menvoeghhier noch de

nieuwe kerckelijke Schrij-vers by. Niet lang hier na quam uyt Schodandt Ki-lianus, met Colonatus, en Totuanus, die, vande Roomfche Paus Cotion macht om \'t Euan-gelium te predicken ontfangen hebbende,naer Franckenlandt reyfden, en daer Gos-bertus, Hertogh van Franckenlandt, met fijn sZnm ^remalin , kinderen en onderdanen gedooptlebbende, \'kregen een rijcke ooghft van zie-len in, en ontftaken in korte tijdt geheel Fran-kenlandt met het htylfaem geloof aen Chri-ftus. Maèr S. Kilianus, fiende dat deHartoghGösbertus, in plaets van fijn gem.alin by hemhield fijns broeders echtgenoot, Geilana, eenonkuylche engoddeloofè vrou,beftrafte hem,en vermaende hem vriendelij ck dat hyhaerweghfènden fou. Doch defe boofe vrou, ditverftaende,wierd in woede en gramfchap ont-fteken , en ruftte niet voor dat fy Kilianus metfijn medemackers had doen dooden. DefèKilianus was d\'eerfte BilTchop van Wirtsburg;\'t welck oorfaeck is dat het Hertoghdom vanFranckenlandt, \'t Welck Karei de Groot aende BiHchoppen van Wirtsburgh gaf,gemeen-lijck S.Kilianus erfgoet genoemt wordt. Wij-ders , in de filvere munten , die door de Bif-fchoppen van Wirtsburgh geflagen worden ^fiet men de beeltenis van S. Kilianus, als vand\'Apoftel en Patroon van geheel Francken-landt. Sie defè en andere dingen in \'t levenvan Kilianus by Hendrick Canilius, tom. 5Antiqua ledionis, en by Surius. Hier na, teweten in de tijt van Pepijn en Karei de Groot,quam S. Bonifacius de Schot in Vrieslandt, nadat hy macht van de Roomfche Paus ontfan-gen had. Sommigen maken, doch t\'onrecht,een Engelfchman van defe Bonifacius : maerhy heeft echter een Schot geweeft , gelijckMarianus Scotus in fijn jaerboeck getuyght ^als oockTrithemius in fijn boeck van de deur-luchtige mannen des ordens van S. Bene-di<aus, Hieronymu$ Flatus dé Bono ftatüs xdu



? H R Y V ï N BES lO i reiigioli, «n vericheyden andere, die nieuwer^ijn. En na dat hy veel tot de ChrillelijckeGodtsdienft , niet alleenlijck in Vrieslandt,maer oock in Heffen, Turingen, Weflphalenen Saxen gebracht had , wierd hy om fijn feergroote verdienften , en om fijn heyligheytdes levens tot AertsbifTchop van Ments ge-maeckt. Defè rechtte veel nieuwe Bifdom-men in Duytslandt op, en onder anderen hetBifdom van Aichftadt, daer in hy tot overfleftelde S. Wiliibaldus de Schot, die van fbmmi- V ^ ^ gen, doch belaclielijck, tot een Engelfchman,en foon van Richard, Koningh van Enge-landt, gemaeckt wordt , fchoon \'er in dietijdtgeen Koning in Engelandt was, die dusgenoemt wierd, Maer hy wordt een Schots-man genoemt van loannes Molanus in fijnbyvoegingen aen Ufuardus, en vanTrithe-niius in de bovengemelde plaets, met veelnieuwer Schrijvers. Sijn leerling wordt oocktot een Schot gemaecla. Hy flichtte veelklooflers , uyt de wekken het kloofter vanFulda het voornaemfle heeft geweefl, in \'twelck de Schotten foo wel als de Duytfchenfonder onderfcheyt ontfangen worden. Maertoen hy in Vrieslandt het Euangelium gepre-dickt had , en fagh dat fbmmigen in de fchan-delijke afgodendienft hardneckighlijk voort-voeren , wierp hy alle hun afgoden af, die hyverplette: om \'t welck de Barbaren, op hemvallende, hemwreedelijckdoodden. MaerS. Bonifacius wort van alle voor Apoftel vanDuytslandt gegroet. Befie des felfs leven ,breedelijck van fijn leerling Wiliibaldus be-fchreven , \'t welck te fien is by Canifius hiervoorgedacht. Doch Egilwaldus heeft daerna fijn leven noch breedelijcker befchreven ,gelijck te fien is by Surius, en Nicolaus Serra-rius in de gefchiedenifl\'en van Ments. In deiè fèlve eeuw quam in Saxen, om Chri-flus Euangelium te predicken, S.Patto deSchot, die om de groote verdienften van fijnleven tot Biffchop van Werden in Weftpha-len gemaeckt, en eyndelijck om Chriftus ge-loof met de martelkroon gekroont is. Ophem volghde in\'t fèlve Bifchdom S. Tanco ,oock een Schot, die onder anderen tot fijnnakommers gehad heeft Gortzla Ifingorus,enHarruchus, alle Schotten en Biffchoppen vanWerden^ gelijck, om anderen voorby te gaen,Albertus Krantzius in de Hooftftadt vanSaxen getuygt. Na defe tijden quam in Saxenloannes Scotus, die yverigh arbeydende omde geloovigen te bekeeren, eyndelijck Bif^fchop van Mekelenburgh geworden is: en nadat hy eenige tijdt lang defe kerck godvruch-tighlijck en nuttelijck voorgeftaen had, wierdhy om\'t geloof aen Chriftus van d\'ongeloo-vigen gedoodt. Befie van hem Krantzius hiervoor verhaelt. i^riesUndt,He(len,WèfifrJentn anderefanden doorde Schonenhcl^m. ?\' I, A : \' r. - li 1 . >1 ! ï)e

Schot-ten predic-hen Chrt- ßm in Omtrent duyfènt jaer na Chriftus geboorte DeSchot-trock uyt Schotlandt Colomannus, de foonvan Malcolmus, d\'eerfte Koning der Schotten celitpn invan die naem , foo my wel heught. Hy, tottweemael in \'t heylige Landt gereyft en weer-gekeert zijnde, en willende noch ten derdemael de fèlve reys aennemen, trock deur ver-fcheyde landen in Duytslandt ^ en quam oockin Ooftenrijck, en na dat hy daer veel van\'tverfoejelijck waengeloof der afgoden en duy-velen tot de ware Godsdienft gebracht had ,wierd hy eyndelijck aengetaft, en als een ircy-melijck befpieder m.et veel wreede pijnen ge-pijnight , en daer na aen \'t kruys gehecht,aen \'t welck hy heylighlijck fijn leven eyn-dighde, en is door veel wonderdaden , foo infijn leven , als na fijn overlijden vermaertgé-^worden. Sijn lichaem wordt eerlijck en gods-dienftighlijck in\'t kloofter vanMelch, om-trent twaelf Duytfche mijlen van Weenen,bc-waert. Defè en meer andere dingen wordenin Officio fi\'Pe Brcpiario monaflerii Melicenfis geleièn*Maer loannes Stadius, Hiftoriefchrijver vanKeyfer Maximilianus d\'eerfte, heeft het leveavan S, Colomannus in Sapphifche vaerfèn be-fchreven , \'t welck by Laurentius Surius in \'êleven der Heyligen overigh is, en dus begint:Aufimfanilus canimrpatronus,Vulgidum fidus, radians ab arßo^Scotiu gentisj Colomannus acerRegia profes. ïn defèr voegen Wordt Colomannus van allevoor de patroon van Ooftenrijck erkent. Menkan hier af oock befien Cufpinianus, en oockMatheus Raderus in \'t heyligh Beyeren, enBaronius in fijn jaerboecken. Men ftelt detijdt van fijn marteling in \'t jaer ion. Meer andere Schotten hebben ChriftusEuangelium in Duytslandt gepredickt. Maerv/y füllen van hen kort hier nafpreken, als wyvan de kloofters der Heyligen in Duytslandthandelen. Vande Klöoßers dér SchotUnin?Duytslandt, Et eerfte en oudtfte kloofter, \'t Welck s.pimn\'^wy Schotten in Duytslantgehadt heb-ben, heeft in de ftadt Straesburgh ge-weeft, en was gefticht van S. Florentius Schot,BilTchop aldaer , omtrent in\'t jaer 66s , en ;Wierd het kloofter der Schotten van S. Tho~ fier dermas genoemt, in\'t welck Florentiusfelffedert sta^\'&quot;^^begraven is. Adelochus, Biffchop van Straes- bZgh*burgh , heeft dit kloofter met groote onbiLlickhey t, en fonder recht of reden den Sclaot-fche Monicken afgenomen, en aen de Regu-lier-Canonicken gegeven, gelijck ick in mijnhiftorie breeder verhalen fal. Befie van ditkloofter Surius, in\'t leven vaa S. Florentius, Gafpar



? VAN S C H Gafpar Brufthius in fijn Biffchoppen vanDuytslant, en anxlere jonger Schrijvers. MaerJrhgaßus Voor S. Fiorcntius was Arbogafl-us,een Schot,vSles- ßiffc^op van Straesburgh,die fijn amptGodt-knrgk. vruchtighiijck en loffelijck bedient, alle d in-woonders van de ftadt in Godts ware kennisopgevoet, en hen van d\'afgodendienft afge-bracht heeft. Befre hier af oock de Schrijvershier voor verhaelt. Hier na wierden Veel kloofters voor de Schotten in Duvtslandt gefticht, van Willem, 1 broeder van Achaius, Koning der Schoiten ,die met Karei<le Groot een eeuwigh verbontmaeckte, \'t welck noch duert. Want defeWillem , na dat hy treiïdijcke dienften ind\'oorlogh aen Keyfer Karei bewefen had , enfonder kinderen ftervende, maeckte Chriftusen de Kêrck tot erfgenaem fijner goederen,daer af hy verfcheyde kloofters voor de Mo-nicken en geelfelijcke mannen van fijn vokkin Duytslandt ftichtte , en met rijcke inkom-ften begiftighde, onder de welcken het voor-naemfte Was hetkloofter van S. lacob telle-gensburgh, van \'t welck hy Abt, en van alled\'anderen Vifiteur enCorredor was.Hy heeftnoch verfcheyde anderen gebout, gelijck hetkioofter der Schotten van S. Märtinus te Keu-len , het kioofter van S. Egidius te Neuren-bergh, het kioofter der Schotten tAken ,en het kioofter aen S.Petrus gewijd buyten demuren van Regensburgh , \'t welck ind oor-logh tuffchen Karei de Vijfde en de Keur-vorflen derConfefc van Ausburgh verdelghtwierd ^ op dat de vyanden , derwaerts komen-de , fich dae. niet ibuden verftercken, of be-fchanften. Van alle defe kloofters is heden riiet een ove- woor- Tscie-r tfn ^ ^^^ het kioofter van S. lacob in de ftadt fer te Re- Regensbui\'gh, welcks goederen en inkomftengtrtsbmgh. oorfaeck van de gedurige oorlogen, inDuytslandt v/oedende, fbo vermindert en tyt-gcput zijn, dat die naeuwelijcks voor een oftwee geeftelijcken genoegh konnen zijn. Daerby , de al te groote quifting van eenigen onfervoorgaende Abten heeft gemaeckt dat hetvoorgenoemde kioofter fich heden metfclpl-den, en vreemde goederen belaft vint, ja fbo-danigh , dat het voor jarelijckfche renten vandehooftfbmme alleen jarelijcks omtrent driehondert guldens moet betalen : en dewijl ditkioofter defe fomme niet opbrengen kan , omdat de woedende foldaet des felfs landen engronden verwoeft heeft , fbo is het tot d\'uy-terfte armoede en elenden gebracht. Wantdc fchultheeren aenvallende en parffende,dreygen,foo fy in korte tijdt niet betaelt wor-den , dat fy alle onfe goederen en befittingen,gelijck men gemeeniijck fpreeckt, arrefterenfüllen. Maer de fchuldenaers aerfèlen, enfoecken uytftel. Wat meer ? yder meent datSchotlandt. lV:-Uem ,breeder

vanAchdüs,Koniyig derSchotren,ßfcht ver-fcheydeklooßersvoor deSchotten. O T L A N D T. 3t het met ons gedaen en gefloten is. En feker^indien d\'almachtige Godt, volgens fijn barm-hertigheyt, fich niet verwaerdiaht een\'gemiddel en hulpmiddel aen ons te beichic kenfbo fie ick niet hoe wy \'t hooft door foo veelgolven van fwarjgheden fouden konnen bo-ven houden, en oock niet door wat middelfbo oudt en edel een kioofter , en vermaertgéheughteken onfer voorouders, bewaert kanworden. ]a de Keyfèr fèlf, in defe laefte ver-gaderino;en te Regensburgh de beweenelijckeftaet van ons kioofter fiende , handelde metde Roomfche Paus , en met d andere Vorftenvan\'t Rijck, om dit ons kioofter van ons afte nemen , en aen de Duytfchen te geven invoegen dat, fbo de Paus, des Keyfers verioeckverv/erpende , niet ftijf en fterck voor ons ge-fprokea had , wy ongetwijffelt gedwongenhadden geweeft elders te verhuyfen , en \'t erf-deel onfèr voorouders aen de vreemden enuytlandigen over te geven. O wy elendigenen rampialigen, die van Godt tot fulck eentijdt gebracht zijn , in de welck wy (foo Godtfelf het niet afA^eert) foodanige dingen metonfè oogen füllen fien! kk kan niet nalatenmet de Propheet uyt te roepen: Wee ons l wyhebben gefbndighc. Wat oprecht, vroomen eerlijck Schot kan met drooge oogen fbodroevigh een fchoufpel aenfien ? Wie lian fon-der tranen aenfchouwen dat dufdanige kloo-fters en gefèlfchappen , van onfè vooroudersgodtvruchtighiijck en loffelijck geflieht, vanons foo veel hondert jaren al achter malkan-der befeten , met de voorrechten en macht-brieven van fbo veel Paufèn en K eyfers ver-edelt , fbo verre gebracht worden, dat het teforgen flaet dat de ware en oude befitters daeruytgedreven, en uytheemfchen en vreemdendaer in gefèt füllen worden ? Dus verre hieraf lek ga voort tot andere dingen. De Vor-ften van Duytslandt, het voorbeeldelij ck le-venden de godvruchtigheyt der Schotten fien-de 5 begonnen daer na fèlven kloofters voorde Schotten te bouwen. Onder d\'eerfte vanhen was Embricho, Biffchop van Wirtsburgh,enHertogh van Franckenlandt, die in\'t jaer1135? voor de Schotten het kioofter van S. la-cob , buyten de muren van de ftadt Wirts-burgh, fèichtte : \'t welck wy Schotten nochbelitten , fchoon de jarelijckfche inkomftenfeer kleyn en vermindert zijn, uyt oorfaeckvan de ge<Iurige oorlogen, kk heb gefèghtdat Emibricho d\'eerfte onder de Vorften ge,weeft heeft, die kloofters voor de Schottengefticht hebben: maer indien wy van de kloo-fters der Schotten fpreken , die van Vorften,en anderen die geen Vorften geweeft heb-ben , gebout zijn, fbo is het eerfte en oudtftevoor d\'onfè, van de Duytfchen gefticht,

hetkioofter der Schotten van Erford , door Wal-K ter !l> ;



? 32 BESCHRYVING VAN SCHOTLANT. ter van Glisbergh in\'t jaer 1031 gemaeckt. ren, welcks naem my oock ontgaen is, ge- Defe Walter was een edelman, enfijnnako- fticht het kloofter der Schotten t\'Aichftadt, melingen zijn heden de Graven van Papen- drie Duytfche mijlen van Ingolftadt afgele- heym ; en hy , geftorven zijnde , wierd in de gen. Wy hebben dit kloofter op een lèlve fèlve kerck, die hy gebout heeft, begraven, wijiè, als voor verhaelt is , verloren. Daer daer men noch fïjn graf fiet. Wy Schotten na, omtrent in\'t jaer 1240, is door deHer- belittennoch heden dit kloofter , en twee an- togh van Beyeren gefticht het kloofter der xic4erder deren , te weten van Regensburgh en Wirts- Schotten te Kelhem,niet meer dan drie Duy t- Schctte-rt te burgh. Maer d\'inkomften van dit kloofter fche mijlen van Regensburgh gelegen. Maer zijn fbo weynigh en gering, dat fynaeuwe- dit is door de rampen des tijdts, enderoor- lijcks genoegh zijn om een menfch te voe- logen foo verarmt, dat wy niets daer af over- den. Doch wie weet wat de fpade avont noch behouden hebben , dan een kleyn huysje, meebrengen fal miifchien füllen d\'elen .iigen wijngaerd, en bosje. De bediening en beftie- noch iets beter ontmoeten. Hier naeft aen ring van dit klooftertjeis by d\'Abt der Schot- volght het kloofter der Schotten te Weenen, ten van Regensburgh , die gemeenlijck tot \'t welck van Henrick, Hertogh van Ooften- overfte derwaerts ièndt een van fïjn Schotten, rijck , omtrent in\'t jaer 1167 gefticht is. lek of een Duy tfcher, indien\'er geen Schotten fal in mijn hiftorie breedelijck verhalen, hoe zijn, die gehouden is jarelijcks onderhoud dit kloofter tegen alle recht en billijckheyt aen\'t kloofter van Regensburgh te betalen, den Schotten afgenomen is; over\'t welck met Voegh hier noch by het kloofter der Schot- K^ßa-de? recht Paus Urbanus de V111 klaeght in fïjn ten te Paderborn, omtrent in \'t jaer 900 van brieven aen Keyfèr Ferdinandusde II. Dit S. Paternus de Schot gefticht, en fèdert ver- kloofter kon met kleyne inoeyte weêrgekre- brant. Daer waren in Duytslandt noch an- gen worden , foo wy aen alle zijden niet van dere kloofters der Schotten, van de welcken .irmoede, fchulden en kleyn getal gedruckt ick breedelijck handelen fal in mijn hiftorie, wierden: in voegen dat wy geen inkomften die de tijtel voeren fal van Germania Chrifliana ^ hebben om een behoorelijck getal van men- ßve depiantatal^propagataChriftianaßdeinGerma- fchen in de kloofters ,

die wy aireede hebben, n\'mper ScoroSy dat is, ChrifteJijck Duytslandt, of van te voeden,- fbo verre is\'t \'er af dat wy be- Chrißelijck Geloof, door de Shotten in Duytslandt ge- (]uaem zijn om nieuwe voortplantingen (in- plant en voor tgefpreyt. Hier in füllen oock uyt- dien men fbo fpreken mach) uyt te fètten. gegeven worden de laerboecken van alle onfè Niet lang daer na wierd gefticht het kloo- kloofi:ers , met een lijft en gevolgh der Abten fter der Schotten te Conftants door de Bif^ van yder kloofter, en met de voorrechten en fchop van de fèlve plaets, welcks naem my nu beveiligingen der Paufèn en Keyfèrs , gelijck niet voorkoomt, dewijl ick de boecken en oock der Keurvorften , en andere Vorflen, gefchriften niet by der handt heb. Wy heb- \'twelck alles in ons tweede ftuck verhandelt ben oock dit kloofter door de lift, en door het fal worden: maer in \'t eerfte fullen wy hande- bedrogh der Duytfchen verlooren. Byaain len van de bekeering der befbndere landt- de felve tijdt , dat is omtrent in\'t jaer van ichappen van Duytslandt tot het Chriftelijck Chriftus geboorte 1180 , is van Welfo , Her- geloof. togh van Swaven, gefticht het kloofter der Ick Robertus Strachanus, Schotsman van Schotten te Memmingen , \'t welck wy Schot- Montros, anders P. Bonifacius des ordens van ten tot aen Luthers tijt befeten hebben: want S. Benediólus, heb dit weynige ter vlucht, en toen hebben de burgers van Memmingen het met een ontftelde pen gefchreven, om gele- Catholijck Geloof verlaten , en de Confeilïe vert te worden aen d\'edele en achtbare Helt, van Aughsburgh aengenomen i om\'t welck Heerïoannes Schot, Baron van Scotis-Tar- de Monicken en anderen, aen de welcken defè vett,Diredeur van de Cancelary van \'t Schot- nieuwe belijdenis mishaeghde , gedwongen fche Rijck, Ridder, en Konincklijcke Raedts- waren van daer te vertrecken. Omtrent in heer. Klroßer derSchonen teW.er.en. KlooßfT derSfhctten tsCcnßants. K\'ooßer dirSchotten teMemmin- Kloo(ler derSchottentJlich-ßadt. defe felve tijdt is van fèker edelman uyt Beye- Te Weenen, den 10 November 1 ^41. B E-



? 3? BESCHRYVING Van\'t Koninckrijck L A Et geheel noorde-lij ck deel van \'t ey-lant Britannia wierdin oude tijden vande Piden bewoont,die in twee volckengedeelt wierden, teweten in Dicali-DONiERS en Vi-C T UR IONEN, vande wekken Camdenus in de belchryving vanBritannia uyt Amroianus Marcellinus gefpro-ken heeft: Maer toen de Schotten in dit deelmeeiler geworden waren, wierd het in fevendeelen onder feven Vorften gedeelt, gelijckmen lien kan in een oudt boeckje van de ver-deelmg van Schotlandt, in dele woorden: Het eerfte deel begreep Enegus en Maern* Het tweede AtheodlenGoioerin. Het derde Stradeern met Meneted, Het vierde was forthyer. Het vijfde Mar met Buchen, Het fefte Muref en Ros. Het levende Cattenes, \'t welck door de berghMoimd in\'t midden deur gedeelt wordt,die fich van de weftzee tot aen d\'ooftzeeuytftreckt. Wijders, de felve Schrijver verhaelt oockuyt het verhael van Andreas, Biflchop vanCathanesjdat het geheele Koninckrijck oockin leven Landtlchappen gedeelt wierd. \'t Eerfte van ¥ryth by de Britanners , Woridby de Romeynen, nu Schottwade, tot aende vloet Tae. Het tweede aen Bilefy gelijck het de zeeomringt aen de bergh in \'t noorderlijckdeel van Strh>diny Athrari genoemt. Het derde van Hllef tot aen Dee. Het vierde van Dee tot aen de vloet Spe. Het vijfde van Spe tot aen de bergh Brun-alhan» Het lèfte Mum en Ros. Het fevende Argathel, gelijck de rant derSchotten, die dus naer hun Overfte Ga-thelgas genoemt worden. Maer defe verdeelingen zijn den heden-daeghlche Schotten naeuwelijcks bekent. Schotlant wierd, naer de wooning der volc-ken , gedeelt in Bighland-men, Lo-^-land-mn, enBordms, dat is, Hooghlanders, Laeghlanders yindereoude afdec-hnn ViVtiSctetU-ridf, \'fttfi de Schotten enhe^nt. t)erde^erdcelitig^A» Schot&quot;i&nJihnAer en Grenspaelders. De Hooghlanders zijn de monin^genen, die naer de noordelijcke en weftelijcke der volcken.geweften de hooge plaetfen en bergen bewoo-nen , en die , woeft en onbelchaeft zijnde, detael en kleeding der Yren gebruycken. DeLaeghlanders, die de vlackten en dalen be-woonen, zijn menlchelijcker dan de Hoogh-landers , en gebruycken de tael en kleedingder Engellchen. De Qrenspaelders , aen degrenfen van Engelandt gelegen, woonen vande ftadt Carlileaf tot aen Barwijck , en fou-den voortaen met recht uyt dele afdeelinggefloten mogen worden. Want na dat devrede uyt de geluckige vereeniging ftant ge-grepen heeft, zijn defen als de

navel van\'tBritannifche Rijck geworden, en, verdrietighin d\'oorlogh , hebben federt die tijdt fich ge-heel tot de vrede overgegeven, en aengevan-gen by de Laeghlanders getelt te worden. Na de gelegenheyt der plaetfen wordt hetgeheele Koninckrijck weer in twee dGden deeiit^g va»ledeelt, in zuyderlijck deel, aen defe zijdevan de vloet Tay , en in noorderdeel over de lege-MpTay-y behalven een talrijck getal van tjhn-den, daer rontom gelegen. In\'t züyderdeel zijn dit de voornaemfteLandtlchappen: \'Tdfidale. \'Arran. Merch. Cluydefdaïe. Lauden. Lennox. Liddcfdale. Stirling. Eskedale. Fife. ^ Annandale. ^Strathern. Mddefdale. Menteith. \' Galloypay. Argile. Carrick. Cantyre, Kyle. Lorn. Cunningham. Aen \'t noorderdeel worden defe Lantfchap-pen toegeeygent: ^^Buquhart. Murray\'Rofs. Sutherland.Cathanes, StrathnaiPcrn, U [Loquahria.Braidalbin.Perth,l Athol.Anguifh,Mertf*Marr*



? 34 B E S C H R Defè afdecling heeft in de gerechtplaetfenin \'t gebruyck geweeft, en tot aen Jacobiis deVierde plaets gehouden : Want men verkoosvier uyt d\'Edelen , vier uyt de Kerckelijcken ,en vier uyt de mindere Baronnen , die Heerenvan de Raet, en van de Sefïie genoemt wier-den. Defè faten gemeenlijck de heele winterlang t\'Edenburgh, om de gedingen van \'t zuy-derdeel waer te nemen, en in de fbmer t\'Abir-deen , om de faken van ^t noorderdeel te be-ftechten. Maer lacobus de Vijfde, in Vranck-rijck Magdalena, dochter van Françoys de Î,getrout hebbende, en fieode dat het Parle-ment een goede enwelgeftelde beftiering overdat Rijck had, nam, toen hy in fijn vaderlandtweérgekeert waSjdefè verkolè Rechters wegh,en ftelde een Raet in,naer de gelijckenis van\'tFranfche Parlement, van \'t welck wy hier nafullen fpreken. Wederom worden tot de burgerlijcke be-diening deLandtfchappen gedeelt in Voogh-dyen , Vergaderingen , of Burghgraeffchap-pen , die fy Shiriffdomes noemeni in Senefchal-ïchappen, gemeenlijck Ste-^aïties-, eninBal-juwfchappen, of Baileries, rtjfde af-deelt n^ vanSchotlitndt. Il 1 1 1 4 i it ^ Mi , I Edenburgk \'Aberdene^ Berwick. Imiermß, Roxburgh, Name. SelkircL Orknay. Peblis. Bamff. Dunfreis, Kirkubright. Burghgraef- Aire. Wighton. fchappen,of-(R^w/re\'»>. ) {Tarbet. ). Shiriffe-domeSy Clackmannan» Bute. Kinros. Lythquo. « Perth, Sterling. Cromartie, Lanark, Fife. Argfie, Forfair. Dunharton. Kinkardin. 1 Elgin en Forrefs. AnnandaiL Senefchalfchappen jf ^Ï?^ of Steyparties Strathern. ^ Ftfe. ^ [Kirkuhrick, iGalloWJ- Y V ï N G Koîie, Baljuwfchappen, of I [Lauderdaih Konftabulerie, Haddington, Wat de bediening van de goddelijcke ftaet, Sefledie wy de Kerck noemen, aengaet, gelijckd\'andere Biffchoppen van de heele werelt geen vm Schèt-«fekere Bifdommen hebben gehadt eer Diony-fius Roomiche Paus , omtrent het jaer lóè ,Bifchdommen aen de Bifïchoppen uytgedeèkheeft, foo hebben oock de Biffchoppen derSchotten de Biffchoppelijcke ampten, w^aerfy oock waren, fonder onderfcheyt, verricht,tot aen de tijdt van Malcolmus de Derde,om-trent in \'t jaer onfer weêropgerechte faligheyfi1070 , toen de Bifdommen met hun grenfèaopgefchreven wierden. Sedert wierd , na verloop van tijdt, defèHierarchia , of kerckelijcke heerfchappy inSchotlandt opgerecht, die in twee Aertsbif-fchoppen beftaet, d een van S. Andrews, end\'ander van Glafco,ondcr de welcken d\'eerftevoor Primaet van heel Schotlandt wordt ge-houden , en die acht Bifdommen onder fijnmacht heeft j te weten van , \'Dmkeld, ^Brechin^^ AherdoYiy ] Ro/,}MuYray^ Scattenesyi^Dumhlan, firkney. D\'Aertsbiffchop van Glafco heeft

niet meerdan drie Bifdommen onder fich, ^^WhiternCy {Lijmorey The ïksy ofd\'Eylanden. na dat de Biffchoppen uytge-is de kerckelijcke beftieringop een andere wijfè geftelt, gelijck wy hier nafiillen feggen. Maer nuworpen zijn S T A T E N van schotlandt. E gemeene faeck der Schot- fchappy ,€nheeftkonincklijckeautonteyteti ten beftaet in Koning, Ede- rechtfpreking over alle Staten in fijn Rijck, len, en gemeen Volck. foo wel kerckelijcken, als wercitlijcken. De Koning (om uyt hun ge- De naefte aen de Koning is des felfs eerft- hcyme fchriften te fpreken) is gebore foon, die farfl &quot;Pan Schotlandt genoemt direßus totius Dominii Dominus, wordt, en door befbnder recht Hertogh van dat is , volkome Heer van de geheele heer- Rothfiy, Graef yan Roß, Baron der Baronny ^an Ren* ?f - ? ï-i ^li ? •ï \' ^ ;?.....



? S C H kenfi-ß^ j en Senelchal van Scliotlant is. Maerd\'andere kinderen van de Koning worden fon-cier onderfcheyt Princen genoemt. Onder de Edelen waren eertijts de grootftenen treffelfjckften theThanes, dat is de genen,tiie, foo ick recht gis, alleenlijck door liunampt, \'t welck Iy bedienden edel gemaeckt. waren : want de benamiing betekent in d\'oudetael der Engellche Saxen Konincklijcke dienaer,D\'overilen hier af waren Ab-Thanes , en deminderen Vnder-Jhanes genoemt. Maer defenamen zijn allengs afgefleten federt dat Ko-lbing Malcolmus de Derde de tij telen van Gra-ven en Baronnen uyt Engelandt, van de Nor-mannen aengenomen,aen d\'Edelen,diegoededienden deden,opdroegh. Sedert zijn allengsnieuwe tijtelen van Staten enampten opgeko-men , en nu heeft Schotlandt, foo wel ais En-gelandt , zijn Hertogen, Marckgraven, Gra-ven , Burghgraven, en Baronnen. D\'eerfte,?die de tijtel vanHertogh in Schotlant bracht,v/as omtrent in \'t jaer 1400 Robert de Derde,gelijck lacobus de Sefte by vcrlche gehéuge- A N O T L A N D T. jj nis d\'eertijtels vanMarckgraef en Burghgraef.Dele Edelen worden Majors genoemt,en heb-ben plaets en ftem in de Parlament/ehe ver-gaderingen , en worden oock met een eygébenaming Lords, gelijck oock de Biifchoppengenoemt. Onder de mindere Edelen zijn voor eerftde Ridders, die met grooter toeftel, dan el-ders in Europa, en met een plechtelijcke eedgeftagen , en door d\'openbare ftem der af oe-pers Ridder verklaert worden. Daer na vol-gen de genen,die enckelijk in \'t gemeen Lairdsen Baronnen Worden genoemt,onder de welc-ken eertijts geen anderen getelt wierden , dande genen, die van de Koning lèlf landen teleen befaten , en galgh cn rad\'t voerden. Tenderden komen de genen , die, van deurluch-tige gedachten gelproten, en geen fekere eer-tijtel hebbende, Gentlemen worden geheeten.Alle d\'anderen , gelijck burgers, kooplieden ,ambachtslieden, &c. v/orden onder \'t gemee-ne volck getelt. ^ gerechts-bancken. HET PARLEMENT. Bcfchnj- m^r^^^^ E eerfte en voornaemfte Ge- rechtsbanck, foo in waerdig-hey t, als in macht, wordt ge-acht de vergadering der Sta-ten van \'t Rijck , die met eenfelve naem, als by d\'Engel-Parkment genoemt wordt, en de felveof volle macht heeft. Dit Parlement beftaet indrie Staten ^ in Geefidijcke Hétren, te wetenBiftchoppen, Abtenen Prioréni uyt wèrelt-lijcke Heeren, te weten Hertogen, Marck-graven , Graven, Burghgraven, Baronnen enAfgevaerdighden voor de fteden en burgen :byde welcken onlangs voor yder

Graeffchaptwee Afgevaerdighden bygevoeght waren.Het wordt van de Koning naer fijn believenbefchreven, en dit voor een fekere tijdt, tevoren bepaelt ^ eer \'t gehouden wordt. Als fyte famen gekomen zijn, en als de Koning ende Kancelier d\'oorfaeck van de famenkoomftverklaert hebben , foo verkiefen de Geefte-lijcke Heeren beibnderlijck acht van de \'jvy-reltlijckc Heeren uyt: defgelijcks doen de we-reltlijke Heeren uyt de geeflelijcken.Dm nemendefen oock acht uyt d\'Aifgevaerdighden derGraeffchappen, en oock foo veel uyt d\'Afge-vaerdighden der Burgen, die een getal vantwee-en-dertig uytmaken, en Dominipro artku-lis,Lords of the artides, dat is, Heeren van d\'arti-culen genoemt worden, cn met de Kancelier,Schotlandt, ?Jjèdfn. Threforier, Bewaerder van\'t befonder zegel,Konincklijcke Secretaris, &c. al \'t gene, datvoorjrcftelt wort, om aen de Staten s-ebrachtte worden, toelaten of verv/erpen , na datmen \'t eerft detï Koning voorgehouden heeft.De dingen, die van de geheele vergaderingder Staten toegelaten zijn, worden ernftelijckafgedaen; en t gene, \'t wekk naer \'t getal derftemmen goetgekentis, Wordt voor de Ko-ning vertoont, die, fijn fcepter daer by doen-de , uytfjireeckt dat jiy \'t bekrachtight ofontkrachtight j en indien \'er iets is, dat denKoning mishaeght, foo wordt dat eerft uyt-gewifcht. Cragius hb. i. hidien een eenige geheeleftaet van de drie fich tegen eenigh beftuytftelt, foo fal het fèlve krachteloos blyven. In de Vergaderingen van Schotlandt (fèghtKoning ïacob de Sefte in fijn derde vertoogh)heeft niemant verlof van te fpreken fonderverlof van de Kancelier, diens ampt het oockis d\'oproerigert of wanfchickelijcken in hunredenen te vallen. De fehe. Dc gewoonten der Rijcksdagen inSchotlandt, geloof my , heeft niets van \'t ge-meen. Omtrent twintigh dngen voor de ver-gadering wordt overal aen yder kenbaer ge-maeckt dat hy fijn klachten voor fekere daghaen de Konincklijcke Schriftbewaerder , diemen Rolmeefter noemt, fal leveren , om inde naefte vergadering te voorfchijn gebrachtte worden. De Koning befichtight in \'t be- L fonder



? ??riT g&quot; BESGHRYVING fonder defe verioeckfchriften, en geeft de ge- dagen te verfchijnen, om dat alle de noorder-nen, die \'t hem dunckt, aen fijn Kancelier, fche volcken, die over de Deodun gelegenom die in de vergadering voort te brengenden zijn, niet eer konnen komen, uyt oorfaeckverdruckt d\'anderen. En indien iemant eenige van de lanckheyt van de reys ; en fy blyvenandere faeck den Staten voordraeght , foo dan v/eynigh dagen f Edinburgh , maer kon-wordt hy terftont van de Kancelier vermaent, nen geen handeling van \'t Parlement beflech--dat de Koning fbodanige klachten niet goet ten. kent. Dan worden wetten van deiè dingen, In \'t Parlement wordt gehandelt van vrededoor de Staten bygebracht, den Koning ver- ^en oorlogh , van munten , geltboeten , fchat-toont, die, door de icepter aenfienelijck, de tingen en beladingen, en van alle andere din^welcke hem van de Kancelier toegereyckt gen, die de gemeene ftaet van\'t Rijck aen-wordt. nootwendighlij ck daer op heeft te feg- gaen. gen : Ick ken Voor goet al \'tgeen, dat in defe verga- Ick meen dat het niet onnoodigh fal zijn, ingangdering gedaen is. Want indien den Koning iets foo ick d\'ordening en gewoonte van in te gaenmishaeght, foo wordt dat gemeenlijck te vo- in \'t Parlement een weynigh breedelijcker be- &quot;ren eerit weghgedaen en uyîgewilchc. fchrijf Sy vergaderen alle in de hooftftadr, In\'t jaer 1560 zijn de Biilchoppen uyt te weten Edinburgh, ter gefette dagh in desSchotlandt verftoten, maer in\'t jaer x<5o(j van Konings paleys, aen\'t kloofter van\'t heylighlacobus deSefte weer ingeroepen in\'t Parle- kruys , d\'Edelen met purpere rocken, metment van Perth , en nu weer in \'t jaer 1637 vellen van Armelijnen, Ibmmigen met meer,uytgeftoten : en hoewel defe ftaet in die tijdt fommigen met min, naer hun waerdigheytwegligenomen is , lbo beflaet echter het Par- gedubbelt, en bekleet. De mindere Baron-lementin drie leden. nen , enAfgevaerdighden der burgers dra- Ecrp udt. \'t Eerfte lidt van \'t Parlement maken de gen mantels van laken. In \'t neérnof van \'tHertogen, Marckgraven,Graven3en de hooge lelve paleys ftijgen fy in d\'eerfte en lefte daghBaronnen, die alle, fbo veel als \'er in geheel te paert, en rijden by paren. D\'eerften zijnSchotlandt by der handt zijn, hun ftemming de burgers , na de welcken vier deurwachtershebben. uyt de Sefiion te paert volgen. Daer na komen \' Tiufede Het tweede lidt maken de mindere Baron- de mindere Baronnen,die van twee

deurwach-nen, L^ïtó, van de welcken uyt yder lant- ters uyt de Raet, oock te paert gevolghtwor-nfchap twee verkolen worden, die beyde een den. Achter defen volgen de micerder Baron-flem hebben: en indien defe twee niet een- nen, Graven, Marckgraven, en Hertogen,drachtigh zijn, en niet verdragen konnen, fbo Eyndeiijck koomt de Koning , en na de Ko-Tcrdwijxnt hun ftem , en wordt voor niets ge- ning \'t Opperhooft van de ruytery, die \'tKo-houden. nincklijck paert geleyt, daer de lijftrouwan- rcrde hdï. Het derde lidt van \'t Parlement zijn de bur- ten op volgen. In defe ordening gaen fy naergers , of uy tgekofen der burgers, twee uyt de de ftadt, daer de ftraten met fant beft-rooytftadtEdinbLirgh,en voorts een uyt yder andere zijn , om de fteylte van d\'opgang. Aen weêr-fladt. Daer by, de fleden mogen,indien \'t hen zijden ftaen de krijghslieden met alderhandebelieft,yder maent een andere Gemachtighde krijghsgeweer , tot bewaernis, van de poortuytfenden. af, rot aen\'t Hof van\'t Parlement, \'twelck ijuhi vAn De Koning doet noch heden naer fijn be- aen de zuydzijde der kercke van S. Gillis is.isT-Ïk^ lieven het Parlement befchrijven door fijn be- De Schatmeefter en Kancelier rijden yderwcnï^^\' vel, uyt de Konincklijcke kancelary tot dit op fijn plaets tuifchen d Edelen, maer hebbenwerck door des fèlfs Diredeur aen yder Parle- geen ftem, Oock worden nu d\'andere OfS-ments Heer, en aen d\'andere Heeren daer af eieren des Konings buyten\'t Parlement ge-uytgefonden , en dit voor een fekere bepaelde floten, gelijck oock de Diredeur van de Can-tijdt, om hun ftemmen te geven. Doch de celary , fchoon fy eertijdts ftemming in deKoning heeft aen\'t Parlement , in de lefte Parlementengehadhebben.vergadering, by ade van \'t Parlement, vry- De lufticier wordt fomtijdts weêrgeroepen,heyt gegeven om naer eyge believen eens in daer de faeck vereyicht, en heeft echter geendrie jaren te vergaderen, om fich van de fa- ftemming.ken , die \'t gemeen betreffen , te beraden : ge-lijck oock het lefte Parlement op defe wijfe DE GEHEYME RAEDT.beroepen is. Als de noot vereyfcht dat de Staten in kor- E tweede is de geheyme Raedt,die niet ceheyms ter tijdt te famen komen, dan worden de brie- | fin een fèker getal van perfoonen bé-^^-^^\'ven alleeniijck van de klerck des geheymen ftaet : want fy zijn omtrent 30 fterck, Raets aen de befbndere leden van\'t Parlement alle Edelen, en onder hen weynigh minderegefchreven, om binnen de tijdt van vijftien

Baronnen. Maer hoewel hun getal fbo groot is »



? SCHOTLANDT. î^ , ioô mogen echter fèven, tegenwoordigh de Keyfèrlijcke wetten. SyvonnifTen niet naer zijnde, kennis van alle faken nemen. Sy wier- de ftrengheyt van \'t Recht, maer naer recht den eertijdts van de Koning alleen gekofèn, en billijckheyt, en dit alle dagen, behalven door een brief, aen d\'andere Heeren van de des fbndaeghs en maendaeghs.\'Raedt gefonden ; en de Koning fette oock de De konincklijcke gedingen, en geen ande- genen af, die \'t hem beliefde, en als hy wil- re, worden alle vrydagen gehandeit, wek- de. Maer by \'t lefte Parlement is beftelt dat kers inhout van de konincklijcke Voorlpraèck fy met believen van\'t Parlement gekolènwer- aen de Kancelier behandight wordt. Men den, gelijck oock de Heeren van rk Sepon, en heeft van hen geen appel, of hooger beroep, de Scaccaren. Sy hebben geen geftelde foldy. dan aen \'t Parlement, \'t welck in hondert ja- C 1 II 1 Î - -____vJ O /n f^ Oi /»\'nT-w^zal J ^ ^ Ir r* _____ . 1 ___ T J 1-----„ \' \' VAN 37 cefi. of IchorfincT komen fy niet meer dan eens in iijck wy hier af een voorbeelt hebben in dégeheele vier-en-twintigh dagen te famen. De Baron Forhifs van Corïinda, die om defe oor-Kancelier is hier Prefident, gelijck in alle Ge- faeck t\'Edinburgh in de gevangenis wierd ge-rechts-baocken, daer hy tegenwoordigh is. worpen, daer hy na verloop van twaelf jaren in defe geheyme Raedt beweert yder fijn geftorven is.\'^^yge faecK en de Voorfpraken woorden daer Alle defe Raedtsheeren blyven him geheel R^ckshsc-belden, ja nimmer toegelaten. . tot eenigh misdrijf. Dek wet Sy handelen van de gemeene faken van \'t van bovengemeene dingen is door handeling^jjck, namelijck van vrede, ooi\'logh, en van van \'t lefte Parlement gem^aeckt, dewijl fy taandere dingen oock van aengedaen onge- voren naer des Konings believen verandert^^j^k, Scc. ^ Sy pletsen ftraf over oproeren en wierden. Doch indien hun beflayten en von-i&quot;^eymelijckeraetllagen. Wat de doodtflagen, niffen krachtigh füllen zijn, fbo moeten\'er^overyen, &c. aeno-aet, fy geven \'t bevel hier negen tegenwoordigh welen,^f^en andere Rechters. Maer indien eenigen De Prefident van thè Seßion wordt by hande--grooter belang zijn, foo worden die tot üng van\'t lefte Parkment op d\'eerfte dagi ^^^^de veraaderincr van \'t Parkment uytge- van yderSeffie verkofen, \'t welck het eerfteft^it, en d^r voor vertoont: in voegen dat de werck is : en d^^ Prudent blijft nn alken-, die

hun als Gemachtighden van \'t Par- hjck voor die Seffie , fchoon hy te voren voor^^rnent oordeelt met van de waerheydt af- hjn geheel leven bleef. Hy alleen heeft macht^iwaelt • want alle kleyne dineren worden by om in \'t afwefen van de Kancelier de gedin-lien, en o^ooter in \'t Parlemeiu afgedaen. gen, die \'t hem belieft, in te brengen. In dele Raet worden eerft gehoort de Voor-fpraken van weerzijden ^ en de Schrijvers tey-kenen alles aen. Daer na beveelt men aen par-tyen uyt te gaenen dan wórdt met belloté deuren van de Heeren o/gehandelt^ Et derde is\'t Gerechts-Hof, of, gelijck cn deKancelier ondervraeght hen , fonder „ fy\'t noemen, the Seßion, die van Ko- eenige ordening te houden. Als men lang ning lacob de Vijfde ingeftelt wkrd genoegh gepkyt heeft , vergadert hy dè t jaer 1531, naer degeftalte van\'t Park- ftemmen, en, van de rechter handt begin- n^entte Parijs\', uyt een Prefident, en veer- liende, vraeght in ordening,tien Raedtsheeren, by de wekken federt vief Sy verdeden fich in vier hóopen, om dus andere bovengewoone Raedtsheeren uyt de onderling d\'ampten Hchtelijcker waer te ne- geheyme Raedt gevoeght zijn. Hier zijn drie men. Vier maken een hoop. Daer zyn twee Schrijvers , the Clerh of the Seßion, van de wek- huyfen, het buyten- en binnenhuys. In \'t buy- ^^en alk handelingen der Heeren gefchreven tenhuys fitten de Raedtsheeren met purpëre worden. rocken by beurten , en een geheele weeck Voor defe vergadering worden alk burger- lang, behalven op maendagti, en dan niet Rijcke faken van \'t geheele Rijck verhandek, meer als een. zajbevo en en majen ftaet het Gerecht ftil, en dé nincklijcke Voorfpraeck : maer de koninck- ^ordering van\'t Recht wordt dan niet foo lijcke Voorfpraeck gaet buyten terwijl fy in naeu waergenomen. Sy vonnilfen naer d\'in- handeling zijn, en treet na negen uren weêr kettingen des Parlements van \'t Rijck, of naer binnen. àe lange oefFening,en daer dié gebreeckt,naer Daer is oock een vierde Schrijver, die de ^cG Ë R E C H T S-H O F> int gemeen ûiQ ScSion genoemt. K^edt shee-rer. $chYijvers\\ Tf^^t fakenhier vsr- mrden,en Vând\'eerftelunius^ot aen d\'eerfte Auguftus, Alk Voorforaken pleyten ftaende, ehmet wa-^wY, gj^ ^^^ d\'eerfte November tot aen de lefte blootc hoofden, uytgefondert de Hértogeri ^iaert : maer in de tulfchentijdt, te weten van van \'t Parkment, de Raedtsheer, en de ko-



? B E S C H R Y V I N O CM of the Bulls, of der fmeeckfchriften ge- Koning, met toeftcmming van \'t Parlement ^noemt wordt. Hy koomt te tien uren binnen, geftelt. $y fitten alle maendagen, omtrent teen geeft de ImeecklGhriften aen die Heer, die negen uren , en vonnilfen van des Koningsvoor de volgende weeck in \'t buytenhuys fal falien. Alle tekeningen, die door \'t groote, offitten , welcks ampt is alleenlijck voor die door\'t geheyme zegel, of door getuygenisweeck defe fmeeckfchriften t\'onderfchrijven. van \'t groote zegel befchickt moeten zijn ,Wat de fwaerder dingen aengaet, hy beraet worden door de Schatmeefter vertoont. Nafich daer in met d\'andere Heeren voor twaelf dat hy alles gelefen, en d\'inhout voor de Hee-uren, Hy alleen fit in een fekere plaets, een ren gebracht heeft, foo wordt met des felifsweynigh laeger, ter rechterbant van de Kan- believen bevolen dat de fbmme aen d\'eyl-celier, voor de tafel. Defe vonnifl terftondt fcher betaelt fal worden. Sy verpachten dealleen in \'t buytenhuys de kleyne faken. Maer konincklijcke Coftumen, Sic. onderfchrijvenin fware faken beraet hy fich van acht tot ne- de vonnüfen van \'t befit der landen,van waer,gen uren, en, in\'t midden ftaendc, onder- in de gemeene tael,de beleeningcn aen de ver-vraeght d\'andere Raedtsheercn, en herhaelt fbeckers toegeftaen wort. Daer na wort de te-het l^ort begrip der dingen, die van de Voor- kening gedaen , en het konincklijck gebod injfpraken gefeght en voorgeftelt zijn,aen d\'ove- Latijniche tael daer over geftelt, eerftelijckrige Raedtsheeren , die ondertuftchen hun met het merck van de Geheymfchrijver temeening fpreken , de welcke hy , als \'t gedaen fêtten^en de fèlve bewaert het bezegelde vooris, in de rechterftoel van \'t buytenhuys fitten- fijn borge ^ en dit gebod wordt in papier aende, uytfpreeckt: en dus worden veel dingen de Heer van \'t geheyme zegel te bewaren ge-terftondt met tuffchenfpraeck verhandelt: geven. Dan wordt het aen de Schrijver van\'ümaer de dingen, die niet afgehandelt worden, geheyme zegel gedaen, die \'t gebod in de La-uyt oorfaeck van de fwarigheden, gaen naer \'t tijnfche tael op parckement overfchrijft, enbinnenhuys over. aen \'t eynde een ftuckje van \'t parckement De Kancelier alleen heeft macht om de ge- klooft, om \'t geheyme zegel aen te hangen,dingen in\'t binnenhuys te brengen. Hy brengt \'t welck van de Bewaerder van \'t geheyme ze-de flemmen te famen, en in fijn afwefen de gel gedaen wordt. Dan wordt het aen de Dire-Prefidentdie eertijdts van de Koning alleen <^teur van de kancelary gegeven, om in groo-genoemt wierd , en voor fi n geheel leven ter gePcalte gefchreven te worden, en dan aenbleef Maer nu

verkiefen, by handeling van \'t de Gemachtighde van de Kancclier , die \'tParlement, de Heeren of the Se^on felven hun groote zegel daer aen doet. En uyt de tweePrefident, op d\'eerfte dagh van de fitting ; en formaten der brieven , te weten van confor-in defèr voegen is hy Prefident de geheele Sef^ matie en refignatie, moeten de nieuwe gebo-fiedeur, den uyt de kancelary gegeven worden om Na de middagh fitten altijdt twee, om de d\'ontfanger te beleenen, na dat men het be-getuygen te verhooren , en d\'eed van d\'aen- zegelde gefchrift geiïen heeft; en defè brie-geklaeghden te nemen, foo hun gedingen tot ven worden bekrachtight met de getuygeniseed doen gebracht worden: d\'anderen fitten van \'t groot zegel van de Direéteur der kan-niet na de middagh, maer hooren de Partyen celary, en in\'t regifter van de kancelary ge- ftelt, en \'t gene aen de Partyen gegeven, dathy daer op door de Notarius Safina verricht. PlaeU &quot;van / (gerecht. E voornaemfte lufticier des Koningshoudt in lijfsfakcti fijn plaets gemeen-lijck t\'Edenburgh, welck ampt nu een t\'huys. Men vonnift niet naer de ftrengheyt van \'tRecht, maer naer reden en billijckheyt, endit alle dagen , behalven des fbndaghs enmaendaghs, van d\'eerfte November tot deiefte Maert , en van d\'eerfte lunius tot aend\'eerfte Auguftus. Maer in de tuffchentijden,in de welcken het tijdt van zajen en ooghften is, ftaet het Recht ftil, en de rechtfaken heb- wijl tijdts de Graven van Argyle bedient heb-ben dan geen voortgang. Sy vonniifen naer ben j maer fy hebben dit federt eenige jarend\'inftellingen des Parlements van \'t Rijck, of den Koning afgefegt,behalven in d\'eylanden,naer lange gewoonte, en, daer dat gebreeckt, en in eenigh deel van Noort-Schotlandt. Denaer \'t Keyfèrlijck Recht. Koning verkieft nu door machtbrieven de lu- fHcier voor fijn leven lang , de welck weerDe Scaccarifche Kaedt. twee Rechtsgeleerden uytkieft , die kennis van iijfsfaken nemen, ofvan vcrmincking derE Scaccarifche Raedt beftaet in tien of leden, of van verlies aller goederen. Den aen-twaelf, uyt de Raedt en Sefïie vcrko- geklaeghde wordt in defè rechtplaets toegela-fèn 5 en in weynigh mindere Baronnen, ten,oock in misdrijf van gequetftc Hooghey t,Hun getal is onfeker, en fy worden van de een Voorfpraeck tot fich te nemen, die fijn faeck beweert. De i M i : il



? van s c h De lujfliciers worden oock dickwils doorkonincklijcke aohtbaerheyt in lijfsfaken ge-ftelt , om dele of die belbndere faeck t\'onder-ibecken. C O M MI s S A R I S C H A P. Aer lijn oock Gereclitsbanckèn, dié jfythcCommiJfariat noemen , van de wek-ken d\'opperfte t\'Edenburgh gehouden\\vort, in \'t wekk men voor vier Rechters han-delt van teftamentelijcke laken , van \'t rechtder geeftelijcke goederen, van tienden, echt-Icheuringen, en van diergelijcke kerckelijckèfaken. In byna alle d\'andere belbndere dee-len van\'t Rijck fijn be/bndere Rechters hiertoe , van de welcken men op de vier Commif.iariffen van Edenburgh appelleren mach. (gerecht der Ondergraven, of Sheriffes^ Nyder Graef/chap fijnoock mindereBur-gerlijcke rechten, in de wekken d\'Onder-graef, of de geen, die van hem geJfbndenis , \'t Recht Ipreeckt over d\'inwoonders, Vanuytftotingen, uytwerpingen, fchaden, ichul-den, &c. van de wekken om onbillijckheyt,of inficht van maeghfchap nooyt aen de ver-gadering van\'t Gerecht geappelleert wordt.D\'On dergraven, van de wekken ick Ipreeckjzijn ten meeftendeel alle erffelijck. Want dêKoningen der Schotten, foo wel als der En-gelfchen 5 hebben , om d\'Edelen met welda-den vafter aen fich te verbinden, eertijts erf-felijcke en eeuwige Ondergraven ingeftelt;maer d\'Engelfchen hebben d\'ongemacken,diehier uyt voortquamen, terftondt gefien, endie voorfichtighlijckin jarelijckfche amptenverandert. De burgeriijcke Gerechtsplaetfenworden oock in dé konincklijcke kenen ge-houden , en dit van des felfs Baljuw, die doordes Konings mildadigheyt konincklijcke vry-heden heeft verkregen; en dus van de Overig-heden in de vrye burgen en fteden. D\'Ondcrgraven, of Sheriffes zijn Réchtersder landtfchappen, die niét van landen von-niffen, maér alleenlijck van kleyne dingen, dêwekken niet de waerde van hondert Schot-fche ponden overtreffen , van de wekken,eer \'t vonnis uytgefproken is, appel aen d\'op-perfte Raedt toegeftaen wordt. Sy waren eer-tijdts byna alle erffelijck: maer de KoningenJacob de Sefte , en Karei d\'Eerfte hebbenmet éen groote menighte gelts defè recht-fprekingen van alle (de Graef van Rothfayalken uytgefbndert) afgekocht : in voegendat nu jarelijks de Koning een uyt dat Onder-graeffchap tot minder Baron verkieft, welcksnaem hy aen de Diredeurs van de Cance-lary fendt,die aen hem een machtbrief geven,Schotlandt, o t l a n d t. om aen de Kancelier gefonden te Wordendie de felve met het groote Zegel van \'t Rijckverfterckt. Sy vonniften binnen acht-en-veer-tigh uren van dieveryen, doodtftagen, en an-dere lijfsfaken. Indien de misdaet fbo ter-ftondt is gefchiet, fbo mogen fy ten minftende misdader terftondt door hun eyge

machtftraffen ,• en als fy die van de geheyme Raedtverkregen hebben , foo mogen fy die altijdten overal, naer d\'inhout van hun bevel, ver-volgen. Indien de vrienden van de gedoodede doodtftager vangen , fbo mogen fy hemaen d\'Ondergraef overleveren, die in dit ge-val vonniftèn mach, en de doodtftager doenophangen, of verdrencken. Als het vonnis uytgefproken is, fbo appel-leert gemeeniijck de verwefe party, by fchor-fing van \'t beftuyt, aen d\'opperfte Raedt of theSeßion, daer \'t geding, voor d\'Ondergraef ge-bracht, wéér onderfbcht wordt, om te fienoft vonnis wel of qualijck gegeven is. D\'Ondergraven nemen oock in hun landen,èn d\'Overighéden in veel kafteelen kennis vandoodtflagen, (als de doodtftager binnen vier-en-twintigh uren gevat wordtj en als hy vande getuygen met eed fchuldigh betuygt wort,fbo wordt hy met de doodt geftraft maer alsdefè tijdt verkopen is, fbo wort defaeck voorde konincklijcke hißicier , of voor de Gemachtigh-^den gebracht. Veel Edelen genieten oock eenfelve vryhey t tegen de roovers, die in hun ge-rechtspalen gevat worden. Daer zijn oockeenigen , die dufdanige vryheden hebben,dat fy in lijfsfaken binnen hun palen rechtliegen, en in veel faken de genen , die binnen!iun palen woonen,van de konincklijcke lufti^cier weer afhalen, doch met borgen te fteUlen, om naer de wetten recht te fpreken. KERKELYKE BESTIERING. E Kerckelijcke beftiering inSchotlandtis dufdanigh. Voor eerft wordt yderOndergraeffchap gedeclt in Seffions3laetfèn,en defen inParochyen,naer de groot-leyt, en naer dat het getal meebrengt,- en uytde Parochyen worden de Presbyteria , ofPriefterfchappen te famen gebracht. De Seftie van de kerck is als de Bedienaer,met d\'Ouderlingen en Diakenen, eenmael iiide weeck te famen koomt, op dat hy op dèzeden van fijn kudde fbu fien, de fbnden be-ftraffen, den fchuldige berouw toevoegen, eridit alleenlijck van hoerery of overfpel, gekijf,verbreking van de Sabbath, &c. Indien ie-mant fich in dit vonnis geergert vindt, foomach hy fich op het Priefterfchap van fijnkerck beroepen. Yder Priefterfchap heeft fij n kercken, teweten tien, vijftien, meer of min, naer de me- M nighm t f;



? 40 beschryvïng v fiighte van \'t volck, en naer de grootheytvan \'t begrip. In yder Landtfchap zijn vier,vijf, of meer Priefterfchappen. Een Presbyterium of Priefterfchap is eenvergadering van alle Bedienaers, dewijl onderfbodanigh Prieflerfchap yder Bedienaer eenuyt d\'Ouderlingen van Ejn kerck, als een by-gevoeghde, by fich heeft: en fy vergaderenalle weken op donderdagh in de verordendeftadt 5 en na de predicatie verhooren fy deappellatien, foo \'er eenigen zijn, en beflech-ten die. Indien d\'aengeklaegnde weer appel-leren wil, fbo gefchiet fiilcKs aen \'t Synodusvan fijn Landtfchap. Dit Synodus vergaderttweemael in \'t jaer, te weten eens in April, eheens in September. Alle de Bedienaers , enoock foo veel Ouderlingen komen te famen 1\'ï an schotlant. tot dit Synodus, dat een weeck duert. Merlkan van dit Provinciael Synodus tot hetalgemeene van \'t geheele Rijck appelleren.Dit Synodus wort befchreven tegen de maentïulius, en eyndight voor d\'ooghit, dat is,voorS. Pietersdagh. Het algemeen Synodus beflecht alle fakenfbnder eenigh appel, en maeckt handelingenvoor de beftiering van de geheele kerck vanSchotlandt, die echter van\'t Parlement be-veftight moeten worden. Tot dit algemeenSynodus worden Gemachtighden uyt yderPriefterfchap gefonden, tiaraelij ck een Be-dienaer, met een Ouderling. In dit Synodus worden de Bedienaers , diefwaerlijck fbndigen, uytge worpen, en naer \'tverfbeck der fteâen verandert. D E



? 4Ï ENE D G of L A D E N E N. ivoorden. E Ottadinen.of iJorthumherlandt hadden totgehuren de TAAENOI, die^ Gaim,I met \'Verandering van een letter ^ oock in ^ueel affchriften van PtolemeusL A D E N E N genoemt worden , te weten in dat gewefl , V welck ttijfchen^ de mondt van de vloet Tweed , en Edenhurghs Forth, in leght, heden loanmsin veel Landtfchapjes gedeelt, van de Welcken de Voornaemjlen z^ijn Tei-fidale, Twedale, Merch en Lothien , in V Latijn Lodeneium in welcke eenigenaem aUe Landtfchappen by de Schrijvers van ds middelße eeuwen begrepen waren. T I A, T E V I O gemeenlijck TEIFIDALE. &quot;BlfidaU, dat is , üdmn de &quot;koet Teife, ofTeviotum , tuifchenfteyle bergen, en af-gebroke klippen, ennaelf aen Engelandtgelegen, wordt vaneen ftrijdtbaer volckbewoont , \'t welckheel vaerdigh in dekrijghsoeffening in fchichtige invallen is , uytoorfaeck van de gedurige oorlogen tuifchende Schotten en Engelfchen in de voorgaendeeeuwen. D\'eerfle plaets , daer men aenkoomt, isledburgh, een welbewoont kafleel, by de fa-menvloejing van de Teifie en led, daer af denaem gekomen is: oock Mailros, een kloo-fter, dat tamelijck oudt is, in\'twelck, toenby ons de kerck opftont, Monicken van eenfeer oude infètting waren, die fich met gebe-den bemoeyden , en met d\'arbeyt hunnerhanden de koft wonnen. Meer ooftwaerts,daer de Tsveed en Teife hunwater in een mengen, fiet men Rosburgh/t welk ïedhufnh. Mdim, oock Rexburgh genoemt wordt, en eertijdts Roxhufgh.Marchidun, om dat het tot een grenspael ver-ftreckte, daer een kafteel was , dat om fïjn ge-legenheyt , en oock om de menighte der to-rens eertijdts voor een Vaft kafleel wierd ge-houden. Defe plaets, van d\'Engelfchen inge-nomen , wierd belegert van lacobde Tweede,Koning van Schotlandt, die daer met eenftuck van een grof gefchut, dat by ongevalbarfte, in\'t bloejen van fijn jeught fiieuvelde,en door fijn ontijdige doodt groote droef-heyt in de lijnen ontflack, Het kafteel wierdechter overgegeven, en ten meeftendeel totaen de gront geflecht in voegen dat men nunaeuwelijcks iets daer af fïen kan: maer \'t om-leggende landt, hier om the Sherifdome ofRox- shmfdomburgh genoemt, heeft fïjn erffelijcke Onder- of^ox-graef, of Sheriffe, uyt het geflachtvan Dou-fi^ifotglas, die gemeenlijck the Sherif ofTeiJidale gehee- dergrazw.ten wordt: maer nu heeft, door gunft vanlacobdeSefte, Roxburgh oock tot fijn BaronRobert Ker, uyt de ftam der Kerren, in dit ge-weft heel vermaert en talrijck, uyt het welckde Fernherflen, en anderen, in krijghsfaken op^gevoedt, vermaert hebben geweeft. SchötUndt. N Be^ i i
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? «IW Befchrijving van 43 en\'t Landtfchap B L T P E S. E vloet Tweedvloeyt deur het dal,dat de naem vanhem draegt,en over-vloet van Ichapenheeft, welckers wolill hooge achtingwort gehouden. Wa-relijck een treffelijc-ke vloet, die inne-Waerts naer \'t wefieri tuffchen hooge bergen ,byna met een rechte gracht deur \'t kafleel\'Drimkry de marcktfladt Peblis (die de BaronZeper tot haer Ondergraef heeft, gelijck oockhaernaburigh Selkirk , uyt hetgellacht Mur-ray van Fd\'obii) vloeyt, de beeck Lauder mee-neemt, aen de welcken men Lauder en Tbirie-^ftan fiet, daer het heerlij ck huys van loannesMetellanus flaet, dië onlangs ICancelier vanSchotlandt heeft geweeft, en om fijn befbn-dere voorfichtigheyt door Koning lacob deSefte tot Baron van TlMflan gemaeckt wierd.Daer na wort de Tweed by Lloxbufgh door degolven van de Teif e grooter , en vloeyt deurde SheriffJome , ofvooghdyVan Btr^ick, dieren meeftendeel van\'t geilacht der Humiers be-ieten wordt, in de welcke het hooft van dathuys het recht van Ondergraef pleeght.Voorts, defe vloet, vruchtbaer van falm zijn-de , vloeyt beneden Ber-^ick, een ftercke ftadtvan Engelandt, van de welck ick gefprokenheb, in zee. Het landtfchap Peblis heeft tot grenspalen,naer\'t ooften de vooghdy van Selkirck, naer\'tzuyden het Senefchalfchap van Annandail,naer \'t weften het Ondergraeffchap van La-narck,en eyndelijck naer \'t noorden Lothian.In\'t midden ftreckt het fch inde langte uytvan Arricksfteen af, tot aen de beeck Bar-tliorburne , omtrent acht-en-twintigh duy-^fênt fchreden verre. Het brengt op fijn breet-fte uyt, te weten tuffchen de kloot van dekoude fteen , gemeeniijck deCald ftcneftap, totaen de wefterfche binnenzee der Lobiers, ge-meeniijck the Wefhrnary Loth of the Cokbes, ach-tien duyfent fchreden. De voornaemfte vloet,daer af dit landtfchap befproey t wordt, is deTweed 5 welcks bron en oorfprong aen Ar-riekfteen is, die fy gemeeniijck Tweeds kruysSchotlandt,noemen. De vloet loopt deur \'t geheele landt-fchap ter plaets , daer het op fijn langfte is,en\'t welck eertijdts in\'t geheel de naem vanTweedail hier af heeft gekregen. Noorde-waerts aen defè zijde van de vloet zijn ver-fcheyde gedenckwaerdige beeken. De voor-^naemfte is de rivier Ithomius , die in de rivierBiggar ftroomt, eer fy in de Tweed valt, eenweynigh beneden Drummelzar. Daer nakoomt de Lijm, die uyt de kloof van de Kou-de fteen negen duyfent fchreden afftroomt,tot dat fy fich in de Tweed, twee duyfèntfchreden boven Peblis , ontlafl. Defe beeckdraeght drie fteene bruggen , d\'een te Lijm,d\'ander te Novagria , en de derde te Linton.De derde is de rivier Peblis , die aen de gren-fen van Lothian fpruyt,en acht duyfent fchre-den voortloopt , eer fy aen

Peblis koomt,daer fy in de Tweed ftroomt. De vierde is debeeck van Innerlythe , die beneden uyt debergen van Lothian ftroomt, en fes duyfèntfchreden verre rot aen Innerlythe loopt, daerfy in de Tweed vloeyt. Dit landtfchap heefttwee voorname Meeren; een in de Parochyvan Edilftane, die fy het weft-meer noemen.Daer in onthoudt fich omtrent de maent Au-guftus, foo groot een overvloet van rivier-vifch , en voornamelijck van ael , dat, metgoede windt , dat is als hy van \'t hooft desmeers langs des felfs ftroom waeyt, daer oockeen beeck uytbarft, d\'inwoonders, daer ver-gadert om te viffchen , en naer de bequaem-heyt van d\'overvloejing der zee wachtende,om te vangen, dickwils door \'t gewelt der uyt-barftende viffchen verdreven worden , metverlies van hun gereetfchap, dat fy gepooghthebben met hun voet te hechten , envafftefetten. Sy vangen overal met netten en kor-ven een ongelooffelijcke menighte van ael enandere rivierviffchen , daer fy groote winftmee doen. D\'andere Meer, die fy de Genen-fche noemen, leght in de hooghte van \'t ge^berghte , dat oock foo genoemt is, en is duy-fent fchreden lang, en vijf hondert breet. Desfelfs vloet valt iüAnnandail, aen een fèhric-kelijcke fteylte , twee hondert en vijftighfchreden verre van de top des berghs tot indevlackte, die aen de voet van\'t geberghtepaelt, daer dickwils viffchen gevonden wor-O
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? 44 P E B den, die van de fteylte af doodtgevallen zijn.Acn d overzijde van de Tweed naer \'t zuydenzijn twee vermaerde rivieren , te weten de ri-vier Quaria, of C^ioir, daer afliet Traqua-rifche kafteel, by de welcke fy in de Tweedvloeyt, de naem heeft en de rivier Min-non y uyt een bron van gelijcke naem gelpro-ten , die een weynigh beneden de kerck vanMinnon in de Tweed vloeyt. Defe vloetTweed is heel vermaert, voornamelijck doorde crroote overvloet van falm, die in de lomeruyt de zee derwaerts op/wemmen, en daereen groot deel van \'t jaer blijvenjvan de welc-ke veel op twee duyïeat fchreden van\'t hooftvan Tweed gevangen worden. Hier in, ge-lijck in d\'andere vloeden en beecken van ditlandtfchap wordt een groote overvloet vanvorens en andere vette en gefonde viffchengevonden. Dit Landtfchap heeft een gema-tighde lucht, die dickwils heet en helder is.Hun landt ftijght deurgaens tot bergen, van \'twelck de beemden, die hier en daer aen deTweed, en aen d\'oevers van andere beekenleegen, groen, luftigh, en grasrijck zijn.Hier zijn oock veel dalen en vlackten , aen debeyde zijden van de Tweed, en aen andererivieren gelegen, van de welcke eenige goedevruchten , en andere hooy voortbrengen:in voegen dat dit Landtfchap voor fich felf deruymte van koorn-ackers en weyden heeft,fchoon d\'inwoonders ten meeftendeel fich metvee en beeften geneeren, \'t welck overvloetvan melck , butter , en kacs aen hen befchaft.In de laege plaetfèn van dit landtfchap naerde zijde van Selkirck, nuttigen dc fchapenfoo gefbnt en drooglyoedfèl, datiy ( t welckin andere landen naeuwelijcks gebeurt)\'t vijf-tiende jaer bereycken, eer fy van ouderdomfterven. In dit landtfèhap is niet meer dan eenKonincklijcke Burgh , of ftadt, Peblis ge-noemt daer af het geheelLandtfcliap de naemdraeght. Defè ftadt leght in een luftige plaets,te weten tuftchen de vloet Tweed , en Peblis,en is fèer vermaert van vijfmael driever^ier-felen , namelijck om haer drie kercken, driekloeken , drie poorten , drie ftraten, en driebruggen, van de welcken een, over de Tweedgelegen , vijf bogen heeft, (want de Tweedlijd geen andere brugh, totdat hy aen Ber-wick gekomen is) d\'anderen van twee bogenftrecken fich over de rivier Pebfts. Nietverre boven Peblis is\'t kafteel Needpetth, dataen dc Graef van Tweedail behoort, de welckerffelijck Ondergraef van \'t landtièhap is,welcks voorouders, eertijtsHeeren van Yeftergeheeten, uyt de deurluchtighfte ftam derHayers van Errol gefproten, by oudts inwoon-ders van defe beyden zijn geweeft. Vier duy-fent fchreden beneden Peblis is het Traquari-fche kafteel gelegen, dat aen de Graef van L 1

S. Traquaria behoort, welcks gelegenheyt heelaengenaem is door de fchaduw der boffchen ,endoor de luUigheyt van de voorbyvlietendevloet. D\'andere kafteelen en voornaemftehuyfèn zijn Pern, Greifton , Cardron, Ormi-^fton, Horsbiirgh-caftel, Smithfield , Cafteiof Manyre, Pofta, Gaverhill, Barnes, Dauck^Drummailler, Stenhoop, Pohmide, Halks-halk, Kingildor, Kutlehall, Cardron , LitU-hope, Hartree, Skirlijn, Nether LTrd , KirkUrd, Quota, Hahrjyre, Romannow, Dro-cheli , Cringlea duyfter Hof, gemeeniijckDarnhall, Winkifton en Fouledge. In dit Landtfchap zijn veel bergen, van dewelcken een kleyn getal een weynigh , of ge-heel niet fteenachtigh zijn. De genen, diein grootheyt en hooghte boven d\'anderenuytfteken, zijn de bergh der Herten , andersHartfiell Latodun des Hertfteens, gemeen-iijck Braidalb of Hertftone, die onder ande-ren een groote overvloet van wilde beeften,en vogelen geeft, en voornamelijck van velt-hoenders, met witte ftippen onderfcheyden ,die heel fmakelijck zijti. Op de top vandebergh ontdeckt lich een breede vlackte , vande welcke men alle omleggende landtfchap-pen kan ften,die tuffchen de groote en Yrfchezee gelegen zijn. D\'andere bergen zijn Kin-gildore, Cardonfiell, Gadderfnalb, Whoni-fell, Wormell, Wamlalb, Radinshope, Do-lerlalb , tk Umksbeppus en Minshnure. Voorby Drummalzar vloeyt een kleynebeeck, Paufale genoemt, die aen de kerckvan Drumitialzar in de Tweed vloeyt , opwelcks kerckhof, lbo men feght, eertijdts be-graven heeft geweeft de waerfegger Merlin ;en daer heeft in gemeene rijm een voorfèg-ging geweeft , van defe zin : Als by Merlinsgraf de Tweed en Pauf^de te famen lopen, danfüllen fonder twijffel de Schotten en Engel-fchen de heerfchappy van een Koning onder-worpen zijn. De Peblers beweerden dat defevoorfegging vervult was toen lacob de Seftetot Koning van Engelandt gekroont wierd ;want in die dagh waren de Tweed en Paufale,door een nieuwe en bovengewoone overvloe-jing fbo hoogh gefwollen , dat fy, buyten hungrachten uytfpattende, met hun uytgeborftewater op \'t gefèyde kerckhof aen Merlins grafte famen quamen , \'t welck, gelijck fy feggen,toen eerft, en federt nooy t weer gebeurt is. D\'inwoonders gebruycken tot hun bran-ding ten deel turf,van de welcke overal grooteovervloet in\'t geheele landtfchap is, entendeel kolen, die fy in eenige plaetfèn uyt Lo-thian aenvoeren: ja fy krijgen die oock uytfèkere koOlput binnen de grenfèn van Peblisfèlve. Daer is oock een groote overvloet vankalck in verfcheyde plaetfèn van dit landt-fchap : in Voegen dat aen het felve byna niets ont-



? l a v d ë ontbreeckt, dat tot het dagelijcks gebruyckvoor de menfch nootlakeiijck is, \'t zy men oplijftocht, kleeding of branding fiet. Wat deParochyen en Prieflerfchappen van dit landt-fchap aengaet, daer in is een eenigh geheelPrieil:erfchap, namelijck van Peblis, met vierParochyen, aen \'t Biggarifclie Prieflerfchapbehoorend«. Het P\'riefterfchap van Peblis h 6 a ! l. beftaet in defè Parochyen, in dat van Peblis,daer de fetel van\'t Priefterfchap is, van Inner-leth, Traquaria, Cailfèn , Manyre, Dal-vick, Drummelzar, Tweedamir, Kirburden,Stoboen, Linton, Lijn, Novagriaen Edle-fton , te famen veertien Parochyen.\' De vieroverige Parochyen zijn die van Glenwhom ^Kilboch, Brochton, en Skirjinge. V D E R AIL Auderdaly of Lauderdail heeftfijn naem van de vloetLauder. Defè vloet fpruyt uyt débergen, die dit landtfchapvan Lothian affcheyden,en, van verfcheyde beekenvergroot, naer\'t zuydenvloeyt, en fich in de Tweed ontlail. Dit dal wordt verkiert door de ftadt en ka-fteel Lauder, gelijck oock door dé heerlijck-lieyt van Thirleftaine. Het heeft tot grenspalen iiaer \'t ooften Merche, naer\'t zuyden Tweedail, dat oockde weftzijde ftuyt, cn naer\'t noorden Lo-thian. De deurluchtighfte en edelfte Heer, loan-^nes, Graef ym Lauderdail, i^^c. had een breedebefchrijving van dit , en van eenige andereiandtfchappen belooftj maer hy, in defè Brit-tannifche oorlogen des Konings zijde vol-gende , wierd in de flagh te Worchefler ge-vangen , en hier door belet. Gebruyck dandefè,.waerdé Lefer , tot dat hy \'t Vermogenheeft om fijn belofte te volbrengen,of tot datiemant anders iets beter te voorfchijn brengt. . II Schotlandt^ ma R- P I\'! s t !il
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? 47 MAR I A OFT M E R C H E. to. ^^^m^mm i^^^^t^\'^hap wotdt Marda , of MercheTenoemt > om datiet naer \'t ooftenop de grenfen vanSchotlandt en En-gelandt eerft voor-koomt,- want Marchbeteekent grenspael.En hoewel het ge-meene volck het landtfchap felfMerfia uyt-fpreeckt, foo behout echter het Graeffchapvan Merche , \'t welck ftch in dit landtfchapkreet uytbreyt , eertijdts \'t erfdeel der Dum-barders, noch fijn oude naem. Byna in \'t midden van \'t landtfchap is hetfiedeken Duns,daer een jarelijckfbheVooght,die fy Sheriff noemen, voor \'t volck van Mer-che recht fpreeckt. Dit was een oudt erfdeelder Dunfers,met de bynaem van Heeren van\'tftedeken uyt welcke ftam eertijdts gefprotenis den edeleo fcherpfmnigen Dodor, loannesDuns, met de bynaem van Scotus, die hy vanfijn vaderlant behouden heeft. Heden zijn \'erweynigh meer van die ftam overigh, die bur-gers van de fèlve ftadt zijn. 6ïer>fen. Boven Berwick , d\'oude Hooftftadt vanMerche, fcheyt de vloet Tweed Nordhum-berlandt ,een landtfchap van Engelandt, vanMerche af tot aen het kafteel Carhoome, vandaer fcheyt de vloet, Reddinburn génoemt,uyt het geberghte Zeviota voortkomende,Northumberlandt van Teifidale, feker landt-fchapvan Schotlandt. Weftwaerts fèhey t debeeck Edna, die by Sprawftoun fich met deTweed vermengt, Merche van het félve Tei-fidale , tot aen dé plaets Smélum-mill 3 en vandaer gaet het met een byna rechte ftreeckvoort weftwaerts op tot aen de vloet Lauder,of Lijder, by het kafted Rippeth. VoorbyRippeth is de vloet Lauder (tot aen de beeck,die Boun genoemt wordt, by de plaets Boun-mill) een fcheyding tufl\'chen Merche en Lau-derdail: ja Lauderdail felve is een deel vanMerche, eertijdts \'t erfdeel derMorvilliers,Conftapéls in Schotlandt,dié uytlandigh zijri, en welckers ftam vergaén i$. Na d\'ondergangvan dat geftacht , aen gequetfte Majefteytfchuldigh , is Lauderdail acn des Konings Schotlandt* cygendom gehecht, en heeft, ftaer de manierder Konincklijcke landen , fijn befbndereRechter, of Baljuw j welck Overheyts amptbedient wordt van d\'edele Heer loannes Me-tellanus , Graef van Lauderdail. Voorby debronnen van de beeck Boun loopt de fchey-ding van Merche met een fchuynfche lijn, inde kaert afgeteekent, in \'t m.idden deur deLamyrifche bergen, die fèlve ten deel aenMerche, ten deel aen Lauderdale, en ten deelaen Lothian behooren. Van ^t noorden worthet beftoten met de beeck , die voorby Dun-glas, eén kafteel des Graefs van Hume,vloeyt5en \'t overige wort van de groote zee befpoelt. Voorby Rippeth, aen d\'oever van de vloetLauder, is de hoéve Van Erfildoun, het vader-landt van Thomas Lermonth , die in \'t jaer1290 leefde,

Defe heeft, behalven veel an- q^^^dere voorfeggingen, die door d\'uytgang be- figgw^veftight zijn, Voorfèght dat uyt de dochtervan Robert Brus (die federt dé opperheer-fchappy in Schotlandt Verkreegh) inde ne-gende graed een gebooren fou worden, die\'t gedeelde Rijck der Britanjers met een ge-meene heerfchappy beheerfèhen fou : welckévoorfègging, lang omgewandelt hebbende,eyndelijck, na verloop van meer dan driehondert jaren, in lacob de fèfte, Koning derSchotten , geluckighlijck tot het EngelfchèRijck verheven, waer geworden is. Geheel Merche voed binnen de Lamyrifchebergen j die tamelijck geluckigh van beem-den 2ijn, op haer vruchtbare gront een groo-té menighte van inwoonders, die in de Vredenaerftigh, en in d\'oorlogh dapper zijn, endie tegen d\'Engelfchen, door een tamelijckevloet afgefcheyden, het hunne dappcrlijckbefchermden. Het heeft bock véél fterckekafteelen, eertijdts veylige toevluchten tegende heyren der Engelfchen, van de welcken devoornaemften zijn Hume, op een fteyle berggelegen , die aen de Graven van Hume, enaen\'t geheel geftacht der Humiers, het mach-tighfte in Merche, de naem gegeven heeft |en Faft-caftel op de zeebergh van de noort-zee, feer fterck door de natuer van de plaets ^en door d\'arbeyt dér menfchen. Duns ^Langton en Nilleth zijn tamelijcke fterckekafteelen, gelijck oock Waderborne en Ay- ton nï M ?t k%



?



? M A R C ï A oft ton, die beyde den Humiers toebehooren. Beneden het kafteel Faftcallel aen de ftrantmofters. van de noortzee is Coldingham, onlangs eenrijck en adelijck kloofter, door Edgar, Ko-ning der Schotten, gebout, die in\'t jaer iiooleefde, en aen de heyHge Maeght Ebba ge-Wijd , welcks bygeleg€ zeebergh, gemeenlijckMbes^head genoemt, by de zeevarende liedengenoegh vermaert, en noch namaels io SintCuthberts naem verandert is. Mcrche heeftoock kloofters van Monicken, Caldftrem aende Tweed,en meer innewaerts de Strafintaen-fche (ofTrefontaenfche) kerck, en van S.Bo-than, door de Graven van Merchè,oft doorhun gemalinnen gebout. M E R C H E. In dit landtfchap zijn vijf-en-dertigh Cu-rien, ofParochy-kercken, gelijck fy die noe-men , in\'t Bifchdom des Biffchops van Eden-burgh. \'t Geheele Landtfchap heeft overvloet van i^rncht-alle dingen , die tot gebruyck van \'t levennootfakelijck zijn behalven dat fy gedwon-gen zijn fteenkolcn uyt de geburige Iandt-fchappen tot branding in te voeren, infbnder-hey t de genen, die naer de vloet de Tweedwoonen. Het is geheel verkiert met treffe-lijcke landthuyfen der Edelen, uytgefondertde ftrant aen de Noortzee,die hardt en onge-bout van gront is. L A V- ! i



? i ! Et landtfchap Lc^thian , gemeeniijck(doch t\'onrecht) Lo-thian , noch ergerLaudoöia, is, gelijckde Schrijvers willen,naer een verdichteKoning der Piétengenoemt j fchoonhet in der daedt fijnnaem heeft van de rivier Letha, of Lijth, diein \'t midden daer deur vloeyt. Dit landtfchapmaeckte eertijdts een deel van\'t landt der Kt-tahners, of Attacotters, die defe geheele lant-llreeck tuflchen de Tijne en Forth naer dczee bewoonden , gelijck hun naem felf aen-wijft : want Atta is de ftrant, en Linis eenhuys, en wooning, gelijck oock Cotte,\'t welckwy elders klaïxlijck aenwij(\'en. Dit landtfchap heefc tot grenspalen, naer\'t ooften de Scliotfche zee , naer \'t noordenForth, naer \'t weften Sterlinshire , van \'twelck het door de vloet Avon afgefcheydenis, en ooftwaerts naer \'t zuyden de beeck Co-char, die, uyt de bygelegê bergen fpruytende,in de Schotfche zee ftroomt, welcks mont ge-meeniijck Cokberfpath, voor Cokarsmonthgenoemt wordt, \'t welcks de Schrijvers t\'on-rècht Cokburns bofch hebben genoemt ,fchoon hier geen bofch is. Weftwaerts aenCockarsbron is een lange ftreeck fandigh enongebout landt, \'t welck van onfè ingebore-feeïi Lamor , beter Laumore genoémt wordt,niet een famèngefètte naem uyt Laü, of Loff,daer ons Loftie uytkoomt, \'t welck hoogh,verheven en uytftekent aenwijft, van \'t Griek-fche woordt M^k, \'t welck een uytftekende3laets beteekent en Mure, of Moore, \'t welck3y d\'onfen foo veél is als fandigh en ongeboutlandt, gelijck hey , ongelijck naer de koleur :want dusdanigh landt is duyfter van koleur,en doncker , indien het met de groene dalenvergeleken wordt, van \'t Grieckfche woordt\'t welck doncker eh fwart is. Wijders,ons Lamyrmoore rijft op in gedurige bergen,van de welcken , na een lahge ftreeck van lae-ger bergen, een is, die boven d\'anderen uyt-fleeckt, en gemeeniijck Lomure Law, dat is,de hooghfte plaets van Lomure , genoemtwordt ,• want Law, Lo en La, naer dat menverfcheydelijck fpreeckt, is by ons een hoogeplaets, gelijck alreé gefèght is , en dat foowel befonderlijck , als in lamenfetting geno-men. Lomure , of de Limurifche bergenèyndigen achter dit landtfchap Cokar, tenmeeftendeel naer\'t zuyden. En ter\'plaets ^Schotlandt, li ?, Omkn^ïem. Grgrftn, moöU, VDEN of LOTHIAN daer defe bergen, fïch zuydwaerts buygende,ophouden, is een deel van Clijdsdail, nabuervan dit ons landtfchap. Het deel van dit lant-fchap Van \'t ooften naer \'t weften naeft aenLomure, is hooger, en meer verheven, dan\'t ander deel, \'t welck verder hier af, en naderaen Forth is. Dit hooger deel van \'t lantfchapwordt gemeeniijck Penlania, en van d\'onge^ ïfo^egeleerden Pentlant genoemt. Defe naem is tefamen gefèt, en beteeckent hoogh landt^ want

lenknduPen, of Pin, ofBin is hoogh. flier af wordende hooge bergen AlpesPeninae, en by ver-korting Apenin^ genoemt, en Lana is lande,wooning, van \'t Hebreeus Lm, woonen.Veel noemen dit landtfchap t\'onrecht Pick-landt, als of dit deel van \'t landtfchap meet,dan eenigh ander, aen de Piden had behoort.Dit geheele Penlane verheft ftch hier en daertot bergen, die Penlanifche , en niet Pidi-fche bergen, gelijck men gemeeniijck wil, ge-noemt worden. Penlania, als een geburigh ^ti/èslandtfchapje , wier.d eertijdts Horreftiadat is, wooning of verblijf > è^c-i^^v, der bergli-lieden, van o^é- bergh , geheeten. In dit ge-weft is oock \'t ovérblijflèl van d\'oude bena-ming in Forreft, \'t welck een kleyn dorp hieromtrent is. Wy beteekenen oock met de be-naming van Forreft een bofch , om dat eenbergh eygentlijck is de fetel van een bofch , ofder hooge boomen. De voornaemfte vloedenvan dit landtfchap zijn defe de Cochar, die, Coch^uuyt Lomuré afkomende , in de Schotfche zeevloeyt, gelijck wy gefèght hebben. Daer zijniioch twee andere vloeden in dit eylandt, diemet defè gelijck zijn , d\'een in Cumberlandt,en d\'ander in Lancafter, beyde in d Yrfchezee vloejende > en dus genoemt om dat fy uythooge plaetfen vioejen. Want Ar is een berg,en Cok,of Coch,in \'t Griecks een vloer.De tweede aenmerckenswaerdige vloet is Ty-ne,die, uyt de Lamurifèhe bergen vloejende,van \'t weften naer \'t ooften loopt, en eynde- .lijck van de Schotfche zee ontfangen wordt,aen welcks mondt een plaets is, die gemeen-iijck Tyningäm , voor Tinninham , dat is.Wooning aen de Tyne, genoemt wordt. Defe •vloet, gelijck anderen van byna gelijcke naemiii dit eylandt, voornamelijck defè, aén déwelck Hadrianus een muer gebout heeft, heb-ben hun naem van Lutum , dat is, kley,want rhin is kley, een opwerping van de zee.Onfe Tyne, eer hy fich in zee wentelt, ont-fangt in fich veel beeken, en voornamelijckKeth. De vloet Bill, of Beel, vart \'t weften Keth,naer \'t ooften loopende, ftroomt oock in deSchotfche zee. Aen de mondt van defe vloetR is I\'! t I\'
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? L A V D E N of L O T H ï A N. is een dorp, dat gemeeniijck Billieaven, dat Cra voor Cran fielt, gelijck hier in CrafordisBilshaven, genoemt wordt. De Bill heeft voor Cranford. Cranmund beteekent oockzijn naem, gelijck andere vloeden , die ge- d\'uytgang van een water ; want K^va is eenlijcke naem dragen, van \'t Grieckfch hAès^), ick waterbron , daer Cran afkoomt. De lefterol, om -dat fy al rollende voortvloejen. Nu vloet is Evenus of Avon , die oock van hooge ^zm,volght Peffer, of Phefer, maer beter Pever, of plaetfen uyt het zuyden af, en in de ForthBever, eer een diepe binnenzee,dan een vloer, ftroomt. In dit eylandt zijn veel vloeden vandie fich met een eenige uytgang ooftwaerts gelijcke naem. D\'oorfprong van de naem isin de Schotfche zee lofL Weftwaerts vloeyt oock Hebreeus 57 j > vermits het bron be-^chter een beeckje daer uyt, dat een andere teekent, gelijck het is, en oock veel andereloop neemt, en een naem heeft, gelijck Ba- vloeden in dit landtfchap, maer die kleynderpherus, een vloet van Griecken , van tu B.\'?- zijn. Doch fy vioejen alle in defe groote vloe-iw, diep. By ons is noch in Erne een andere den, die wy verhaelt hebben , of zijn onge-Pefer, of Bever, in \'t wekk een eylandt is , acht van naem. Een moet echter niet voor-dat gemeeniijck\'t eylandt Pefcr genoemt bygegaen zijn, die ick byna vergeten had , enwordt, daer eertijdts een treffelijck kioofter voorby het vleck Lebertoun vloeyt. Defewas. Na defe verfchijnen twee andere vloe- vloet, uyt het geberghte van Penlane komen-den van gelijcke naem, gemeeniijck Efk ge- de, neemt zijn loop in de binnenzee Didifton,noemt, in plaets van Ifaca, van de welcke en ftroomt van daer in de zeeboefem vanZuyd-Efk d\'een de zuydere en d\'ander de noorder-Efk Forth. Hy fchijnt eertijdts Leber genoemt, Lekr,Noort-Efk, genoemt wordt. Defe vioejen van\'t weften van welcke naem verfcheyde vloeden byonsooftwaerts, en komen te famen by Dalketh , zijn, van Ag</3&), verfpreyden, befprocjen ^ aenen vioejen van daer gefamentlijk in de Schot- welcks oever het vleck Leberton leght. Defefche zee , niet verre van Muifilburgh. In dit vloet wordt heden gemeeniijck Fagot of Fi-eylandt zijn veel andere vloeden van gelijcke chot genoemt. Defe naem is verkleynt vannaem, voornamelijck twee over de Tay , on- , met de welck verfcheyde vloeden ge- der de Venediers. Defe naem heeft ftjn oor- noemt worden, Voornamelijck defe vetmaer^fpronguyt de moedertael, in de welcke pr de Phagus in Elis, van of Ti^r^v, een bron 4Ji?f/^c,uytftorten,ofvloejenis.Dacrna koomt \'t welck koomt van \'t Hebreeus hdö Phacah yde ftroom Medlan , van Magdalena dus ge- dat

is, vioejen, ftorten. Niet verre van defenoem.t, aen de welcke,in de tijt vande Room- vloet, by de kerck van de buert is een fpring-fche Godtsdienft , aen des felfs oever , by de bron , uyt welcks ader gelijckelijck olie metfteene brugh , daer over men gemeeniijck water opborrelt, of vette dickachtige balfèm,over de ftroom gaet, een kapelle gewijd was. die op ^t water drijft; \'t welck de geburen inDaer na vertoont fich de Lijth , deVorftder fekere geftelde dagen vergaderen, en voorvloeden van dit landtfchap, van hooge plaet- veel maenden bewaren , cn daer, als de beftefên uyt jiet zuyden noortwaerts naer Forth hulpmiddel, tegen de verwringingen en pij-vloejendej en ter plaets, daer hy ftch met defe nen der leden, en tegen , feker ftagh vanvloet vermengt, is een haven , by ons de tref- fchurftheyt, gebruycken. Alle de voorge-felijckfte van allen. Het landt, deur \'t welck noemde vloeden hebben op verfcheyde plaet-defe vloet fijn loop heeft, is heel vruchtbaer fen fteene bruggen, daer m.en overgaet. Ditvan graen, ja foodanigh, dat men aen des fèlfs landtfchap is verre het voornaemfte van alleoever binnen de ruymte van weynigh mijlen , landtfchappen van Schotlandt, \'t zy men opmeer dan vijf en-veertigh molens telt. De d\'Overvloet der dingen fiet, die tot het men- M um \'tnaem van defè vloet koomt van \'t Hebreeus fchelijck gebruyck nootfakelijck zijn, en daerLeatb, uytftorten , vioejen, gelijck oock in voortkomen , of van buyten ingebrachtde vermaerde vloet Lethe in Griecken. De worden: of\'t zy men aenfchout de luftigheytnaefte vloet hier aen, die vermaert is , voert van de plaets, in de welcke men dalen , die^irW, de naem van Aimonius, of Aimond, byde groen van gras zijn, vint,gelijck oock vrucht-genen , die qualijck Latijn fpreken , Almon. dragende ackers, bergen en heuvels, die van^Delè naem is te famen gefèt van Ai, of Jj, en fchapen en wolligh vee krielen. D\'inwoon- /«wi-Mon; want Ay beteekent vloet, gelijck fyby ders van dit landtfchap zijn niet alleen tal-&quot;^^^^*ons in Merche genoemt wordt, en oock de rijcker, dan in eenigh ander geweft, fchoonftadt, daer by gelegen, Ai ton , daer de naem grooter, maer oock heufcher, en meer be-van een edel geftacht uytgefproten is: en Mon fchaeft, dan d\'anderen, en de menfchen vankoomt van \'t Saxifche Mund, \'t welck mondt alle ftaten zijn hier rijcker, dan in eenigh an-beteekent. En dieshalven is Aimun, of Ai- der landt, \'t welck ten deel bykoomt doormund eygentlijck de mondt van de vloet Ai, \'t geluckigh gewas der dingen, die hier voortsdie met een andere gemeene naem Cramund, komen, cn ten deel oock van de koophandel,beter Cranmund, genoemt

wordt; daer men die hier meer dan elders gepleeght wort: want dit i ; ff ^ l:if!^qi\'ip ! 5 I l\'i ^ f fc \'ih I- : Lhh. t i \'i •^ • rJ



? I ! L A V D E N of L O T H ï A N. dit landtfchap is niet alleenlijck voor \'t ge- foo zijn fy foet en beqiiaem om t\'etenheele Rijck ais de gemeene marckt , maer eer. Het vleefch der oude ganfen is\'hardt oock voor d\'uytlandigen. Alle de vloeden mager en fwart, fchoon dé phiymen witlijn!hebben overvloet van vifch en de zee , daer Als iy op Bafs komen , brengen fy een grootenaeil gelegen , deelt oock haer fchattenden menighte viffchenmeé, daer af fy leven , eninwoonders mildelijck mee j ickfwijgh van de die fy fomtijdts aen de menfchen, daer woo-vilTcheii, die de zee naer de tijdt van \'t jaer in nende , ten roofgeven en aen hen tot fpijs la-.Verfcheydegeflachten\'befchaft.^ ten. Sy brengen oock hout met fich , omhun In \'t begin van de herfll wordt by Dunbar neften te maken, \'t welck oock van d\'invvoon-ceniae weken lang foo groot een menighte ders van de rots gekregen, en tot brandingvan haring gevangen, dat de geburig^ armen gebruyckt wordt. Defe ganfen worden , metniet alleenlijck voor die tijdt daer mee gevoed een gemeene naem uyt de Latijnfche gewroii-worden, maer die oock voor de volgende tij- gen,gelijck ick geloof,Solen genoemt>t wekkden van \'t jaer fouten , en tot gebruyck der fy t\'onrecht So/ar^d, datick jarelijckfche acht,rijcken bewaren. V^ijders , in fekere tijdt uytfpreken- want fy komen oock tot ons nietvan\'t jaer komen , dooreen befbndere wel- meer dan eenmael in\'t geheele jaer. Sywor-|^f\'\'\'<^&quot;\'\'\'daedtvanGod£,zeevogelen,gelijckganfen, den by eenigen oock Scoutis genoemt, datdaer af fy gemeenlijck ganfen genoemt wor- is, Jt^«\' uyt oorfaeck van hun naeu gehoor,den, van vreemde gewcllen tot ons overvlie- \'t welck van de natuerlijcke Schrijvers aengen,enopeenklipindezeeboefemvanForth, alle flach van ganfen toegefchreven wordt:de Baß genoemt, hun nellen nemen, daer fy maer ick geloof eer dat defè ganfen , die voorhun eyéren leggen, en die op de klip in de ge- uyt gefbnden worden, en van de welcken bo-fette tijdt uytbroeden. Men vindt geen gan- ven gefchreven is , Scoutis genoemt zijn.fen van diergelijcke flach meer iii Europa, be- De voornaemfte fteden van dit landtfchaphalven noch op een andere klip weftwaerts in zijn defe : Dunbar , of Bardun, aen de Schot- Dmhaf.de zeeboefèm van Glijd, \'t Getal hier af is foo fche zee, daer een haven is, en op een klip eengroot, dat de Heer van de plaets groote winft verwoeft kafteel, dat eertijdts de Graven vandaer mee doet: want het vleefch defèr voge- Merche toebehoorde j van welcke plaets fy delen is niet alleen bequaem om t\'eten ; maer bynaem voerden. De naem is te famen gefètiy bewaren oock de pluymen , daer af fy bed- van Dun of Duin, \'t welck bergh

beteekent,den maken. OnfèHiftoriefchrijvers vertellen en Bar of Baris, dat een toren is. De twee-wonderlijckedingen van defe vogels. Sy ko- de ftadt is Haddina,gemeenlijckHadtyntoun, ii^éj»^men tot ons omtrent in\'t midden van April de welcke defè naem heeft om dat fy aen demet geheele benden, en vertrecken weer om- vloet Tyne gelegen is, daer eertijdts een ver-trent in \'t midden van September. Maer eer maert kloofter was, in de vlackte gelegen. Défy komen fènden fy eenige van de bende, ge- derde ftadt is Dalbeth, die aen de famenvloe- paibcth.lijck befpieders en huysvefters voor af, die de jing dér twee vloeden Efk leght, met een ka-0eften te voren befichtigen en toewijfen. De fteel, eh \'t bygelege landt. Defe fladt was eer-gans léght op een tijdt niet meer dan een ey, tijdts eenige eeuwen lang het erfdeel der Hee-\'t welck fy op de klip met foo groote behen- ren van Duglas , maer is nu aen de Schotteiidigheytineen eyndeveft, enmct een opge- geraeckt. Sy heeft de naem van M, datis,fette voet broedt, \'t welck fy nimmer of heel heuvel, en Beth, dat is^ dack of deckfel. Om-felden verlaet, tot dat het kieken uytgekipt trent duyfent fchrëden van Dalbeth weft^ïs: en indieii het gebeurt dat de gans fijn voet waerts aen was de vermaerdc Abdy aen d\'Efk,van\'t ey neemt, en dat verlaet, en daer na in een laege plaets, Newbo teil,\'t welck\'tnieueenigh menfch het ey van fijn plaets neemt, gebouw bediet. Dit is heden het huys desfoo is \'t onmogelijck dat weer foodanigh in Graefs van Lothian, van \'t geflacht der Be-de klip te leggen , dat het vaft blijft: en daer- rers. De vierde ftadt is Muffelburgh,niet verreöm leght de gans van nieuws een ey in plaets van de mondt van d\'Efk. Defè ftadt is dusvan \'t verlooren , en fet dat in\'t neft van\'t genoemt om datfy eerft een wooning der ar-eerfte. Defe ganfen hebben defe eygenfchap, me viffchers was , die fich tot de viifchery vaiidat fy niet können Vliegen , ten zy dat fy de alderhande fchulpvifch begaven, en voorna-zee fien/ \'t welck aen de lieden kenbaer is ge- melijck van moffelen,worden toen fy, vari een felle ftorm overval- Van Lyth en Ed én burgh fallen v/y befbn-len, en aen \'t vafte laiidt buyten \'è geficht van derlijck fpreken. De lelie ftadt, van de welckede zee gedreven, opentli jck betoonden dat fy wy in dit lantfchap fullen verhalen, is de gene,niet konden vliegen , fchoon fy door hun die treffelijck, infonderheyt van onfe landts- yi en niet li \' i vlucht dc handen der gener, die hen vingen, man, Limnuch genoemt wordt , meteenum^tkpooghden t\'ontvlieden. Als de jongen foo Grieckfche naem a^^vc^öv, dat is, een vleck is een vleek , en em groot, gelijck tamme ganfen zijn geworden, aen een poel: want ISchotlandn ^



? L A V D E N of een ftaende water, gelijck wy elders fallenfe:Tgen. Defe ftadt voerde eertijdts de naemLindum , van Lin , dat is wooning, en vanDun , of Duin , dat een heuvel aenwijft. SyfMith\' wordt heden Liniithgolb genoemt, met M^elc-goiy- ke benaming volkomelijck reden van de gele-genheyt gegeven wordt want Lin is een woo-ning , \'t weick felckens in namen der plaetfènvooricoomt, en Leth is water-, gelijck wy voorgetoont hebben. Golb is een heuvel, van \'tHebreeus hhj! Gaah, verhoogen , opheffen ,een verheven plaets. En feker, dele ftadt leghtaen een kleyne zee , op een heuvel. In haeris oock het koiiincklijck Paleys, cn een kerck,die treffelijck van gebouw is. Behalven defe voorgenoemden waren \'ereertijdts noch veel andere fteden , fterckeplaetfen, kafteelen en floten , van de welckewy in defè plaets fullen fwijgen, dewijl \'t ver-loop des tijdts , en de verwifteling der dingenalles verandert heeft. Ick vind echter geradenvan een of twee kafteelen hier een weynigh teKéeelen, fpreken. Het kafteel der Duglaffers, nochheden een ftercke vefting, leght op een fteyleklip j en van de zee omvangen, behal ven naerhet weften, daer de toegang tot het kafteelis, daer fy oock met bolwercken is verfterckt.De Duglaftèrs bouden eertijdts dit kafteel,omdaer mee de tyranny der Graven van Mercheïe bedwingen, die toen alle hun geburen, often minften de fwackften door hun machtplaeghden. Dit kafteel wort gemeeniijck meteen verdorve naem Tantallon genoemt, om\'t welck de Latijnfche Schrijvers hetTantal-lonem hebben geheeten. D\'oorfaeck van denaem is defe: De meefters om^óiiMv^ of der met-felaers, hun werck voleyndight hebbende,verkregen van de Heer der plaets, tot vergel-ding van hun vlijt en arbeyt, dat hun namenmet groote letters in de voornaemfte plaetfènder muren gefchreven fouden worden. Denamen om^óixm, of der meefter-metfèlaers wa-ren Thomas en Allanus,voo.r de welcken onfegemeene lieden Tom en Allon fpreken, daeraf de naem en famenfetting Tomtallon ge-maeckt is. Dit kafteel wierd van Koning la-cob de Vijfde een ruyme tijdt belegert, enlang met grof gefchut befèhoten, maer bynamet vergeeffche arbeyt: om\'t welck de Ko-ning , na een kleyne breuck in de muren, ge-nootfaeckt was het belegh te verlaten. Om-trent een mijl van dit kafleel zeewaerts in ver-toont fich de klip fBafi^ van alle zijden fteylen afgebroken , welcks top met gras bedecktis , en fbet water te voorfchijn brengt. D\'om-megang van de klip is

omtrent duyfènt fchre-den groot. De golven van de zee hebbendoor hun gewelt het binnendeel jan de klipbyna van d\'een tot aen d\'andere zijde deur-boort i en veel zeevogelen komen hier te fa- LOTHIAN. men, daer fy hun neften maken, en voorna-^melijck de ganfen, van de welcken boven ge?«dacht is. Aen \'t ander deel van dit landtfchapnaer Forth , op een uytfteekcnde bergh is hetverwoefte kafteel, dat eertijdts den Dnglaf^fèrs , en nu den Hamikonnen toebehoort,Abircorne genoemt, daer eertijdts een ver-maert kioofter was, \'t welck in die tijdt Aber-^kernit genoemt wierd. Men moet d\'oorfprongvan de naemuyt de gelegenheyt fbekenjAher of Keher , gelijck eenigen uytipreken ,betekent gebouw, welcksverkleyning bydeFranfchen Cabaret genoemt wordt. Corn , ofKern, of Kernig , gelijck men eertijts fprack,betekent een hooge plaets, en koomt van \'tHebreeus pp, dat onder anderen een hoogeplaets als een hoorn aenwijft. Een mijl of twee weftwaerts van dit kafteel,naer d\'oever van Forth nam Severus muer ftjnaenvang , die gemeeniijck Grames-dijck ge-noemt v/ordt, en van \'t ooften naer \'t weftengeleydt wierd tot aen de mondt van de vloetClyd, gelijck wy elders fullen feggen. Ditgeiieele landtfchap is volgepropt van treffe-lijcke gebouwen der Edelen en rijcken, diefèer vermakelijck zijn , om de gelegenheytaen \'t water, en om de hoven, die met treffe-lijcke boomen verciert zijn. Dit lantfèhap wort gedeclt in drie voy.n^x\'^Ag, veeUni.of vooghdyen , gemeeniijck de drieLothia-nen genoemt , namelijck Ooft-middel-enWeftvooghdyen. D\'Ooftvooghdy wordt ge-meeniijck de vooghdy van Hadintoun gehee-ten , naer de ftadt Hadintoun, in de welckédlngefetenen te famen komen, om\'t Rechtte hooren. Defè vooghdy begrijpt in ftch om-trent vier«en-twintigh Parochyen , by haergelegen, die yder hun heylige gebouwen totde heylige vergaderingen hebben. En al hetgeen, dat ooftwaerts over de Tyne, en eenigemijlen aen defè zijde van de Tyne is, wordtonder defè vooghdy gerekent. Van d\'inwoonders, vloeden, kafteelen enhuyfen van defè vooghdy is in d\'algemeenebefchryving van geheel Lothian alreê gefpro-ken ; en dieshalven fullen wy dat niet weerophalen. Het middel-Lothian wort gemeen-iijck de vooghdy van Edenburgh genoemt,om dat des felfs inwoonders t\'Edenburgh teRecht gaen. Defè vooghdy begrijpt omtrentdertigh Parochyen , met hare kercken , enheeft naer \'t ooften tot grenspael de vooghdyvan Hadintoun, gelijck de vloet

^Emon naer\'tweften, door de welck fy van Xf eft-Lothian,of de vooghdy van Lithgoa, gelijck fy \'t noe-men, afgefcheyden wort. Defè derde voogh-dy heeft de naem van de ftadt, in de welcked\'ingefetenen te Recht verfchijnen, en be-grijpt in fich omtrent twintigh Parochyen,met hare kercken, In defe vooghdy zijn fil- yer^



? vermynen , uyt de welcke onlangs niet wey-nigh fay ver fiiver gegraven is: maer men heeftnu federt eenige jaren van graven opgehou-den. Indien ick alles, dat van deiè , en van detwee andere vooghdyen te fèggen is, te famenwilde hoopen, lbo fbu men daer een grootboeck van konnen maken. Sy hebben in alle de drie Lothianen tot hunbranding fwarte fleenkolen, uyt het ingewantvan d\'aerde gedolven, van de welcken wy el-ders breeder ^^reken. Sy gebruycken oock in 53 defè drie Lothianen uytgebrande kalck, omde landen te meflen. De voornaemfle geflachten in defè drie mvooghdyen zijn defe: de Hayers, Dunglaf^fers, Maxnellen, Hamiltons, Mctcllanen, Ke-ren, Setoniers, Scotten, Levinfteins, Ramfäy,Borthwick, Murray , Elphinfton , Naper ,Crauflon, Drummen, Sinclar, lonfton, Hep-burn , Prefion, Lauder, Dundas, Fercaflor,cn Vachop. LAVDEN of LOTHIAN. . if jfikäti SB LOT A N door WILLEM FORBES, Herder der kerck vaa Ennerwick, befchreven. Oorby Dunbar, omtrent drieduyfènt fchreden óoflwaertsleght het kafleel en Parochy-kerk vanEnnerwijck. Defe Pa-rochy flreckt fich 3000 fchre-den zuydwaerts uyt deur deLamyrifche bergen, die Lothian van Mercheaffcheyden , met een kerck , aen de vloetBothlay gelegen. Byna dit geheele landt fley-gertoptot hooge ÏDergen. Men vindt daerechter veel vlackten , cn de beeken befj^roe-en fommige dalen,die niet alleeniijck vrucht-baer van gras, kooren, en vee zij n, maer oockVermaeck veroorfaken. Hier is de vermaerdebron van Elmfcluck, welcks water Hcht, fon-der fmaeck en reuck, en boven alle ander füy-ver en van oogenfchijnlijck onderfcheyt is:\\vant het is vier oneen lichter dan alle anderwater van \'t geheele landtfchap, en gaet haefldeur \'t ingewant, om fijn licbtheyt. Hier isoock een groote menighte van hafèn, \'t welckdickwils en vermaert jagen veroorfaeckt.Menvangt hier oock veel velthocnders , reygers,en krajen. Van de Lamyrifche bergen naerde zeeboefèm van Forth is een vlackte , bynatwee duyiènt fchreden groot, die heel vrucht-baer van tarwe, garfl, haver, en alderhandekooren is, rijck van parcken voor wilde bee-flen, lufligh van boifchen, en overvloedighvan melck en honighi in voegen dat niet t\'on-recht gefeght is: Si quis in orhe heus Bdis pnducet ammnis,Pnneryica fihi yendicat tma decus. Van de kerck noortoofl aen, drie duyfentKaßeehf. fchreden verre is het flercke kafleel Enner-wick, dat door het geboomt feer lufligh envermakelijck is; ontoeganckelijck door

fijnhooge klippen ooflwaerts, eo weftwaerts do@r Efinenvic^ fijn veftingen en wallen, en dieshalven on-winnelijck. Aen de voet van d\'onbegancke-lijcke rots is een fchuymende beeck, die deurde ruyffchende klippen vloeyt , en de be-quaemfte is om kruyt te doen waffen, en alles,daer fy aenfpoelt , met bloemen bekleet.D\'aendoornbomen en populieren befchadu-wen oock d\'oevers foodanigh , dat de gene,die hen van verre fien, meenen dat de bofl.fchen met bergen aen malkander vaft zijn.Indien men d\'oogen verder naer \'t zuydenflaet, fbo wort de geeft verluftight door \'t ge-berghte, dat, onvruchtbaer van fteenen, en ,boven op groen van kruyden zijnde, \'t hooftals deur de woleken fteeckt, en door fijn ver-andering vermaeck verweckt j maer door devertooning van de ftrenghey t het naefle ge-luck aengenamer maeckt. Van de kerck af weftwaerts aen, even verrevan daer is het kafteel van Thorntoun , datdoor een andere gedaente van plaets d\'oogenverluftight, om dat het bofch daer met wey-nigh , maer echter met hooge boomen bcfetis, Daer na koomt een hof,\'t welck, fich in delangte uytftreckende, voor de Mufen, en vooralle goden, daer gebracht om zeden en goedekonilen te leeren, waerdigh is. \'t Sou te langzijn yder ding in \'t befonder te verhalen , hoede natuer in \'t veelvoudigh vermaeck van deplaets haer luft fchept, en hoe fy in een kleynDcgrijp alle gedaenten gebracht heeft,met dewelcken alle landtfchappen van malkanderverfchillen. Hier is oock een ftroom, diseen groot ftuck weeghs heymelijck deur on-deraerdfche grachten ftroomt, en, daer nate voorfchijn komende, eyndeiijck van degroote zee ingefwolgen wordt, en dus ver-dwijnt. Hier wordt groote winft met de vif- fchery ; I



? 54 L Ä V D Ë N of fcheiy gedaen , maer voornamelijck in demaent van AuguftiiSjin de welcke geheele vlo-ten van haring , in netten en korven belem-mert, met fchepen en fchuy ten naer de havengevoert worden. Hier zijn twee havens , ge^meenlijck Soetram en Thornton Loch ge-noemt, die voor fchepen en fchuyten feer be-quaem zijn , maer geen veftingen en bolwerc-ken hebben , en alles aen de natuer, en nietsaen de konft en naerftigheyt der menfchenverpHcht zijn. Men vindt hier oock putten ,daer leyen, om de huyfen mee te decken, uytgedolven worden , gelijck oock koolputten,daer men de befte ft-eenkoolen uytgraeft. Duyfent fchreden van Ennerwik noordooft-waerts is de ftadt Dunglas , met de beweene-lijcke puynhoopen van \'t oude huys van Hum-me ^ want in\'t jaer 1640 ,opde 3ovanAugu-ftus , is door gewelt van\'t buffekruyt, van\'twelck in de diepe kelders groote overvloetwas, dit ftercke kafteel, met de koftelijckehuysraet, tot afch verdwenen , of eer als vaneen blixem weghgeruckt. Defè ftagh trof veelvermaerde mannen, en onder defèn de GraefvanHadintoun,kafteclvooghtjAlexanderOre-ftinus, fbon des Graefs van Merche, en bevel-hebber van \'t landtj Robert Hamiltoun, broe-der des felven Graefs van Hadintoun,- loannesKeth, oom van de Graef van Marifcal 5 Ale-xander Hamiltoun van Laufield , Ridder;loannes Hamiltoun van Redhous , Ridder iGideon Balliol van Lochend , Ridder j lacobInglis van IngUftoiin j loannes Comper vanGoger; Patricius van Hamiltoun, naturelijckebroeder des Graefs van Hadintoun j loannesGets,Bedienaer der kerck van Bumbil,en nochveel anderen, welckers getal niet feker is, uytoorfaeck van de felle en onverwachte ftagh,en die verbrant, verplet, of door de fteenenvermorftelt zijn. Veel, half verplet zijnde,geraeckten noch wcgh, en, als aen de harffe-nen geraeckt, verloren hun finnen geheel.Men weet noch niet wie de ftichter van foowreet een mioort was: maer feker Engelfch-mian,Eduard Paris genoemt,knecht desGraefsvan Hadintoun, die in de fèlve ftagh mee ver-ging , wordt van dit ongehoort gruwelftuckfchuldigh beticht, om dat hy toen het gebietover \'t wapenhuys had , en om dat het ge-rucht , van dat het Engelfche heyr, by de wa-ding van Neorc, gemeeniijck Neuburn , ge-heef verflagen en verftrooyt was,een weynighte voren ter ooren van d\'Overfle was geko-men, door \'t welck, gelijck fijn bekenden fèg-gen, defe booswicht als rafènde en heymelijckverwoed geworden was. Hier koomt noch bydat defe boofe man,die alle anderen in fchelm-ftucken overtrof, door de bedroge meehingvan fijn Heer, en door des

felfs lichtgeloovig-heyttot dit ampt verheven was, fchoonalle Vunaïas. Gruii>eïijck^cmevd. tl lothian. fijn vrienden , en de goedé lieden hém fulcksafgeraden hadden. Men feght noch veel an-dere dingen, en ftrooyt verfcheyde geruch-ten , met het welck wy ons verhael niet lan-ger willen ophouden. Dit kafteel leght aende voet van een groene bergh, langs oe welc-ke veel wateren gedurighlijck weghvloejen.De gront is vet, en door fijn vruchtbaerheyt Vrucht-vermaert. D\'oorfaeck van de vr uchtbaerheytis de vochtigheyt, die uyt de wortel van debergh voortkoomt: in voegen dat de geheelegront door de water-aderen vochtigh is. Menvint hier oock veel boomgaerden, daer appe-len cn andere gefonde vruchten in groejen ;oock cierlijcke hoven, en tuynen, die konfte-lijck gemaeckt zijn, en veel vruchtbare wey-den , die door hun groente aengenaem fchij-nen. Defe plaets, welcks luftigheyt en ver-maeck het vernuft van alle konflenaers over-treft , is noch meer aen de natuer verplicht.Drie hondert fchreden noordewaerts van ditkafteel, van de top des bergs af, is een fchooneen naturelijcke vlackte, in de befitting, ge-meeniijck Laufield genoemt, van verfcheydezijden met boomen , deur malkander ge-vlochten , omringt, en byna bedeckt, en metdicke vruchtdragende boomen, die door hunverfcheydenheyt aengenaem zijn, beplant.Hier worden de befte kooien tot alderhandegebruyck , maer voornamelijck tot fout tekoken , en kalck te branden, uytgedolven.Hier zijn oock fbutpannen, daer in het foutuyt het zeewater bereyt wordt. De Parochy-kerck ftaet omtrent duyfènt fchreden zuyd-waerts boven het kafteel van Dunglas, ge-meeniijck O/^/fj^wy^oc/m genoemt. Dicht aenDunglas naer d\'ooftzijde is een groot bofch, Bo^ckn.\'t welck fich met een lange ftreeck van debergh Leingupfleid naer de zee uytftreckt,in de langte drie duyfènt fchreden groot, envan alle zijden onbeganckelijck, uyt oorfaeckvan de ff eyle rotfen , en veftingen der nature j\'t welck in dit deel een groot bolwerck voor Stcrckc*Schotlandt is, vermits een kleyn getal defegrenfen, met behulp van defe naturelijckevaftigheyt,tegen een geheel heyr kan befcher-men. Dit bofch fcheyt Merche van Lothian.Daer is,behalven dit fchutbofch^noch een an-der bofch , byna duyfènt fchreden ooftwaertsaen, Cockburn bofch genoemt, en een ftadt,die de naem van\'t bofch draeght, daer eenParochykerck is, aen de welck, uyt oorfaeckvan de bygelegenheyt en kleynheyt der in-komften , bygevoeght is de Parochy, Old-camp geheeten , ooftwaerts van daer, in dewelcKe niets treffelijck of gedenckwaerdighis, dan d\'overvloet van vee en

beeften, en detoevloejing van vruchten, van de welcke ditlandt als overvloeyt. D E /



? T ^^ ^ ^^^ Enden de G a d e n e n , naer V z^uyden en ooßen, daer nu de Landt-lil^^\' fihapjes Lidefdale , Eufdale , Efkdale , Annandale en Nidifdalc j r^aer de deurvloejende heeken, die alle in Solway Fyrth ßroomen,hj dus genoemt, hadden eertijdts de Selgoven hm woomng , vanzuelckers naeyn , foo my dunckt, doch ick zueet niet wat anderen juüsn oor-deelen, noch eenige overhltjffelen in de jé naem van Solw^j fchijnen overigh te z^ijn. L E. L I Lidedak. N Nidesdale fteeckt Arinitage het hooftop, dus genoemt omdat het eertijdts aeneen eenfaem levengewijd was; maer nueen fterck kafteel,dat aen de Bepburnenbehoort , die hunoorfprong afleydenvan feker gevangen Engelsman, die door deGraef van Merche, door hem van een gevaerverloft, met goederen opgehoopt wierd, De-fen zijn Graven vanBothwell, en hebben byerfrecht lange tijdt Admiralen van Schotlandtgeweeft, Maer door de fuftcr van ïacob, Graef vanBothwell, de lefte der Hepburners, aen loan-iies, Prior vmColdmgham, een naturelijcke fbonvan Koning lacob de Vijfde, die meer dan teveel Baftaerden had, gehuwt, quam de tijtelcn inkomft daer af aen des felfs fbon. Maernu wordt het by ftraf boete befeten van deHertogh van Lennox want fijn eyge baftaert-fonen zijn in des Konings handen gekomen ,en is nu Heer van Eokleug. Naeft daer aen isBranxholm, de wooning van\'t ftrijdtbaer ge-flacht van Baclugy Scot gebynaemt. ............. De helft van defe Baronny van Branxholm Backieug. i^^gfj toebehoort aen Backleug, in de tijdt vanïacob d\'Eerfte, by verwiffeling van de Baron-ny van Murdifloun, fijn oudt erfgoet van fekerEnglifh. Koning ïacob de Derde gaf d\'anderehelft aen hem om fijn getrouwe dienft, de-wijl hy uyt Schotlandt verdreef, broe-der van de Graef van VugJas, die van Koningïacob de Derde met fijn eyge handt te SterHndeurfteken wierd, om dat hy weygerde hetverbont, tuffchen hem en de Graef van Crau-ford en Roß gemaeckt, af te leggen. Hy gafhem defe helft ineygendom, m.et jarelijckseen roode Roos, onder de naem albaferma, tebetalen. Men vint in \'t regifter de machtbriefvan Walter Scott van Kirkurd , door ïacobd\'Eerfte vergunt , daer men oock vindt debeveftiging van de machtbrief van Robert deDerde, .fijn vader, van de fchicking der Ba-ronny van Bcfiird , om d\'aentafling van Gil-bert Ridderfurd , den 3 May 1424 gegeven.Men vindt oock een machtbrief, door ïacobde Tweede gegunt aen Walter Scott van Kir-kurd, om fijn getrouwe dienft by Arkanholme,(een deel der Baronny van Langholm, die eer-tijdts toebehoort heeft aen de Heer Maxwol,Graef van Nithisdale, en nu by bede aen deHeer van Backleug)daer Archibald,Graef vanMurray,

gedoodt,en Hugo Duglas, Graef vanOrmond, gevangen is. De gemelde brief han-delt oock van de landen van Abington, FairhohneycnGlendonarie, op den 22 Feb. 1478. ïacob deDerde gunde aen Walter en David Scot, fijnfbon, om hundapperheyt en getrouwheyt,bewefèn in ïacob van Duglas en fijn broederaen te taften , en t\'overweldigen, de helft derlanden van Branxholm ^ in alba ferma, tot jare-lijckfche betaling van de roode Roos, op den/Oólober, 1463. Jie^hurntn,Grave»i>an Beth\'zvdl. Branx-holm. Heeren vm Maria gaf aen Walter Scott van Backleugde Baronny van Ormeftoun , om fijn treffe-lijcke krijghsdaden tegen d\'Engelfchen, den2 Feb. i5\'48. De machtbrief des Heers vanBackleug tot hoogh Baron, is gegeven den18 Maert i6oó. De machtbrief van Graef vanBackleug den i Maert 161^. In Lidesdale zijn geen koorn-ackers , maeral weyden en Uor^, die wy Venen noemen, be-quaem om turf tot branding uyt te delven. H;f; J.ii : liJ1, ii ^ iiil&quot;!? \\ Schotlandt. E Y S-
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? Efe Landtfchap-pen , niet grootzijnde , dragenhun naem vande vloeden Eusen 6fk. Sy hebben naerhet noorden tendeel Tweedaii, en ten deel Teifi-dale , naer \'t ooften Lidefdale, naer \'rweften Annandale^ en naer \'t zuydenCumberlandt.dat aen Engelandt be-hoort. D\'Engelfche oorlogen beletten onsmeer en breeder befchrijving vandefe en eenige andere landen te ge-ven. Wy fullen echter dit weynighhier by voegen Ick acht dat in Eufdale, uyt de ge- E^d^u.buerfchap van de naem , dit oude \'Vzjellum aen de vioet 6uCe van Ptole- Fuüum,mseus gedacht is. Eenigen meenen dat in Efkdale de Efkdaie:Horeflen geWoont hebben , op welc- Horefci,kers grenfen ïulius Agricola, de Bri-tanners 5 die in dit geweft woonden,verwonnen hebbende, het Romeyn-fche heyr gevoert heeft: feker, foowy Horefios voor Horejlis lefen ; wantAr-Efc beteekent by de Britannerseen plaets by de vloet £fk. Ick hebal te voren van oAefica in Efkedale inEngelants befchrijving gefproken,enfal dieshalven dat niet weêr ophalen. lij ?S ii i Schotlandt. i h » s. irï^ ? t j 3.- ; Si.
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? R Y V i N G BES van c ONDERGRAEF SC HAP Et Ondergraeffchap van Drumfreys t^ordt naer \'c zuyden door de zee-^boefem van Sol-^ay van Engelandt afgefcheyden, naer\'t weften en oo-ften met, Gailowy en Teifidale befloten, en raeckt naer \'t noorden aende Dibbecifche bergen , die in de ge\'^f\'eften van Clydsdail de grootftenzijn. Het ftreckt fich in de langte uyt van de fpringbronnen des vloetsNyth tot aen de mondt van de felve, fes-cn-dertigh duyfent fchredenverre , en in de breette van de ftadt Drumfreys tot aen de naefte grenfen van Teifidale ,vier-en-twintigh duyfent fchreden wijt, en wordt van alle zijden met een gedurige topVan bergen, als met een wal omringt. Het landt is vruchtbaer,en foo vet en aengenaemvan weyden,dat het niet alleenlijck voor fich felf ruymce genoegh heeft,maer oock mil-delijck aen de geblirige Engelfchen meedeelt. Het befluyt in fich de vlackten Ni-thisdail en Annandail, naer de vloeden Nyth en Annand , die heel luftigh en vermake-lijck zijn, dus genoemt. Dit Ondergraeffchap heefc een eenig klooft&quot;er vanMonnicken,Heylig bofch genoemt. 1 n 1 \' Het heefc tot fijn Priefterfchappen dat van Penpunt, \'t welck negen Parochyen in fichbegrijpt; oock van Drumfreys, \'cwelck achcien heefc, van de welcke tien aen Gallo-\'way behooren 5 van Maban, dat vijftien toekomt; en van Midlebee, dat er elf heefc. N N N D A I L UYT C A M B D E N V S. Skdaii heeft naer\'tweften aen fich ge-ve eg ht Annandia, ge-meeniijck Ammdailydat is. Dal aen de\'pketAnnand, tot het welckde wegen en toegan-gen te landt feerkommerlij ck zijn, enleght nevens de zee- LomhMwm, boefem Solway fyrth. De voornaemfte plaet«fen zijn het kafteel aen Lough Mahan, aen drieizijden met water omringt, en met fterckemuren bewaert, en de ftadt Annand , bynaaen de mondt van de vloet, die gelijcke naemdraeght. De muren van defe vefting zijn al-leen\'overgebleven ; miaer fy heeft, onder deheerfchappy van Edaard de Sefte, in d\'Engel-fche oorlogh haer glans geheel verloren. InImfxmu dit landtfchap zijn de lonflons in hooge ach-ting , een volck, tot d\'oorlogh gebooren, dieeen lange tijt openbare vyantfchap,door haetSchotlandt. tot bloetftorting uytbarftende, met de Max- fy ste--pellen gehad hebben,dieuyt voorouders rechtover dit Senefchalfchap geboden hebben. Devoornaemfte der lonfions befit heden de tijtelvan Graef van Harmld\'i en defè vyantichappenhouden nu op. Eadgarus,Koning der Schot-ten,door de hulpbenden uyt Engelant weer infijn Rijck geftelt, gaf, tot belooning van by-ftant, dit dal aen Robert Bms, Heer van Cli- Brus:veland , in \'t Graeffchap van lorck, die, toenhy felf met de Koning van

Schotlandt nietwilde ftrijden, dit met des Konings believenaen fijn jonger foon gcfchoncken heeft. Vandefè zijn gefproten de Brujfen , Heeren vanAnnandail, uyt de welcken Robert Brns getroücheeft Ifabella, de dochter van Willem , Ko-ning der Schotten, en van de dochter vanRobert AycnelL Robert, des felfs fbon, dederde van die naem , trouwde de dochter vanDavid , Graef van Huntington en Gadoth ,welcks foon Robert, d\'Edele gebynaemt, bymoederlij ck recht, toen Alexander de Derde,Koning van Schotlandt,geen kinderen naliet,het Koninckrijck van Schotlandt verkreegh , ^ (n^
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? A N n A N (na dat fijn medeflrever Balliol verdrevenwas, die door de Koning van Engelandt ge-holpen wierd , om dat hy belooft had dat hySchotlandt als een leen van de Koning vanEngelandt befitten fbu ) cn door fijn dapper-heyt het Koninckrijck voor hem , en voorfijn nakomelingen verfekerde. Een Vorft,die om fijn trefFelijcke daden heerlijck ge-bloeyt, en over \'t geval, dat hem dickwils te-gen was , door d\'onvcrwonne dapperheyt vanlijn gemoed geluckiglijck gezegepraelt heeft. B Y V O E G I N G. De vloet Annand, het dal in \'t midden deur-fnijdende, loopt recht in d\'Yrfche zee, en,fèven-en twintigh duyfènt fchreden van \'tnoorden afgekomen, ontfangt delè volgendebeeken ; Granton, Maufet, Vaufree, Drif,Lade,Kirtelt en Sacca. Hy fèlf valt niet verrevan fijn uytgang in de zeeboefem van Sol-way. Naer \'t zuyden heeft hy Aven, Kinneü,en iEen, en is aen de rechter en flincker zijdemet boomen en boffchen, die altijdt groenzijn, beplant te weten van Poldun, Banco,door de groote fpoken vermaert, Clivocilic,Lacvod, Cretodun, Elshitigur, Ramirifchel,Caflelmilck, Cumlimgen, Calodendriar, Fa-noconell, Longval, en Montskephal. D\'ade-lijcke huyfen zijn , Corikephal, Neotom,Granton,Lacuhus,Lacuvod,Critod^n,Franc- : \'.J Jhj Bceh^n, \' ii^i ; ^ >5 . u^delrjckegeflachten. DAïL.• agrium,Clivofilic,Efcitignr,Spcdling,Montis-rup, Mufcell, Valliflermini, Cumlimgham ,Caftelmilk, Hoddenopetrum, Neobee, Bons-hal , Ciivokephal, Stapletoun, Conells, ofeer Donalds huys , Eicovod , Gill-Robcrt,Fanum-Patrick, Cello-Kephall, Blaetevod.De fteden , daer in gelegen, zijn Annand, en steden,Mab an, dat om fijn kafteel en binnenzee heelaengenaem is. Dit kafteel, van Thomas Ran-dell,overfte van de Schotlehe faken,gebouwt,is gedurighlijck de wooning van d Overftevan \'t perck gebleven. De binnenzee is heelvermaert, uyt oorfaeck van d\'onbekende viflfchen, die nergens, behalven in Maban, ge-vonden , en van d\'inwoonders Vandefïers, ofGevandefiers genoemt worden. Niet verrevan Maban zijn feven andere watermeeren. Aen de Rivenifche oever, tegen over Enge-landt , maeckt men het befte fout, op eenwonderlijcke manier met kloven , ophoopen,en kooken 5 en \'t gene, \'t welck door gewoon-te en arbeyt luftigh fchijnt, is dat d\'inwoon- Saht:ders der grenfèn op de fantplatcn van Solwayde koomft der Salmen verwachten 3 en als fydie de vloet op fien \'fwemmen, fbo begevenfy fïch met hun paerden, die fy de fporen ge-ven , in de vloet, en trefien met hun fpieffen,met drie punten verfien, de Salmen, die fydus aen hun fpieffen daer uyt halen. f i ?(.\' 8 N.I- ï . % / \'??Pi



? lijf dl »-Sr-« anders i Ji\' L E. N I tl Y T CAMBDENUS. En Annandale naer\'t weften paelt Mdis-dak, rijck van ackersen weyden , en datde naem draegt vande vloet Nyth, die ,qualijck by Ptole-meus N o bi u s ge-noemt , voor N O-Dius of Niduisaengefien wordt, van welcks benaming ver-fcheyde andere ondiepe cn modderige vloe-den in Engelandt zijn 5 gelijck oock defe Ni-dus. Hy heeft fijn oorfprong uyt de MeerLogh-Cure , aen de welcke C o r d a derSelgovers gebloeyt heeft. Hy vloeyt eerftdeur Sanqhuer, een kafteel der Creightons, dieom de waerdigheyt der Baronnen van San--qhuer , en om d\'achtbaerheyt der gedurigeBurghgraven van Nidisdale, een lange tijdtvermaert hebben geweeft. Hy ftroomt daerna deur Morton, \'t welck de tijtel van Graefgegeven heeft aen eenigen uyt de ftam vanDuglas, uyt de welcke oock anderen te Drum-lanrig aen de felve vloet hun wooning heb-ben. [ BjDoeghfel. Alle defe landen van San-qhuer en Morton behooren nu by koop aende Heer van Drumlanrig, die nu Graef vanGmeenshurry genoemt wordt.] Niet verre vanDrumfreys. des felfs mondt leght Drumfrejs tuflbhen tweebergen, de bloejenfte ftadt van dat geweft, endie noch haer oudt kafteel toont. Defe plaetsis heel vermaert door de lakenmakery, endoor de neêrlaeg van Joannes Comminius, demachtigfte van leenmannen onder de Schot-ten , die van Robert Brus in de kerck met eenfwaert deurftéeken wierd , op dat hy hem dewegh tot het Rijck niet affnijden fou. De felveBrus verkreegh Hchtelijck van de RoomfchePaus vergiffenis van defe doodtftagh, in eengewijde plaets bedreven. [Byvoeghsel. Artur ïonfion heeft tot lofvan Drumfreys dus gefbngen : Paflor ah Amphryfo Drumjrißpafiua cernens Eminus, Adrnetipmulit illajugis.Tlorida totpingues kk tondent prata juDendyGramina quot Derno tempore fundit humus. Schotlandt. Cerdd. CreightonSjBaronnenvan San-qhtfen Graven vanMmon, Mus externasfaturant pecuaria gentes.Et men/as onerant, AngHay fspe tuas,Ditior armentofeges efl, tf yetifer amniSj Et mare, quod Zephfri temperat aura kvis,Stirgit in hac ^deSy cui cedunt templa Dian^e^ Vel yènerahilim Gr ma fi quid hahet.Proditor hicpatri^e Brufii yirtute Cuminm Concidit, ^ facramfanguine tinxit humum*Scotiay Drumfrifi reliquis altariaprdfert, Hk tibilibeïtas aureaparta fuit.Nader aen de mondt is het vleck Sohcay^dat noch iets van d\'oude naem der Selgoversbehout. Aen d\'uytgang vindt men CaerJalpe- Caerlave^rock , by Ptolemeus Carbantorigum,voor een onwinnelijcke vefting gehouden,fchoon Koning Eduard de I, met de bloemvan Engelandts Adeldom verfêlt, die bele-gerde en innam. Maer fy is nu heel fwack, ende wooning der Baronnen van Maxwell,

dievan een oude adelijcke ftam zijnde, een langetijdt overften van defe weftgrenfen zijn ge-weeft , en onlangs verhooght door het huwe-lijck met de dochter en tweede der erfgena-men des Graefs van Morton j \'t welck oorfaeckis dat loannes, Heer van Maxwell, tot Graefvan Morton verklaert wierd; en desgelijcks metde dochter en erfgenaem van Bereis, Heer van Baron vanToriclesydie tot gemalin aengenomen wierd vanloannes de tweede fbon , die daer af de tijtelvan Baron van Hereis gekregen heeft. In defelefte burgerlij cke oorlogen is het kafteel ge-heel verdelght, en Maxypel! door \'t Parlementvyant van\'t Vaderlandt verklaert. Gkncarn leght in dit dal oock aen de bin- Glencam:nenzee, daer af de Cuninghams (van de wek-ken op fijn plaets gefproken fal worden ) detijtel van Graeflang gedragen hebben. Dit Nidisdale , gelijck oock Annandale, voed Inwoonde-een ftrijdtbare flagh van menfchen , maer dieechter om hun roovery in een quade naemzijn : want fy hebben hun wooning aen dedeurwadelijcke zeeboefèm van Sohoay, overde welck fy dickwils in Engelandt uytloopen ,om te rooven, cn in de welck d\'inwoondersvan weerzijden,met vermaeck om t\'aenfchou-wen , en met aengename arbeyt, de Salmen, sdw.en.die daer in overvloet zijn, met fpieffen jagen ,of eer vangen. Sedm der li l!, I..i\'i \'iii loannes Lefieus, felf een Schot, en Biffchop van
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? L E. ?sfe- N I ï S \'i vanRoffe, verhaelt hoedanige roovers en af- labrok, Monfoll, Tinvell, Amisfield , Dal-fetters de gene zijn , die dele dalen bewoo- fumtoiin, Closburn, Enteckme, en Montros jnen. Sy loopen, feght hy, des nachts by heele hoopen en van \'t zuyden Mainenkin, Eliok, en Drum-iip hun grenspalen deur ongebaende plaetfen en yer- lanerik,een eycke-bofch dat fes duyfent fclire-borge fchujlmgen. Des daeghs Verquicken fy hun paer- den lang is. ,De vloet Skarr wort befcliaduwtden, en oock fich fehen in de yoorbcflemde Jchuylhotc^ vaoCraigny,Komling en S torkwoud. De Sclii-ken, tot dat ß eyndeiijck hy duy fier ter plaets , daerjy niyl is befoomt met de boffchen van Krog-begcertn te zijn, komen, en, roof gekregen hebbende, lijn,Kailliwarran en Achingibbert. Dekaflee- ^ ^keiren %\'eêr by nacht deur omwegen tot de hunnen. Hoe len^die aen de vloet de Nyth of niet verre van ^iemant beter ervaren is om deur defe &quot;mhierniifen, fleyl- daer leggen, zij n 5. Sanqhuer ofSanchare, Drum-ten en klippen in \'t midden Dan de duyflernis te geley- lantrik, Montcaflell, Casbogel, Unochcaßel, Closburn,den, hoe meer hy, als inDerßant oDcrtreffe\'nde, in hoo- Dalfumtoun, d\'oude wooning van Cominius,ger eer gehouden ymdt. Ia fy foo lifligh ,datfy ( die , een mededinger van Robert Brus in \'tßch felden de roof laten ontnemen , foo fy niet door de Rijck , in de kerck der Franciskanen te Drum-fcherpruyckende honden, {genmnlijck Sluithonds, of freys,door Brus met het ftael gedoodt wierd,)Bluidhondsgenoemt, die dick-wils hondert kroonen en gelijck oock\' Amisfield, Lagg, Tinvell, Tarthorrell,wecr\'Spaerdighgeacht ^jn) die hen op de reuck Dolgen, Montbubuf Carfe, en anderen.yerraden, en dus dickmls door hun tegcnflreDersgeDan- Kairn, de tweede vloet van Nithisdail nagen &quot;borden. Voorts^ als fy gehangen ^ijn,foo betoonen de Ny th,uyt de Dibbinifche bergen ontfprin-fy foo groote ypelfprekentheyt, en aenlocking Dan svoor- gende, en door de beeken Cragdarak en Ca-\'den, die foetelijck uytDloejen^ dat fy de Rechters, en oock flelfecin grootelijcks vermeefdert, bef poeltde tegenßreyers, hoe flreng oock , is\'t niet toterbar- het kafteel larburgh, het kafteel GlencarnjietmingytenminflentotDerwonderingenmedelijdenkrachs bofch Cragdarroch, en de boffchen Cuth-tighlijck bejegen, loch, Maxwelton , Crasfurton, Dardarok, RVVriPr\'T4<:FT Suede en Gribtoun, en wort eyndeiijck boven DïVUbGHDXiL. Drumfreys van de Nyth ontfangen. De klare vloet Nyth wordt naer\'t noor-. ^ Aen de tweede nierckfteen van Drumfreys den vergroot door de wateren van is defe vermaerde turfkuyl van Locher,

Manok, Gutterbin, Carron en Campelh, en van\'t tien duyfent fchreden lang, en drie duyfent . zuyden door Ole^,Carpell,Skar, Schimyll en Kairn. breet, daer turf uy tgetrocken wordt, die, m Niet verre van des felfs bronnen is de ftadt defongedrooght, aen\'t geburige landtfchap Sanchar, en niet wijd van de mondt Drum- tot branding verftreckt. De beeck Locher freys, een aengename enbloejende ftadt, het deelt het landtfchap Locheria in\'t midden hooft van\'t geheele Ondergraeffchap , en deur, die,van veel regen overvloejende,d\'om- door haer brugh vermaert, die, op negen leggende weylanden met vruchtbaer water bogen van gchouwe fteen fteunende, fb breet befproeyt; \'t welck oorfaeck is van dat daer is ,^dat twee wagens ncffens malkander daer veel hooy gewonnen wordt. Eyndeiijck wordt op konnen rij den. Dc Nyth heeft oock ver- d\'uy terfte gracht van deNy th met een onwin- fcheydc boffchen, van de noortzijde Sacro- Gelijcke vefting, die\'t eylandt genoemt wort, I BoJJchen, boJfch, daer de vermaertfte Aftrologus, loan- gefloten,nes van Sacrobofch de naem af droegh, Caer-» N O-



? An daer hebben de Novantes inde dalen dit landt bewoont, ^tzvelckfich weßwaerts een groote ruymte uytßreckt, V welck echter gedurighltjckßherp toeloopt, en fich op fjn engße weer in V hreede verfpreyt, en dieshal-ven liet half-eylandt der Novanten van vele genoemt is. HunLandtfchap beflaet heden in Galloway^Carik^Kyle^ en Cuaningham; GALL V I GAL UYT CAMBDENUS. Alhsvay , by de La-tijnfche Schrijversvan de middelbareeeuw Galh>allia , enGalMdia , van d\'Y-ren, die dat eertijdtsbefèten, en naer hunfpraeck ingetrockenGae! genoemt heb-ben,is een lantfchap,dat overal tot heuvels rijft, en vruchtbaerderis om vee te weyden, dan om vruchten te dra-gen. D\'inwoonders geneeren fieh met de vif^fchery, foo in d\'omgelege zee, als in de bee-ken en meeren, die men overal beneden aende bergen vindt, uyt de welcken fy in \'t beginvan de Herfft een ongelooflijcke menightevan welfmakende ael met korven viffchen,van \'t welck fy geen minder gewin treckcn,dan van de kleyne pacrden, die fterck van le-den zijn, om alle arbeyt te verdragen , en vandaer gehaelt worden. Voor eerft vertoontlich aen de vloet Dea, by Ptolemeus gedacht,en van d\'inwoonders Dee genoemt, Kircou-brïght, de becjuaemfte haven van dit geweft,en het tweede Senefchalfchap of Stewartie vanSchotlandt , \'t welck oock aen de Max-^ellenbehoort. Daer na volght Cardims, een veftingaen de vloet de Fleet, op een ruwe en hoogekhp gebouwt, en miCt ftercke Wallen omringt.By de vloet Ken , van Ptolemeus t\'onrechtlena genoemt, wordt het landt van de zee be-fpoelt. Daer na koomt Wigton, een haven meteen enge mondt, tuffchen de vloejende Blaid-noo, en Crea, \'t welck oock geacht wordt hetOndergraeffchap , over \'t welck Agney^ ex In^fula \'t gebiedt heeft. Het heeft eertijdts totGraef gehad Archibaldus Douglas^ die door deSchotlandt. Franfche oorlogen heel vermaert is, en heeftnu , door gun ft van Koning Lacob de Sefte ,loannes Fleming tot Graef, die ftjn afkomft vand\'oude Graven van Wigton rekent. Ptolemeus heeft by defè plaets geftelt deftadt Leiicopibia, maer ick weet niet waer ick JUucopihia.die foecken fal. De plaets vereyfcht echter4at dit dcBiftchoppelijcke zetel van Ninianuszy , die van Beda Candida Cafa, en van d\'Engel- Cmdidafchen cn Schotten met gelijcke beteekeningWiih-hernc genoemt wordt. Wat dan, foo Pto-lemeus voor Candida Cafa, gelijck de Britan-ners dat noem.cn, naer fijn gewoonte in \'tGriecks Mva! hmha. geftelt heeft} dat is , -scittehuyfen; voor\'t v/elck de boeckfchrijvers Leuco-pihia gefchreven hebben. In defè plaets heeftNinia, of Ninianus de Britanner, een heyligh s. NmU\'man, die d\'eerfte de zuydeilijcke

Piden, toenTheodoftus de longe heerfchte, in \'t Chri-ftelijck geloof onderwees, fijn zetel gehad,en de kerck, die aen Sint Martinus gewijdis, gebouwt , volgens een gebruyck , datby de Britonnen ongewoon was, gelijck Bedamek, die oock verhaelt dat d\'Engelfchen indie tijdt dit landtfchap befaten, en door devermeerdering der geloovigen aen dit CandidaCafa de biftchoppelijcke zetel geftelt hebben.Een weynigh verder is een Peninfiil, oft byna-eylandt, dat mxt een enge hals aen \'t vaftelandt paelt, een aen weerzijden van de zeebefpoelt wordt. Dit landt wordt eygentlijckNoiantum Cherjcnefus en Prcmcntonum, gemeen ^ Zeeherghliick the Muil of Galioway,datis, de Snuytyan Gal- No- j ^ ^ i\'amen. loypay, genoemt. Hier neven naer \'t noorden fiet men eenzeeboefem, die groot, en vol van eylandenis, daer in veel vloeden van alle zijden fichontlaften. Voor eerft van de top des fèlve zee- CaUoivay. Vee, een ?vloet. Kiycou- krtgk. Gräven*vm Wig- ton. Z beri is 11 ïl\\ M tl \'0. L



? ; li



? h \' i galloway. berghs Ahra\'panus, die, een weynigh van fijn fijns vaders erfdeel,cn teelde aen de fufter vanplaets afgedreven, dus by Ptolemeus genoemt Willem van Momll, Coiiftabel van Schotlant, ConflahetÉwordt, in plaets van Aher-Ruanus, dat ïspÉMa- Alanus,Heer van Galloway, en Conftabel vannus mondt. Defe vloet wordt heden Rian ge- Schotlandt. Alanus teelde aen Margareta , \'noemt, en de binnenzee, daer hy uytvloeyt, oudtfte dochter van David, Graef van Hun-Logh-Rian , die rijck van haring, en andere vif- tingdon, een dochter, genoemt Dervolgilda,fchen is, die fich aen ftcengront houden. gemalin van loannes van Balliol, en moederHeermvan Galiosvay heeft eertijdts lijnVorften enHee- van ïoannes van Balliol, Koning van Schot-Ga/iowaji gehad, van de welcken d\'eerfte, die in de landt, die tegen Robert Brus om \'t Rijck vanlaerboecken gemelt wordt, Fergufius was , Schotlandt ftreed, en, gelijck het fchijnt, aentoen Hendrick d\'Eerfte in Engelandt heerlch- fijn eerfte gemalin Helena teelde, die gehuwüte, dewelck tot een wapen voerde een ftaende wierd aen Rogier van Qiiincy Engelfchman 5filvcre gekroonde Leeu in een hemelblaeu Graef van Winton, die dicshalven Conftabe!fchilt, en die, veel beroerten aengerecht heb- van Schotlandt wierd, gelijck oock Willembende, van Koning Malcolmus foo verre ge- Ferrariis yan Grohj, kintskint van de ièlve Ro- \'dwongen wierd, dat hy fijn foon Ildhredus gier uyt fijn dochter, en tweede erfgenaem.tot gijffelaer moeft geven ; en hy fclf, fat Maer d\'Engelfchen fijn wel haeft uyt hun erf-van wereltfche faken, nam het kleedt van een fenis in Schotlandt vervallen, gelijck oock uytKanonick by S. Kruys t\'Edenburgh aen. Maer de waerdigheyt van Conftabel, de welcke deGilbert, een jonger foon, ving fijn broeder Cominien, Graven van Buchan^, oock uyt deUârhredus in de ftrijdt, fiieed hem de tong af, dochter van Rogier van §}^ncy gefproten,ver-ftack hem d\'oogen uyt , en beroofde hem kregen hebben, tot dat fy aen de Graven vaarampfahghlijck van fijn leven en erfdeel.Wey- Arrol overgedragen is.Maer de tijtel vanHee-nigh jaren daer na ftierf Gilbert ; en Rolan- ren van Galloway is daer na aen het geflachtdus, de foon van Vdhredus, veroverde weer der Dowgiaffers gekomen. mi\'s. en haerwafen. j ? ii] ;; 1 Befchrij- t !\'



? ii Befchrijving van O W A A door JOANNES MACLELLANVS. Oorfprong AIMdia heefc fijn ^^ naem van Galloipid, naer de taelder oude SchottenGaller beteekent :want de Schottennoemden in \'t beginde Brittonnény d\'oudt-fte inwoonders vanBritannia, gemeen-iijck Gallers, als van de Gaulers of FranfchenGelegen^ gefproten. Defe oude heerfchappy der Brit-tonnen wordt naer \'t zuyden van d\'Yrfche zee,naer \'t weften van de zeeboefèm van Clyd,naer\'t noorden van Carick en Kyle^ en naer\'t ooften van de vloet Nyth befloten. Het ftrektfich in de langte uyt van \'t noordooften naer\'t zuydweften feventigh mijlen verre, tuffchende brugh van Drur^reys crxMuk, d\'uyterftezeebergh. Maer de breette is van \'t noordennaer \'t zuyden, en is in fbmmige plaetfèn vier-en-twintigh , in andere twintigh, en in ande-re I <5 mijlen breet. Het wordt van fès ftroo-mende beeken deurgefneden, te weten Vr,Deipe, Kenn , Cree, Blaidnoch, en Lufe, die fich ind\'Yrfche zee ontlaften. De Kenn, het dal Ken--nea deelende , ftort fich in een Meer, die ge-lijcke naem draeght, en, daer weer uytbar-ftende , ftroomt in de Deye, daer hy op twaelfduyfent fchreden van de zee fijn naem ver-lieft. Daer is noch een beeck, Beet genoemt,byna in \'t midden tuffchen Dm en Crecy en deFalinurm maer defè worden niet onder devloeden getelt. Sy zijn alle vermaert door deviffchery van de Salmen, maer voornamelijckAert van \'t de Dey>e, \'t Geheele landtfchap is gefbnt vanlucht, en vruchtbaer van gront, rijft fèldentot hooge bergen , en fwelt echter gedurigh-lijck tot heuvels op. Men fiet hier drie ber-gen van uytfteekende hooghte : een aen debinnenzee van Cree, gemeeniijck dat is, fbo men \'t vertaelt , Carnes mldernis ,• detweede, niet verre van daer. Mar och; en de der-de by de zeeboefèm van Nyth, Crefeld gehet-ten. Alle \'t landt,voorby Lufè gelegen, wordtRinum , dat is, de fhuyt van Gallo-^ay genoemt:want het ftreckt fich uyt gelijck een vogelen-beek j en d\'uyterfte hoeck daer af wordt dezeebergh der Novanten , van d\'inwoondersSchotlandt. Beeki»» Kenn, Fleet, Mule, dat is, glat en gefchoren geheeten.Want d\'oude Schotten noemen de zeebergenMuk, naer de gehjckenis van een gefchorehooft genomen. De zeeboefèm van Lufè, byPtolemeus Rerigonius, naer \'t ooften , en Logh-^Rian, by Ptolemeus Vidogara, naer\'t weften,doen \'t landt tot een enge hals krimpen, enmaken een ftroock, en half-eylandt , datde Peloponnefus niet ongelijck is. Geheel Gallo^ypay vertoont de gedaente van een elephant;Rinum is \'t hooft j Muk de fhuyt de zeeber-gen , die zeewaerts in loopen , de voeten devoorverhaelde bergen de fchouders 3 de rot-fèn

en hey den de rughgraetj en \'t overige van\'t landtfèhap d\'andere deelen van \'t lichaem. Haer voornaemfte havens zijn Kirkcuhright Havens.in de zeeboelèm van Dm,die veel fchepen kanbergen, en een veylige toevlucht is, dewijld\'omleggende bergen, en \'t eylandt Roß dievan alle zijden tegen de winden befchermenen Cario-y>ilk, een veylige ree voor de fchepen ;oock drie in \'t half-eylandt,of in Rinum,te we-ten, Neffock, Loch Rian, en Port Patrick. \'t Geheele Landtfchap wordt gedeelt in op- Dceiing.per- en neder-G^//ö^^j. Het opper leght tuf-fchen de vloet Cree, en de zeebergh Mule, enheeft tot Rechter van lijfsfaken\'t hooft van\'t;\'Agneefch geftacht, die na de neêrlaeghvan\'t Maclellaenfche huys defe waerdigheytverkregen heeft. Het neder-Galloway, ge-meeniijck de vooghdy van Kirkcuhright ge-noemt , heeft tot rechter de voornaemfte vande ftam van Maxmlh Hier zijn drie Clafïïs of Priefterdommen, ciafs,van Kirkcuhright, Wigton en StranraDern, In\'tClaffis van Kirkcuhright worden feventien , indat van Wigton negen, en van Stranraioern achtParochykercken getelt uyt de welcken jare-hjcks twee vergaderingen gehouden worden.Alle de kercken beneden Vr behooren aen deClaffis van Drumfreys, De fteden daer in zijn Kirkcuhright, aen de Stsdcn,zeeboefèm van Deve, die door de haven vangelijcke naem vermaert is 5 Wigton, eertijdtseen vermaerde koopftadt, van de Britonnen ,gelijck men acht, aen de zeeboefem van Creegebouwt,- Candida Cafa ,gemeen\\\\]Qk mthern,door haer kioofter bekent Capell, of, gelijckfommige willen, Stranrayern, aen Loch Rian, 11 ^ i i: I f\' ^ I i ?i ! i\'h ? I Vi i]. ^ A a in t . ,
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? m G A L L O W A Y. in\'t vafte eylant. Niew^Gallomj y^en de yIoci ften door de kooplieden gevoert, die grooteKemj is onlangs oock in \'t getal der fteden ge- winft daer mee te doen.ftelt; maer fy heeft byna niets van een ftadt, De genen, die in Machres, dat is in gebondedan de naem, en eenige weynige huyfen, die plaetfèn en landen woonen, winnen de koftdaer gebouwt zijn, vermits de Burghgraef van met het landt te bouwen, cn hebben geen ge-Kenmur, die befloten had daer een ftadt te bou- breek van vruchtbare weyden en vee. Hierwen , door de doodt vcrrafcht, het begönne waft haver, die feer kleyn, maer echter vaftwerck moeft verlaten. Hier wordt echter alle is, daer af fy \'t befte meel maken,weken marckt gehouden, tot de welcke d\'in- Gallomj voed pacrden, die wel kleyn vanwoonders in tamelijck groot getal te famen lichaem, maer echter dapper en ftreng zijn,komen, om lijftocht te koopenen te ver- en overal dier verkocht worden,koopen, die van de kooplieden uyt het gebu- De deurluchtighfte geflachten zijn,van Gor^rige landtfchap derwaerts gebracht wordt. don, Maxypell, Maclellan, MacdoyaJl, Makkee, Mac- MeiijcheKlooßers. De kloofters in Gallo-vpay zijn Candida Cafa, culoch,Sm\'^art,Agnee, Adar. Doch die van Mac- g^ß^^htc».aen Ninianus gewijd,die fy voor hun Befcherm- doipaJI, Maclellan, Makkee en Macculoch overtref-heyligh hielden,in d\'uyterfte inhoeck van G^/- fen d\'anderen in oudtheyt, en oude waerdig-/ö-»?^ , daer eertijdts de menfchen van verre heyt. D\'anderen zijn nieuwer. Hier bloeydelandtfchappen, uyt oorfaeck vande Godts- eertijtshetMaclellaenfchegeftaeht,heteerftedienft,naer toe reyfden,om de kerck en over- in afkomft en rijckdom , gelijck Buchananusblijffèlen van Ninianus te befbecken , en iets getuyght. Maer toen Patricius,het hooft vanvan de gewijde afch,toen voor een groot hey- dat geflacht, door Duglas gedoodt was, heb-lighdom geacht, van daer te halen: het kloo- ben de vrienden , tot wraeck genegen, eenfter van Lufe, aen de zeeboefèm van de vloet hoop van de hunnen vergadert, en met vuurLiife, dat van Dundranan, viet merckfteenen en ftael tegen die van Clydsdail, verplichte-van naer\'t ooften 5 Glycicard, ge- lingenvan Duglas, gewoed. Daer na wierdmeenlijck \'t nieuwe kioofter , aen de zeeboe- om fulck een onbehoorelijcke daedt hun goe-fem van NythTungland, aen d\'oever van Deioe-, deren verbeurt gemaeckt, fy felven in de ban\'t kioofter van Maria, aen de zeeboefèm van gedaen, en gedwongen \'t landt te verlaten: inDeye, omtrent acht hondert fchreden bene- voegen dat dit groot geflacht tot flilck eenden Kirkcuhright i

en dat van Salfide, in \'t vafte ellende gebracht wierd, dat het noch naeu-eylandt. Men weet niet van wien yder van welijcks weer te voorfchijn durf komen. Maerdefè kloofters gefticht is, uyt oorfaeck van \'t na weynigh jaren is de fbon van Patricius, diegebreck der Schrijvers. fich lang verborgen had gehouden , weer in Vapperhep D\'inwoonders zijn dapper cn ftrijtbaer. En des Konings gunft, en in Bomhia, een deel van mo\'lTers ^^^^ ^en de Tyne fijn oude erfgoet, geftelt, na dat hy de zee- 004 ers. Engelandt hebben weynigh ruyters van roover Afer, die de geheele kuft van Galloy^ay Gallo-^ay, onder\'t beleytvan PatridusMakms, onveyligh maeckte, gedoodt had,welcks fbon in defè ftrijdt gedoodt wierd, wel Stinceella in teifidale is een oude wooning der betoont dat fy deurluchtige Ridders waren,en Gor dons, van daer twee broeders, d\'een naer een trefFelijcke proef van hun dapperhey t ge- Gallo-^ay, en d\'ander naer Bogia gereyft, van geven: want fy hebben met lange fpieften de beyde zijden begin aen het bloejcnfte ge- ftercke flaghordening der vyanden foo aen \'t flacht der Gordons hebben gegeven.De gene, waggelen gebracht, dat fy aen d\'anderen de die in Galloypay was gekomen, wierd, om dat verwinning lichtelijck te verkrijgen hebben hy een wild fwijn doodde, dat d\'ackersver- gemaeckt. Dit volck was eertijts genegen om woeftte, van de Koning met het vleck Gordon, twiften en tweedracht te voeden j maer heeft, en binnenzee y>an Varre befchoncken, en wies tot door goede oeflrening,en door de Godtsdienfl een talrijcke menighte. Men gelooft dat het befchaeft, allengs geleert de woeftheyt af te geftacht van Adar uyt de ftam der Köninck]es leggen. Sy zijn edelmoedigh, vaerdigh ter van Kildar in Trlandt gefproten is.handt, en van raedt, en befwijcken niet in D\'Edelen by de Gallowyers zijn, Stuart, Graef voortreftelijckheyt van lichamen cn zeden t^an Gallo\'^ayGordon, Burghgraef van Kenmur ^ met alle anderen. Het gemeen volck is fterck Maclellan, Baron ipan Kirkcuhri^ot, yder de voor- van lichaem, en niet onbegaeft van geeft. . naemfte van fijn geflacht. Hier zijn oock veel De genen, die in de Mores, dat is in de wil- mannen van ridderlijcken ftaet.derniften, woonen, geneeren fich met vee te Daer zijn veel kafteelen^ maer het fterckfte Kaßeelen. weyden, en hebben groote kudden van fcha- van alle was onlangs Treye, in \'t eylandt van de pen, die daer alle anderen overtreffen , lbo vloet Dee, acht duyfent fchreden van Kirkcu^ om de fmaeck van \'t vleefch, als om de voor- hright, van Duglas gebouwt, die onder de heer- treffelijckheyt der vellen. De wol wordt van fchappy

van lacob de Tweede groote op- hier in groote overvloet naer d\'andere gewe- i;oer in fijn vaderlandt ontftack. Dit kafteel wierd !? r ^ H I- \'ï m \'5 \' :;: c; lif! i\'-ift.I\' Ja t



? wierd in de lefte beroerten by ons door deverpliclitelingen van Max-^pell, GraefvanNi-tliisdail j befciiermt; maer eyndeïijck overge-geven 5 de gewelflèlen ingeftoten, bet dacken wandwerck wegligcnomen, en ondienftightot d\'oorlogh gemaeckt. Het kafteel Ken-mire aen de binnenzee Kenn, leght op eenbergh, die tamelijck hoogh is j \'t is van loannesGordon , grootvader van de Burghgraef vanKenmure, geboiiwt, en gebietover\'t dal, enover de binnenzee, daer by gelegen. Menfiet in Rinon twee kafteelcn, die d\'anderen inft:erckte overtreffen Kennda in de zee van \'teylandt, door de Graef van Cafiliffa, en Duns-kcy, dat is, gevleiigelt kafteel, door de voor-ouders van Rohert Adar, op een fteyle klip aende zee gebouwt. Daer zijn noch anderen, teweten , Crugukony eertijdts een ftercke vefting,aen de zeeboefem van Crce, Glaftoim, Garlice,Clare, Kirkcubright, Kardanes, en Riiskow^ behal-ven veel heerlij cke gebouwen. o w a Y. 67 De meeren in neder-G<?//ö^^>\' zijn CaloDerky Meereif,Multony Riton, en Kenn: ïn ton, Macrume, Longcafleily ïnful en Nei^e, De Bojfchen,boffchen, die dit landtfchap aengenaem ma-ken , zijn Kcmmre, Cree en Garlice. De gene, die de ftrijden, hier gelevert, we-ten wil, lees de hiftorien van Schotlandt, doorBuchananus en Bo\'étim befchreven. Om kort tegaen , Galloway is {fchoon by d\'onkundigenfomtijdts veracht) Een landt dat met het ^jn te &quot;vreden is, en nietVan hpyten iets behoeft, en daer men mijjchien iet.Tot oysrdaed en pracht, gebreken fiet-^ maer d\'aerdeGeeft aen natuer genoegh, indien men &quot;Svel he^-y^aerde. In geen deel van Schotlandt is fbo fchoonewol j en nergens in dit Rijck beter paerden,maer oock nergens kleynder van geftalte, diefy oock Gallo-^ay-nages noemen j in voegendat d\'Engelfchenallegoedepaerden Gailowasnoemen. 1\' * C AR- Bb
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? c II volght Carrick,fchoon van wey-den r en aen hetwelck het landten de zee hungoederen milde-iijck raeêdeelen.Ptolemeus heefthier in de zeeboefem Rerigonms, ende ftadt Rerigonmm geplaetft , voorde welcke in\'t oudtfte exemplaer,gedruckt te Romen , in \'t jaer 1480 ,ierigonhm gelefen wordt ^ in voegendat wy niet anders konnen geloovenof het heeft de plaets geweeft , dieVi\'<x3argenj genoemt wordt, en fijn Kcnmdias Hccr heeft uyt het geflacht der nediers,onder de heerfchappyvan Robert Brm uyt Yrlant quam,enin dit geweft edel, talrijck en mach-tighis. De voornaemfte hier af is deGraven mn Graef van Caße, \'t welck de naemvan \'t kafteel is , dat hy aen de vloetDun bewoont,op welcks oever nocheen ander kafteel ftaet, Dmnur ge-noemt : hy is oock Erf baljuw van ditlantfchap.Want dit,met dat van KyU^en Cuningham worden voor de drie\' Baljuwfchappen van Schotlant gehou-den ^ om dat de genen, die daer over Berrse*muM. B^r, ^gertj. < f i fchap met gewoone macht en rechtfpre-king gebieden , Baljuwen genoemtzijn ; een benaming, die , in de mid-del-eeuw geboren , by de Griecken >Siciliers en Franfchen Confervator, ofEefchermer, beteekent. Maer in de Graven vanvoorgaende tijden heeft Carrick fijnGraven gehad: want (om vande foonvan Gilbert van (^aüowaj te fwijgen ,aen de welck Koning Willem^<?WCarrick gegewn heeft, om dat n)oor altijdt te m. Md-hefitten) wy lefen dat Adam van IGlko-nath, omtrent het jaer 1270 Graef vanCarrick geweeft heeft, en in de hey-lige oorlogh gedoodt is , welcks ee-nige dochter Martha, Robert &quot;Brm ,een jongeling van fchoone gedaente,die fy op de jaght gefien had , hefte-lijck beminde , tot haer gemael nam,en de tijtel van befitting van Graefvan Carrick aen hem toebracht, enhem baerde Robert &quot;Brm, een féervermaert Koning der Schotten, vande welck de konincklijcke ftam af-komt. Maer de tijtel van Graef vanCarrick wierd voor een wijl aen dejonger foonen uyt de ftam van \'Brm.gelaten, en is daer na aen de Princenvan Schotlandt, tot ophooping vaneer, toegevoeght. ï I i KOI- C
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? 71 O F Y L K E. U Y T C A M B D E N 11 S. Nnewaerts aen de/èzeeboefèm volghtKyle^ddit van alle din-gen overvloet heeft,en rijck van inwoon-ders is. Dit lant wortin Bedaes AudnarioCampm Cycl, en Coilgenoemtdaer ver-^haelt wordt dat Ead-hertus, ICon\'mgyan Northumherlandtydit geypeft, metandere landtjchappenjden fijn Rijck ge^oeght heeft. InPtolemeus tijdt was hier Vidogara vermaert,miffchien Ayre, \'t welck een Burghgraeffchapis, en een koopftadt,oock een bekende havenaen de vloet, die gelijcke naem draeght. Eehalven de vloet Ayre wort dit landtfchap-je noch met twee andere beeckjes beiproeyt,die veel dorpen op hun oevers vcrtoonen,Lougar, by \'t welck de Cra\'Sffords, en Cefnock^ by\'t welck de Camhels, vermaerde namen in datgeweft, hun wooning hebben, aen welcks oe-ver oock het kafteel Vchiltre is, de zetel derSte-^arts, uyt konincklijcke ftam, gelijck vande Hertogen van Albania, gefproten, die vanJ^cUhrey. hier de naem van Baronnen van Vchiltrey voe-ren , en van de welcken hcrkomftigh was defèRobbert Ste-^part^ die een onfcheydelijck me-demacker van de Prins van Condé was, enmet hem inVranckrijck in een ftrijdt gedoodtwierd. De gene, die d\'erffelijcke waerdigheytvan Baljuw hier over befit, is Cambell van Lau-den, [welcks erfgenaem getrouwt is aen de Bdeurluchtighfte Heer lanus, Graef van Lou- ^den, een vermaert en welfprekent Kanceliervan Schotlant, en foon des Heers van Lawers.Men vertelt van d\'eerfte van deiè naem Cam-bell , dat hy, te Londen van fekere vrouw ver-focht om haer kuysheyt te befchermen , eengevecht aengenomenheeft j maer datfy, inhaer geweten bewogen, by hem ging, en,haer frnette bekent hebbende, verfocht dathy van de ftrijt aflaten fbu, en dat hy fich nietwilde noch konde van de ftrijt aftrecken , ver-mits het te fpade was ^ want fy waren alreé be-reyt, en met de rechters in \'t veldt. Hy gingdieshalven de ftrijdt aen , maer deyfde echter,tot dat hy, van fijn tegenftrever geterght, engevraeght waerom hy uyt de ftrijdt weeck,antwoordde : T beyd mijn thijm , dat is, ickypacht mijn tijdt, D\'ander, hier door aenge-prickclt, noemde hem een hoerenfoon: welckwoordt Cambell terftont opnam , en aen hemtot antwoort gaf: Dit zy d\'oorfaeck van onfèftrijdt, want ghy lieght. Hy verweerde fichniet alleenlijck, maer viel op fijn tegenftreverin,en doodde hem. Daer af by hen noch hetgemelde fpreeckwoort gebleven is. y voE- I N G. V^idcgäfdj4jre. ? fii Nieuwe Befchrijving van \'t Landtfchap A Y R E. i\' \' ,1 \' vl U TrCy een Burghgraeffchap, be-ft uyt , als in haer fchoot, hetlandt Kjle, dus genoemt vanKoilus, Koning der Britten ,die van Fergufius, d\'eerfte Ko-ning der Schotten , in

eenfware ftrijt verftrooyt en gedoodt wierd. Menvint noch veel geheughteekenen van foo tref-felijck een verwinning, \'t Landt, daer in deftrijdt voorviel, behout noch des Koningsnaem j en niet verre van daer is het GodshuysCoiltoun, en oock de vloet Coilus, die in Airevloeyt, omtrent vier duyfent fchreden bovenSchotlandt. de koopftadt, door de vloet tamelijck ver-maert. Niet verre van daer is oock de bin-nenzee Fergus, by de welcke de Schotten hunleger geveft hadden ^ en \'t geVal van defe ver-winning was eyndelijck foodanigh\' , dat deSchotten van fèlfs het Koninckrijck aen Fer- ver? nakomelingen onderdanigh fbudenzijn j vande welck in een achtervolgende rijgh io8 Ko-ningen voor Karei, in \'t jaer 1^49 te Londenin Engelandt onthalft, het Koninckrijck be-feten hebben. In \'t veldt, daer de flagh gele- D d \'^il- •-ii
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? 72 A Y . vert wierdt, is na verloop van veel jaren, eenkromme hoorn,gelijck een fchalmey of trom-pet uytgedolven , de welck de Comarchi Ca-printonii, wekkers hnys het voornaemfte indit geweft is, en Coili campus, by d\'oofen Coil-feiid genoemt wort gebruycken om bun boe-ren en wercklieden te vergaderen. Dit Landt-fchap wort naer \'t zuyden door de vloet Duns,uyt een binnenzee van gelijcke naem fpruy-tende , van Carick afgefcheyden. Ter plaets ,daer men langs een breede wegh van Carricknaer Aire gaet, is over de/e vloet een brnghvan tnegentigh voeten lang, en echter maereen boogh hebbende, gebouwt: in voegendat men in \'t geheele Rijck foodanigh eenniet meer vindt. Ter plaets, daer dit landt-fchap fich noordewaert ftreckt, wort het doorde vloet Irwin , die oock een brugh van vierbogen heeft, van Cuningham afgefcheyden.Het ftreckt fich we ft waerts twaelf duyfèntfchreden naer de zee uyt, en heeft een laege,vlacke en fandige haven. Ter plaets, daer dewegh fich opent tuffcheiiDuns en Irwin,reykthet aen de hoofden van Galloway en Nithis-dail, en naer \'t ooft en aen de hoofden vanLef in a, Hego en Evenot, welcke alle deelenvan Clydsdail zijn. Het begrijpt aen de weft-zijde naer de zee twee-en-twintigh duyfentfchreden in de langte , en tien duyfènt fchre-den in de breette. Het heeft naer\'t ooftenniet meer dan twee toewegen , die noch fèereng zijn. Alle d\'andere wegen zijn met uyt-gedolve foden, en met wild kruyt befet. D\'eenwegh, die fich langs de vloet Raudo uyt-ftreckt, is een weynigh breeder dan die deurPackenholm gaet, daer niet meer dan eentfèffens deurgaen kan, vermits die heel engtuffchen\'tgeberghte en \'t moerafch van Airebeftoten en geprangt is. Hier heeft oock fijnoorfprong de vloet Aire, die\'t Landtfchapin\'t midden deurfnijt, en dat in twee heer-fchappyen deelt, vande welcken d\'een Stuarts-Kyle genaemt wordt, die fich naer\'t noordenftreckt, en door de vloet Irwin bepaelt wordt:d\'ander , fich zuydwaerts ftreckende, heeftde vloet Dun tot grenspael, en wordt Ko-ningS\'-Kyle genoemt. Ayrfèlfis een fèer ver-makelijcke beeck,en wort door andere kleynebeeckjes , die daer in ftroomen, vergroot j isfeer aenmerckelijck om de boffchen en ka-fteelen , en voornamelijck om het Socijnfchekafteel van de deurluchtighfte Graef Laudo-nus, een achtbaer Kancelier van \'t Rijck. Defèvloet heeft noch andere ftercke veilingen.Enterken, Gadgirth, Smidrom, en het kafteel derKoninckjes vanCarcarth, en noch andere tref-felijcke gebouwen, wekkers Heeren befbn-dere vooghden van dit geweft zijn. Aen d\'uyt-gang van de Ayr fiet met een brugh van vierbogen. Tuffchen de

nieuwe ftadt van Ayr r\' -1 ! i u- t\' ij !\' \'i; i i Ik i-l. i E. naer\'t noorden fiet men het heerlijck,en oockfterck ftot Kra^y-caftel. In \'t midden van defekoopftadt is een feer nutte vloet , die doorfchutdeuren opgehouden wordt, en , fich bytijden ontlaftende, de molens doetdrajen, envan d\'Ayr ontfangen wordt. De landen, dietuftchen de ftadt en de zee leggen , zijn heelvruchtbaer, foo tot granen, als tot weyden. Naer \'t zuyden, tegen over de brugh,is Ayrfèlve , een koopflat, door haer oudtheyt enkonincklijcke voorrechten vermaert, en Sintlan aen dAyre genoemt: doch defè naem isfèer oudt. t)efè ftadt, door konincklijckemachtbrieven tot een Burghgraeffchap ge-m.aeckt,heeft naer\'t zuyden en noorden twee-en-dertigh duyfènt fchreden onder haer ge-biet : want dit is de langte van \'t geheele landt-fchap tuffchen de klinckftcen aen de hals vanClyd , en begrijpt de drie opgerechte fteenenvan Galloway. De ftadt heeft mijlen onderhaer gebiet Men fiet veel fchepen in de miontvan de vloet, die een bequame haven maeckt.De ftadt felve leght in een fandige vlackte, enis echter vruchtbaer van velden, die oock deswinters groen, en des fomers heel vermake-lijck zijn, en fich twee duyfent fchreden verrenaer \'t zuyden en noorden uytftrecken,en tuffchen de mont van Dun, en van de vloet Ayrbeftoten zijn. In defe velden is een kerck, dieverre boven anderen verkiert is. In de ftadtfelve fiet men noch de puynhoopen der fchu-ren van Ayre,daer d\'Engelfchen hun leger ge-flagen hadden , in de volgende nacht, in dewelck de fchrickelijcke en wreede moortderGrooten en Baronnen met een gruwelijcke enonbefuyfde meyneedigheyt en wreetheyt vanhen in tijdt van vrede gedaen, die, van de wijnen flaep overvallen, en van bloet beklat, doorde dappere Wallas befloten.en tot wraeck vande meyneed raet hun koornfchuren verbrantwierden, omtrentin\'t jaer 1300. In dit landt-fchap zijn achtien kercken, die gefticht, en iCmken,met inkomften verfien zijn, en noch drie daerby gevoeght, doch weynigh kloofters , en dienoch kleyn en ftecht, gelijck dat van Foulfind.Daer is oock een kapelle , niet verre van deftrant, naer de noortzijde van Ayre, duyfentfchreden daer af,\'s Konings hut genoemt, dewelcke Robert Brus aen eenige lazerigentot hun onderhouding gegeven heeft, die nunoch de naefte hutten bewoonen. De voor-naemfte namen der Edelen van dit landtfchapzij n de Stuarts, Camhels, Chalmers, Lokarts, Cu- fffj^ninghamsfiraufurdSyValIaJienyDunharSj en Crkhtons, ^Dit landtfchap heeft overvloet van kolen enkakk, en heeft geen gebreck van eenigh ding,dat tot onderhouding van\'t menfchelijck le-ven nootfakelijckis. Sy

halen echter witteviffchen van Karrick/dat naeft aen de zee c r \'ii



? ly des felfs breette,die fich dus verrewijt uytflreckt, ge-heel in prangt. Denaem , in \'t Neder-landts vertaelt , beteekent ICorims &quot;wconm ,aaer oyt niea lichtelijck des felfs vermake-lijckheyt giffen kan. Dit landtfchap wordtvan de vloet Imin befproeyt, die het oockvan JCyk aficheyt. Niet verre van des felfsoorfprong fiet men lOdmarncck^ de wooningvan de Baronnen der Eoidiers, uyt de welcke ,onder de heerfchappy van ïacob de Derde,Thomas door een hooffche gunil tot de waer-digheyt van Onderkoning, en Robbert, fijnfbon , tot de flaet van Graef van Arran , enoock tot het huwelijck met des Konings fuflergevordert wierd. Maer fy, uyt defe glibberigegunfl: vervallen, wierden federt beyde vyan-den van \'t vaderlandt verklaert, cn Robbertvan fijn gemalin berooft, die aen ïacob Ha~miltoun gegeven wierd. Alle hun goederenwierd en verbeurt gemaeckt, cn fy,tot een fpotvan \'t geval geworden,ftorven voorvluchtigh,fonder fich t\'openbaren. Hun nakomelingenhebben echter de waerdigheyt van hun voor-ouders weergekregen , die fy noch heden be-fitten. Aen de oiónt van de vloet Irmn is hetkafleel Jrwn, met haer haven , die met fantbyna heel geflopt, en fbo droogh is , dat \'ernaeuwelijcks kleyne fchuytjes deur konnen.Wat hooger leght Ardroffan, het kaileel derMont gom eriers, die over de zeeboefem fchijntte hangen : dit is een oudt cn uytileckent ge-il acht,dat,tot getuygenis van fijn krijghsdap-perhcyt,liet kaileel Pounimy gebouwt heeft,cndit van \'t rantfoen, \'t welck van Henry Pmy,Whotfpurre gebynaemt, quam, die in de flrijdtby Otterburn door I Montgometys eyge handtgevat , en gevangen weghgevoert wierd.Niet verre van Ardroff m leght Largis, \'t welckKoning Alexander de Derde met het bloetder Noorwegers befmet heeft. Van daerbuyght fich de flrant innewaerts, daer men VfiinßJjam , naer &quot;t oo-iten en noorden aenKyk gevoeght, leghtibodanig acn de iel-dat /c zecboeiem liet kafteel Eglingtcn vindt\',- \'twelck eertijdtseen befittingvan d\'Adel eens geflachts heeftgeweefr,dat de felve bynaem voerde maer hetis iedert aen de Montfomerters gekomen, die Momgo-^ hierom de tytel van Graven van Eglington aen-genomen hebben. Men kan fwarelijck feggen ÈdLgm!van waer dc(è bynaem is geijiroten: maer ditweet ick,dat hy uytNormandien in Engelandtis gekomen , eo dat\'er verfcheyde gellachtenvan de felve naem hebben geweefl. Daer by,dat in Ellex, uyt het welck Thomas Montgo-mery^ Ridder van S.ioris onder de heerfchappyvan Eduard de Vierde , gefproten is, voerdeeen wapen , \'t welck niet veel van dit verfchil-de. Wijders , dit feer edel gedacht heeft fïchwijt uytgefpreyt; en uyt die van GeDan wasdefe lacobus van

Lorges, Graef van Montgo-mery genoemt, overfte der Schotfche lijf- Schotfchewachters , die van Karei de Vijfde, fvoning \'vf^^\'^ft,^ xr - 7 ^ t-ranclirttk. van VranckrijK,tot getuygenis van hun trouwen oprechtigheyt, tot befchutting van hemen fïjn nakomelingen opgerecht wierden. De-fe , tegen Hendrick de \'1 weede in \'t fteeckfpelgetreden , trof hem deur \'t vifier van de helm,dat by ongeval open ftondt, met de fj^eer in \'toogh, en fbo voort in de harffenen,en dooddehem dus. Maer hy,federt in de burgerlijke oor-logh , daer af Vranckrijck in de lichte vlamftondt , fich aen de zijde der GereformeerdeVorften begevende, wierd gevangen, en metde bijl gedoodt. &quot; Deiè ftam heeft opgehouden in d eenige Byvoe-dochter van Hugo van Montgomery , Graefvan Eg/ingtoim, gefproten van de fbon en dochter welcke gehuwt heeft geweeft aen Alexan-der Seaton, volle broeder des Graefs van Won-toim, die door \'t recht van fijn gemalin hetGraeffchap befit, de naem van Montgomery aen-genomen heeft, en erffelijck Balju\'wyan Cu-nin\\ham is.1 In dit geweft is het peflachtder Cumnzham- DcOm- O O ^ O mcrs, wekkers hooft Graef van Gknciirn is, die . ^ V Gravem-an te ICihnatms woont, en lijn oorlprong uyt Jbn- ciencam.gelaodt, en van d\'Engellchman rekent, dieneffeos anderen d\'AertsbilTchop van Cantel-bergh, Thomas genoemt, doodde. Ick weetniet hoe waeraclitigh dit is, maer miifchiendoor een waerfcli\'jnelijke gifting, uyt d\'Aerts-biffchoppelijcke mantel genomen, die fy inhun ftamwapcn voeren. Bûîdiers,Baronnen. . IÎ I y \'.i ,: Irmn. i Ç u^rdrop. \'an. t Lirais. KNAP- E e Schotlandt.
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? 75 Napdail heeft naerhet zuyden Kantyr ,\'t welck met foo eogeen hals, en die nochfandigh , daer aenhangt, dat de fchip-lieden met er haeil hun fchuytendaer over trecken. Aén de noort-zijde is Lorn , d\'ooftzijde wordt vanLoch Fyn befpoek , en heeft aende weftzijde dit deel van de weftzee,dat fich tot aen d\'oofterlijcke ftrancvan d eylanden ïura en Ila uytbreyt.Men fou buyten twijfFel meer vandit Landtfchap konnen feggen^ maerde ramp des tijdts belet fulcks. Enderhalven verfoeck ick ernftelijck,dat de Lefer met defe kaert vernoegtzy, en mijn geheel vermogen in defefaeck met danckbaerheyt omhelfe. Schotlandt. C A N^ Ff
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? 1 77 GAN Y ^TT-i UYT CAMBDENUS. Och Vyn , die in fe-kere tijt tot verwon-derens toe overvloetvan haring heeft ,fcheyt Argyle vaneen zeegeberghte ,t welck omtrent dertig mijlen verrefich in een lange ftreeck uytftreckt,en fich foo gratighlijck naer Yrlandtuy twerpt.als of het dat geweft/t welkmet een enge Straet van naeuwelijksdertien mijlen daer afgefcheyden is ,tot fich wilde roepen. Ptolemeusnoemt dit het voorgeberghte derEpidium. Epidiersy welcke naem, foo my dunkt,eenigh maeghfchap met dEbudifcheeylanden heeft > die daer tegen overleggen. Dit landtfchap wordt hedenin d\'Yrfche tael, die in dit heel ge-weft gebruyckt wordt, Cantyre, datis, Hooft &quot;van\'t Undt genoemt. Hetwort bewoont van de ftam nMac-Cd-neU, die hier de heerfchappy heeft,(doch echter met believen desGraefsvan Argyle } en dickwils met fijnfcheepjes een tocht doet, om in Yr-landt te rooven , daer hy de landt-fchapjes , die fy Glines en Rowte noe-men, ingenomen heeft. Dit voorge-berghte hangt met een enge hals vannaeuwelijcks duyfent fchreden aenKr/apdail, daer het noch foo fandighis , dat de fcheepsheden met er haefthun fchuyten daer over trecken : hetwelck eer te geloven is.dan dat d\'Ar-gonauten hun fchip Argos vijf hon-dert duyfent fchreden verre op hunfchouders overgedragen hebben. m CM vj I Ui Schotlandt,
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? A R R A N. UYT CAMBDENVS. Ls men in C^- ningham het ge-licht zeewaertsin keert,fiet menonder veel ande-re eylanden\'tey-landt (^lötta uyt-fteken ,\'t welck,van Antoninus gedacht ^ in de zee-boefemvan de vloet Clyd gelegen is.Dit eylandt wordt heden Arran ge-noemt, naer een kafteel van gelijckenaem. Het rijft van binnen heel totuytftekende bergen^, aen de voet v^nde welcke het naer de zijde van deftrant bewoont wordt. Dit eylandtheeft (gelijck ick gelefen heb } totfijn eerfte Graef gehad Robert Boi-dius, welcks gemalin, en met eenenhet Graeffchap,terwijl Boidius voor-vluchtigh was , aen lacob Hamilton ,gelijck ick gefeght heb , gegevenwierd ^ en de nakomelingen hebbendat federt behouden. Befie Bucha-nanus in \'t verhalen van Robert Boi-dius faken» . \'1 1 . ? i V \'t EY- I) i Ut I !!? I; ; 1 i i : l;
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? u T » i f j . ; ? :1 O F O B O T. UYT CAMBDENUS. Iet verre van \'teykndt Arranleght het eylantButhe , of &quot;Boot,naer \'t heylighKapelletje (wantdus noemt menin de Schotfchetael een Kapelletje) \'t w^elck Brenda-nusgefticht heeft,dus geheeten,overhet welck een Burghgraef uyt hetgeÜacht der Stewarts de heerfchappyheeft. Men heeft in dit eylandt eenkafteel, Rothefay genoemt, dat aend\'oudtfte foon des Konings van\' Schotlandt de tytel van Hertoghgeeft^want hy wort Prins vanSchot-landt, Hertogh van Rothefay, enSenefchal van Schotlandt geboren ,federt dat Koning Robert de Der-de David , fijn eerftgeboren foon ,tot Hertogh van Rothefay in fette,die d eerfte in Schotlandt mec dewaerdigheyt van Hertogh verkiertwierd. Koningin Maria had oockHendrick, Heer van Darley, mec defetytel befchoncken , eer fy hem tothaer gemael aennam. Men fiet vanhier hfeUan , eertijdts Hellan Leneow ,dat is, (gelijck I.Fordonus uytleght^V eylandt der IfeyIigen , en Hellan ^moc,dat is, V eylandt der Varekens, in de felve7xeboefem , met veel andere eylan-den die weynigh naem hebben. dom Roti ? ( fl-\' fi: j I Schotlandt. i^i\'l I; ! 1 I i D E I1 \'! I
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? PWÜPÜiiiBi ___________ S3 UYT CA D E N V S. ^^ (td de Nov ANTEN, meer ïnnewaerts naer de &quot;vloet Glotta of3 Cluyd , wijder uyt naer ioößerlijcke z^ee woonden eertijdts de D a m-i<i lEKs : ßo &quot;veel als ick bemercken kan ( want wie kan iets feker hebbenin faken , die foo ^uerre hoven onfè geheugenis , en met ßo dicke duyßernisOberdeck Z:ijn ?) in Cliiydsdale, inde &quot;Baronny van Renfrauw^ Len-nox, Strivelin, Menteth en Fyfe. C L V S Y de bronnen vanCliijd in CrawfordMoor, tuffchen deboffchen is na eengeweldige regen ,eenigh affchaeffelvan gout door deboeren gevonden,\'twekk een langetij t hoop tot grooterijckdom heeft gegeven , rnaer noch voorna-melijck in onfe tijdt, in de welck B. Bulmer fichmet groote poging onderwonden heeft hierCovamijn. een goutmijn te vinden. En feker, daer wordtdagelijcks byna fonder eenige arbeyt AzurLinde- uytgedolven. lacob Lindefay , die in een lijf-fajers. gcvccht tegen d\'Engelfche Baron Wdles groo-te lof van dapperheyt behaelt heeft, wierdCravmvAn van Koning Robert dc Tweede gelijckelijckmet het kafteel van Crauwford, en met de tij-tel van Graef van Crauwford befchoncken.Voorts, de verdienften der Lindfayers aenhun vaderlandt zijn groot en heerlijck, en fyvan heel oude ftam, federt dat Willem Linde-fay, tot gemalin trouwde d\'eenige erfgenaemvan Willem van Lancafier, Heer van Kandalein Engelandt, welcks nanicht aen de hoogh-beroemde ftam van Coucy in Vranckrijck bc-B Y V O E- ffeedt wierd. [\'t Hooft van defe ftam wierdin de tijdt van Koning lacob de Derde Her-togh van Montros voor alle fijn leven ge-maeckt , welcks machtbrief noch in de regi-fters van Schotlandt te vinden is j maer federtfijn doodt is het Hertoghdom weer onderge-gaen.] De Cluyd, van fijn oorfprong noordewaertsdeur \'t huys des Barons van Someryill in de Ba-byvoe- ronny van Som€rn>iH[nd. welcks doodt, omtrentGIN G. jj^ jaer van 1^36 , defe Baronny verkochtwierd aen de Heer Robbert Dalzell, een derEdelen van \'s Konings kamer, die nu de tijtelvan Graef van Carm^at voert] deurgedrongen<ƒ zijnde , ontfangt de vloet Duglas , of DouglasDoHgtas. vandeweftzijde, die om fijn fwart en groen Schotlandt. Crauiv-ford. water dus genoemt wordt, en fijn naem aen \'tDal, daer hy deurvloey t, en aen het kafteel Douglas^ in dit lant gelegen,gelijck oock aen deftam der Douglaßen mecgedeelt heeft. Dit ge- Vougkffen.ft acht, \'t welck feker heel oudt is, heeft voor-namelijck gebloeyt federt dat lacob Douglasfich by Robbert Brus, het Koninckrijck be-fcher mende , in d\'uyterfte tijden , door eenfbnderlinge dapperheyt des gemoeds en voor-fichtigheyt,

heeft gehouden, ja foo, dat Rob-bert , om fijn belofte te voldoen, aen hem be-val dat hy fijn hert naer lerufalem fbu bren-gen : tot welcks geheugenis de Douglajjen eenmenfchelijck hert in hun fchilt hebben inge-voeght. Sedert defè tijdt is het tot foo grooteen macht en achtbaerheyt opgeftegen , nadat David de Tweede Willem tot Graef vanDouglas had verheven, dat het oock aen de Ko-ningen felf verfchrickelijck heeft geweeft:want het heeft in een tijdt vijf Graven gehad,, te weten,die van Doug\'aSy Angus, örrnondyWigton,Murray en Morton; van de welcken de Graefvan Wigton by Karei de Seveode, Koning vanVranckrijck, door fijn krijglisdapperheyt detijtel van Hertogh van Tours heeft verkre- Hemghgen, en die aen twee Graven van Douglas, fijnerfgenamen , nagelaten. [Befie Buchananus ^^^van de ftam der Douglafm, in de tijdt van Ia- ^\' ^cob de Tweede, en anderen,die tot defè faeckbehooren. ] • Boven de plaets, daer de Douglas en Cluyd tefamen vloejen , is \'t Burghgraeffchap Lanric, Lanrkdat by erfrecht behoort aen \'t geflacht derBamiltonnen , die hun naem aen het kafteelLlamilton verplicht zijn , de v/elcke wat hoogeraen d\'oever van de Clujd, in een aengenameen vruchtbare plaets , gelegen is. Sy nebbenechter, gelijck fy fèlve feggen, hun oorfpronguyt Engelandt, van fèker Engelsman, Hamptongenoemt, die , de zijde van Robbert Brus ge-volght hebbende , in dit geweft groote bezit-tingen van hem verkreegh. Sy verkregen nocheen groote aenwas van hun goederen door dcgunft en mildadigheyt van lacob dc Derde, K k die o e-g. torn.
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? C L V Y D die (ïjn oiidrre fiifler van Bolds afnam, en haer,met het Graeffchap van Arran, aen lacob Ha-milton tot een gemalin gaf Hun waerdigheytnam oock grootelijcks toe door de Statenvan \'t Rijck,die lacob HamHton^ fijn foonsfbon,na \'t overlijden van Koning ïacob de Vijfde,tot Stadthoiider van Schotlandt verklaerden ,en die van Hendrick de Tweede, Koning vanVranckrijck, met de tijtel van Hertogh vanChafteau-Ucrald gegroet wierd. Defe ftam wierdnoch verhooght door lacob de Seile , die desfelfs foon met een nieuwe tijtel, by de Schot-ten nooyt te voren gebruyckt, totMarckgraefçraef van yau Hamilton maeckte.mrndton. Glotta, of Cluyd vloeyt van hier deur Grtxvmmn Both-welly (\'t welck op fijn Graven roemt, enEoihi^elL voornamelijck op ïan Ramfajy die by lacob deDerde al te groote macht had , die aen hem,en aen de Koning fchadelijck was 3 en daer naop de Hepburners, daer af te voren gefprokenG\'jifcoiv. is ) en daer na met een flij ve loop in Giafcoyp ,eertijdts een BiiTchoppelijcke zetel,maer langverwaerlooft, tot dat Koning Willem haerweer in vorige flaet field e. Sy heeft nu eenAertsbiffchoppelijcke zetel , en een hoogeSchool, die uyt een godvruchtige y ver in\'tjaer 14j4 door BilTchop Turnbullus, met hetmaken van een Collegie , geflieht wierd.Defe iladt is de vermaertfle koopfladt van ditgevvell, lufligh van gelegenheyt, om haervruchtdragende boomen vermaert. S y heeftoock een treffelijcke brugh,die op acht bogeniteunt ; van de welcke J. jonllon dus fingt ;Non te Pontificim luxus, non Infula tantum Orna\'vit, diri tibi cauffa mali,GlottiadiC quantum décorant te, Glafcua, Muß, celfum attollunt dar afub aflra caput.Glotta decus rerum,p[fcofis nohilis imdis, Finitimi recreatjugere kta foli.Afl Glotte decus, ^ yicinis gloria terrisGlafcua fœcundat flumine cunäa fuo» \' En Artur Jonflon heeft van Glalgua dus ge-fongen : Glafgua, tu focïas inter caput exeris urbes,Et te nil ingmspulchrius orbis habet. Hertoqhz\'m Cha-ßeau-He-rald. Adarcl\'- !l l I > by voe-ging. S D A L E. Sole fub Qcciduo Zephyri te temper at aura,Frigora nee brum^, nee Cams or a times.Glotta latus cingcns eleßropurior omni efl. Hic regis imperio lintea milk tuo.Ponsjugat adipcrfas operofo marmore ripas^ Et tibifecurumper yadaprobet iter,j^mula Pkeacim tua funt pomariaßbis,Ruraque P^ßanis funt tibi plena rofis.Farra Ceres, armenta Pales, Thetis agminagentisSquammigerce, nmorum dat tibi Diya feras,Teâa nitent, ipfas tf tangunt Denice nubes, commendenturplus tamen intm habent,Templa domosfuperant, radiant h^c marmore puro

Marmoris ^ pretium nobile Dincit opus.Non proctd him Themidis fe tollunt atria, patres Hic ubipurpereos dicere jura Vides.In medio reßdens fuapandit limina Phœhîis\\ Hic cum Per meß) Pegaßs unda fluit.Ciyibus ingentes animos Dem armiger, artes Nat a ïoyis, ftabiks luno miniflrat opes.M^nia Dardanidum pofuit Grynms Apollo y Et Deus ccquoreis qui dominatur aquis.Glafgua, te faufloßruxeruntßdere DilPi, &^tmare, quot tellus, quotquottf <sther habet. De wapenen van de ftadt Glafcow. Een falm, een eyck, op de welcke een root Vogeltje fit,een kloek, en een goude ring, uyt de mondevan de Salm getrocken. Alm maris, terrine arbosy atis aeris, urhiPromittunt, quicquid trina elementafenmt.Et campana {frequens celebret quod numinis aras Vrbs) fuperejfepolo nonperitura docet.Nelpe quis indubitetfociari ^eterna caducis,Annulis idypignus conjugiale notât. Alm^e genitricis memor raptim fiindebacRobertus Magnus, Medicinas Doctor &Profeflbr in Academia Glafguenfi. Marcus Alexander Bodius heeft eer-tijts van defe ftadt dus gefongen : Glotta maris foboles, liquido cuipr^ßdet amniGlafgua, fanguind Martis tf artis amor. ] REIN-
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? ? i ! i E N F R E UYT CAMBDENUS. En defe zijde des oe-vers vanCiiayd leghtde Baronny, Dan Ren-fre^%), van de hooft-ftadt dus genoemt,die Ptolemeus R.an~dmra, aen de vloetCathcart gelegen ,ichijnt, en tot iijninwoonder heeft deBaron van Cathcart, van een feer oude en ade- ^lijcke ftam gefproten. De geburen hier af(want dit landtfchapje is een treffelijke voed-fter van d\'Adeldom) zijn Cruihftöni eertijdts dezetel der Heeren van Darley, van de welckehet by recht van huwelijck aen de Graven vanLennox is gekomen, daer af Hendrick , vadervan Koning\'Iacob de Sefte , Heer van Darleygenoemt wierd j Halkead der Baronnen van Rosvan Engelfche afkomft , dewijl fy van defeRobbert Roos de Warke hun afkoomft rekenen,die j eertijdts Engelandt verlatende, de trouwdes Konings van Schotlandt gevolght zijn^ enPajletum, gemeenlijck FaJIey, eertijdts een ver-maert kloofter, van Alexander, de tweede vandie naemj Senefchal van Schotlandt, gefticht,\'twelck in pracht en heerlijckheyt voor wey-nigh anderen befwijckt.Defè plaets verftrecktnu, door de gunft van Koning ïacob de Sefte,een wooning en tijtel aen Claudius Eamilton,jonger foon des Hertoghs van Chafteau~he-rald } [des felfs foon ïacob befit nu de tijtelvan Graef van Ehkrkoj\'n] en Sempill, welcksHeer is Baron van Sempill, en was, door eenoud recht, Sheriff vzn defè Baronny. Maer wylefen dat de tijtel van Baronyan Renfresc dooreen befonder recht aen de Prins van Schot-landt behoort. Byvoegsel van Rohhert (^ordonim. pjEt Landtfchap Renfre\'SP, gemeenlijck deBaronny van Renfro-^ genoemt, wort dusgeheeten van de hooftftadt, aen de flinckeroever van de Clyd. Het ftreckt fich in de langte op fes-en-twin-tigh mijlen uyt, heeft op fijn breetfte dertienmijlen , en gaet fpits toe by dc kerck van Jn-nerkip,cn is in fijn ommekring 70 mijlen groot. Het wordt naer \'t noorden van de Clyd be-fpoek, en leght voor\'t landtfchap Lennox,en wordt naer \'t weften, daer het fj)its toe-loopt , van de zeeboefèm Clyd befpoelt. Hetieght oock tegen over Cowell en Argyle, enpaelt naer \'t ooften aen Clydsdail, en naer\'£ zuyden aen Cuningham. Schotlandt, Baronnenvan Roos, i \' \\SP--\'- • ?? Tafley. b YVOEG I N G.Baronnen\'van Se/»\' fdL Het landt is niet foo vruchtbaer, als verma-kelijck,beforght echter d\'inwoonders in over-vloet, en heeft een goede en gefbnde lucht. Het heeft twee voorname vloeden, Cart enBlack Can, byna van gelijcke naem, in de welc-ke alle d\'andere minder vloeden en ftroomeninvloejen, en, te famen gevoeght, by de kerckvan Inthennenmet een mondt fïch in de Clydontlaften. Het heeft twee fteden; Renfre-^ aen de flinc- SiedcThker oever

van de Clyd, de hooftftadt van \\ ge-heele landtfchap, en de zetel der vergade-ringen van d\'Overflen , of Sheriffs. Defe ftadtwordt geregeertvan d\'Overftc, Baljuv/en, enRaedt van de Stadt, gelijck andere koninck-lijcke fteden, die in d\'opperfte vergaderin-gen van\'t Rijck\'t recht van ftemmjng genie-ten. D\'andere ftadt is Pajlay, fchoonder engrooter dan Renfre^^, aen dc flincker oevervan de vloet Cart, heel fchoon en aengenaemgelegen. Sy heeft daer tegen over, in eendal, dicht daer by, een treffelijck Paleys,\'t welck eertijdts een wooning der Abten vande Cluniafche ordening heeft geweeft j maerhet is nu , met d\'inkomften van \'t kloiofter ,gekoir^en in de befitting der Graven van Aber-corn , die de Baljuwen, gelijck fy die noemen,verkieft, door de welcke de ftadt Paflay be-ftiert wordt. Over dit landt regeert d\'Overfte , die fySheriff noemen, die jarelijcks van de hooghfteRaedjt des Konings uyt d\'Edelen van \'t landt-fchap, in des Konings naem,verkofen wordt;en behoorde eertijts by erfrecht aen de Baronvan Semplo, die fèlf, of door fijn Overften vanhem verkolen, over \'t rechtfpreken gebood. De kerckelijcke beftiering is, na dat de Bif-fchoplijcke H^rmfy verdreven was, weêr totd\'Arifloeratie derPaftoren enPresby ters in orde-ningen gekomen, van de welcken fy een uyt-maeckt, die gemeenlijck te Paflay vergadert. ? i ? il! l-F 1 •1 i p? fl -li . ;, Ii ? 1 li; D\'Edelen van de voornaemfte ordening , jj^^nendie hier Baronnyen of heerfchappyen befit-ten, zijn; de Hertogh van Lennox, te Kruikflon,en Inchennen ; de Graef van EgRnton te Pounuynivan Glencarn te Finlaftome j van Ahircorn te Pas^lay. De hooger Baronnen, gemeenlijck LordsySempleus teSemph-, Rofete Hacket i Blantyre tcKardonald. Onder de mindere Edelen van de en m\'mic^Ridderfchap munten uyt Steuart yan Minto iSteuart Dan Caflle-milk 3 Steuart yan Blackhal-, Eou-^ftounc yan Houftounes 3 Max-^pel yan Poock MaX\'^mlyan NeuyparckBursbie yan Bis hopt on tVallacyan Ellerflie, Wallac yan Ihonftoune ^ Fleming yanBarachni\', Cuningham yan Cr agensSempleyanPuU•9P00d} Semple yan Cathcart; Shaw yan Greenock ^Fgrterjield yan Duchd Cachram yan CochNn. LI len- I-
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? UYT CAMBDENVS. Oorby Qlafco-^, aend\'andere oever vande Cluyd, ftreckt fichLennox , of LelPinialanger noordwaertsuyt tuffchen de ber-gen,die aen malkan-der gehoopt fclij-nen. Dit landtfchapheeft zijn naem ver-kregen van de vloet Leyin , by PtolemeusLelanonius genoemt , die in de Chtydvloeytj en zijn oorfprong heeft uyt de binnen-zee van Lomund, die fich hier onder aen \'t ge-berghte tot twintigh duyfent fchreden in delanghte, en acht duyfent in de breette uyt-f j^\'reyt, en heel vifchrijck is, en voornamelijckvan een vifch, die daer eygen is, en van henPoflac genoemt wordt. Men vintin defe bin-nenzee veel eylanden , van de welcke veelfabelen by de gemeene man in geloof zijn ge-raeckt. Het luft my niet om t\'onderfoeckenof hier een dry vent eylandt is, fchoon\'er nietsis, dat belet dat een licht en fponfïgh lichaemop \'t water fwemt, en Plinius fchrijft dat\'er inde binnenzee van Vadimon groene eylanden,met biefen en fchelpen bedeckt, drijven. Degene 5 die de natuer van defe plaets nader on-derfocht hebben , mogen fen of defe tweeoude regels van onfe Nechamus waer zijn :Ditamr fluDus Albama,faxea lignaDat Lomund muhafrigiditatepotens. Op de kant van de binnenzee zijn veel hut-jes van Viffchers : maer daer is niets gedenck-waerdigh , dan JUlmoronoc, een treflelijck huysdes Graefs van Caples zen d\'ooftzijde, \'t welckeen aengename uytficht over de binnenzeeheeft. Ter plaets , daer de LeVm uyt de bin-nenzee fich in AcCluyd ontlaft, leght tuffchenbeyde Al-Cluyd , van d\'Ouden dus genoemt.Beda wijft aen dat dit (doch ick weet niet inwelcke tael) Stcen-Cluyd beteekent heeft. Maerfeker, Ar-Cluyd beteekent in \'t Engels bovenCluyd en Cluyd heeft in d\'oude tael der En-gelfchen Steen beteekent. De nakomelingenhebben haer Dimhritton, dat is, Stadt der Brittan-ners j enqualijck D.wI\'^^To;^ genoemt, omdatde Britanners defe plaets feer lang tegen deSchotten , Pióten en Saxen gehouden heb-ben. Want fy is van natuer en gelegenheytde fterckfte vefting van geheel Schodandt,aen de famenvloejing der vloeden , in eengroene vlackte,en gehecht aen een afgebrokeSchotlandt. X^eïanonrns, Lorh ho-n^iitid. Tollac eeni\'fjch. epfi.io. JGlmoro^mc. Al-Clujd. Vmhrk-tbn. Britanno-dunum. en tweefpitfïge klip , op welcks een fpits eenwachttooren ftaet, en op d\'andere fpits, dielaeger is , fiet men verfcheyde veftingen. Syheeft tuffchen defè twee toppen naerdenoort-zijde een eenige opgang,daer naeuwelijks eentfèffens langs kan gaen , en dit op trappen, diemet groote arbeyt in de rots ingehouwen zijn.Sy heeft tot haer grachten naer \'t weften deLew, naer \'t zuyden de Cluyd, naer \'t oofteneen

moerallige vlackte, die, als de vloet vande zee gaet, geheel met water bedeckt wort,en is naer \'t noorden alderveylighft door haerfteylte felve. Door d\'eygenfchap en ftercktevan defè plaets hebben veel overblijffèlen derBritanners, die (gelijck Gildas fchrijft) huntoevlucht op de toppen der fteyle en afge-broke bergen, diepe dalen , in de dichte bof-fchen , en op de zeeklippen namen , fich hiervöor d\'overgeving aen de Romeynen, driehondert jaren lang in\'t midden van hun vyan-den befellcrm,t. Want fy was in Bedaes tijdt,gelijk hy felf fchrijft.een feer ftercke ftadt derBritanners. Maer in \'t jaer 7y«^ hebben Ead- R.Hove-bert, Koning der Nordhum^brers, en Oen-gus, Koning der Piden, hun heyrkrachten tefamen voegende, haer befloten, en, toen deftedelingen wanhopigh wierden , haer opvoprwacrden ontfangen. Het omleggendelandt wordt naer delè Konincklijcke ftadt hetBurghgraeffchap, of the Sheriff dome van Dun-barton genoemt, en heeft lange tijdt de Gra-ven van Lennox voor haer geboren Burghgra-ven erkent. Wat de Grayen yan Lennox felve betreft, Grmenvm(om de gene, die ouder zijn , voorby te gaen)daer was, onder de heerfchappy van Robbertde Tweede , tot Graef van Lennox fèker Dun-canus ^ die ftorf, fonder andere erfgenamen,als dochters, na te laten. Een van defe trou-de aen Alanus Ste\'^art, gefproten uyt de ftamvan Robbert, jonger fbon van Walter, detweede van die naem, groot Senefchal vanSchotlandt, en broeder van Alexander Stewart Steii-arude Tweede, uyt de welcke de Konincklijckeftam der Schotten te voorfchijn is gekomen.Want van wegen\'t eer-ampt van Senefchaldes Rijks,als de gene, die op dc konincklijckeinkomften fiet, en in de gemeene Schotfchetael Stewart genoemt wordt, is defe bynaemacn defe deurluchtighfte ftam toegeeygent.De voorgenoemde Alanus kreegh twee ionen,loannes Graef van Lennox, en Robbert, Over-fte van de bende der Schotten, die door KareiM m de
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? L E N de Sede , Konïng van Vranckrijck, (om deSchotten, die door hun dapperheyt treffelijc-ke dienften aen \'t Franlche Koninckrijck ge-daen hadden , met eenige ganfl te vergelden)toen eerft opgerecht wierd. De iHve Koningbeichonck hem oock , om fijn dapperheyt,wet de Heef lijckheyt ynn Auhigny in Auvergiic.ïoannes kreegh tot foon Mattha^us, Graef vanLennox , die tot fijn gemalin trouwde de doch-ter van lacob I-ïamilton,van Mariona,dochtervan Koning lacob de Tweede, gebaert. Mat-theus teelde met fijn gemalin loannes , Graefvan I.ennox, die, de wapenen aengetaft heb-bende , om Koning lacob de Vijfde van deT>ömjajjers en Hamiltonnen te verloffen, van fijnsvaders broeder, dc Graef van Arran, gedootwierd. Van loannes is voortgekomen Mat-th^eus , Graef van Lennox, die, in Vranckrijcken Schotlandt op verfcheyde manieren om-gefolt, in Engelandt het geval gunftiger vont,en dit door de gunft van Koninck Hendrickd Achtfte , vermits hy fijns fufters dochter,met groote goederen, aen hem ten huwelijckgaf Uyt defè geluckige famenvoeging zijngelproten Hendrick en Karei j en Hendrickteelde met Maria, Koningin van Schotlandt,jacoh, Ko\' lacob de Sefte,Koning van Britannia, door deBrLZla. gunft en rijcke genade van d\'eeuwige Godt,geluckigh voor \'t eylandt Britannia, om dat,fchoon van d\'overige werelt afgefcheyden,tot een heerfchappy te verfamelen, en ( ge-lijck wy verhopen en bidden ) tot een eeu-wige fckerheyt voor onfe nakomelingen, envoor de nakomelingen onfèr nakomelingenveel eeuwen achter een beftandelijck te be-veftigen. Karei kreegh een eenige dochter,Arbelle genoemt, die boven haer ftam d\'oef-fening der vrye konften en geleertheyt fboda-nigh omhelft heeft, dat die met de hooghftelof aen haer tot ware deught heeft gedient,en fy by de vrouwen van d\'oude eeuw verge-leken mach worden. Maer na dat Karei over-leden was, en na dat het Graeffchap van Len^nox, \'t welck hem tot een leen was toegewefen,of met \'t welck hy beleent was, in \'t jaer 157^ X. n g. rai \'van door kracht van \'t Parlement wederroepenwierd , en Robbert, fijns vaders broeder, Bif-fchop van Cathenefs , ondertufTchen defe tij-tel gedragen had, voor de welcke hy d\'eer vanMarckgraef ontfangen heeft, gaf Koning la-cob aenEfiiiseus Sw^art, foon van loannes.Heer van Auhigny, en tweede broeder van Mat-thäus, die, geüjck ick gefèglit heb , Graef vanLennox heeft geweeft, de tijtel van\'t Her-toghdom van Lennox , de welck noch hedenvan fijn foon Lodcwijck befeten wort. [Defe byvoê-Lodewijck, naer \'t Parlement gaen füllende,en de Vorftelijcke rock aengedaen hebbende,overleed haeftigh en fonder kinderen. Hywierd dieshalven gevolght van fijn

broederE/m^m j Heer van Aubigny, welcks foon lacobnu defè eer befit, en is noch verrijckt met detijtel van \'t Hertoghdom van Richmond inEngelandt, die door lacób de Sefte aen fijiivaderlijcke oom Lodewijck eerft verguntwierd. ] Want federt de tijden van Karei deSefte waren uyt defe ftam Heeren van Aubigny jjecrein Vranckrijck defe Robbert, hier voor ge- -^fl\'fg^y^ffnoemt, en Bernardus, of Eberardus onderKarei d\'Achtfte en Lodewijck de Twaelfde,van lovius by de nakomelingen hoogh ge-roemt , om de treffelijcke daden, in de Na-pelfche oorlogh bedreven 5 een fèer getrouwegefel van Hendrick de Sevende, toen hy naerEngelandt trock,die tot fijn teeken gebruyck-te een Leeuw tuffchen de ringen of gefpen ,met dit opfchrift: D ist antia j u n g i t ,By ipoeght de mjtgelege dingen, om dat door fijnvlijt de Koninckrijcken van Vranckrijck enSchotlandt, fbo verre van malkander gele-gen jdoor een enger verbondt van vrientfchapte famen gevoeght fouden worden ,• gelijckRobbert Sf^-ö^^rf, Heer van Aubignj, uyt de raradims.fèlve ftam, en Maerfchalck van Vranckrijckonder Lodewijck d\'Elfde , om een fèlve oor-faeck gebruyckt heeft de konincklijcke wape-nen van Vranckrijck , met goude gefpen,rontom in een roodt borduerfelgefchickt, dewelcke federt die tijdt van de Graven en Her-togen van Lennox gevoert zijn. Nieuwe Befclirijving van L E N N O E noorderlijcke zijde vande zeeboefem,by d\'OudenGlotta genoemt, wordt inPtolemeus Sinus Leimonius,Xeti^üivi^, geheeten,en qualijck awic^cvo/ac^., nocherger inde boec- ken van Ptolemeus ge-fchreven. Dit wort een zeeboefèm genoemt,om dat fy , als met verfcheyde armen in \'tlandt inloopt, en dit geweft, als met uytge-ftreckte armen omhelft: Sy wordt Leimoniusgenoemt, als of de binnenzee Leimonius eenarm van de groote zee was, fchoon fy ware-lijck een poel van fbet water is, dat fijn loopdeur een graft heeft, genoemt, uyt oor-faeck van de diepte j want is diep water.Gelijck de zee naer Clyd by Alnich, of Dum- barton,



? Ém lennox. barton, foo maeckt de poel Leimonius, met bangen, en fich van daer weftwaerts uy tflrec-de bynaem van vloet, de rechter arm van delè ken , tot aen d\'ooriprong van de lange beeck,zeeboefèm, welcks andere, ofilincker arm De Grampilche bergen beginnen omtrent de-heden Loch-Fyn genoemt wordt. Ick vind fè plaetfen meell; uyt te fteken, en worden ge-niet dat iemant der Ouden eenigh gewagh meenlijck Gramhen-hills genoemt , \'t wekkvan defe naem maeckt j maer fyis warelijck gedurige bergen aenwijfl: doch elders bree- eên arm vnn de loute zee , die lande^n^aerts in der hier af. loopt, en haer naem van de vloet Fyn heefc , Dit iandtfcliap wordt gemeenlijck Dunbar- ^^^^emsoor-die, uyt de naefte bergen afkomende , van \'t tons vooghdy, of Dunbartonl hyre genoemt,noorden in defe boefèm vloeyt. De vloet wort naer de naem van de fladt, daer d\'inwoon-dus genoemt,om dat fijn water flijmigh is,van ders rechtfpraeck krijgen, te weten Dumbar-dat is, vuyl. Tuffchen Fyn en Leimonius toun , \'twekk t\'onrecht van de Latijnfchezijn andere mindere uytlpattingen van de Schrijvers Britannodunum genoemt wort. Dezee naer\'t landt, die andere inhammen, noch Schrijvers geven reden hier af van een ver-meer innewaerts, maken. Van defe uy tfpat- dichte Hiflorie, te weten, dat d\'oude Britton-tingen zijn twee de voornaemfle, namelijck nen die ingehouden hebben, en hun befèttin-AötW®- x\'cyy(^ , Lacus Longus , Loch Louch , gen daer in hebben gehad tegen de Caledo-• of Loch Long , die by \'t gemeen de naem ge- niers, of oude Schotten , en Meaten , of Pi-kregen heeft van de gelijcknamige vloet, cn éten. Maer al beufelen: want de naem vandus genoemt wordt , om dat de graft eng is, Dumbarton is nieuw, en wierd eertijdts , ge-de wateren inflorpende , van\'t Hebreeus ph lijckBedagetuyght, Alquith , of Arcjuithge-ick florp. D\'andere binnenzee is de gene, die noemt, dat is, wooning op de bergh, is c^©^gemeenlijck Gerloch genoemt wordt, dat is, bergh , gelijck men weet; Quith ishetlèlve,correpoel, die warelijck oock foodanigh is , als ons Keth, deckfel, of hiiys, van K^Jcd, ickfoo ly by d\'anderen geleken wordt j want Gar deck. Dumbar beteekent tooren op de bergh;is by onfe voorouders kort, van \'t Hebreeus en dit is dc beduyding van d\'oude naem; v/antm^ terachj kort zijn,of afkorten, to van Dun is een klip, bergh, of heuvel; en Bar eende welcke boven gefjwken wordt, is door tooren. De menfchen dan, onder de fcha-verloop van tijden van onfè oude landtgenoo- duw van defe tooren of bergh , niet verre vanten in Lewin verandert, en van de nieuwe des felfs voet, by malkander

vergaderende,enDuy tfchen in Leven , daer mee fy aenwijfen een ftadt bouwende, noemden de plaets Dun-willen de graft, of de diepe vloet, uyt de bin- bartoun. Defe ftadt is heden byna geheel vannenzee Leimonius in de mont van Glotta af- de vloet Levin omringt, daer hy in de Clydflroomende. De LatijnlcheSchrijvers hebben ftroomt. Men vint van defe tweefpitfige klip,federt van Lewin of Levin, Levinusgemaekt, met het kafteel opd\'een, en de wachttorenvan de welck het omleggende landt Levinia op d\'andere fpits, een treffelijcke befchrij-genoemt wordt, hi Fife is oock een poel en ving by onfè Maximus Gentiles , in fijn hifto-vloet van gelijcke naem. De grenspalen van rie, lib. 20, in delè woorden :dit landtfchap zijn heden veel enger, dan eer- De vlackte ftreckt fich van de famenvloe-tijdts , voornamelijck naer \'t ooften : want jing der vloeden Clyd en Levin,omtrent duy-van d\'een zijde verftreckt heden Loch Lo- fent fchreden uyt tot aen de voet der naeflemund tot grenspael , en naer \'t ooften ver- bergen. In dele hoeck, daer de vloeden fichbreyt het fich voorby de mondt van de vloet te famen mengen, rijft een tweetoppige rotsAinrick, van de welcke het ooftwaerts voort- in de hooghte op. D\'een van defè hoornen,gaet tot aen de volle vloet, die dit landtfchap die fich \'t hooghfte opheft , heeft haer uyt-van Sterlinfhyre affcheyt, en eenige mijlen ficht naer \'t weften. Op de hooghfte top daervan\'t zuyden naer\'t noorden vloeyt,die federt af is een wachttooren , uyt de welcke menin de beeck Annerick ontfangen wordt. Van verre in alle geweften kan fien.D\'andere Ipits,d\'oorfprong van Blain loopt dit landtfchap een weynigh laeger, ftreckt fich ooftwaertsmeteen rechte ftreeck naer\'t zuyden tot aen uyt tuftchen twee hoornen. De zijde, diede vloet Kelvinus , by Garfcubum, een huys naer \'t noorden , en naer d\'ackers gekeert is,des Barons van Colchon. Lennox heeft dan heeft trappen over de fchuynfche rots , doornaer \'t zuyden tot grenspael de vloet Clyd, de vlijt der menfchen , en met groote arbeyten des felft zeeboefem , naer\'t weften Loch uytgehouwen , by de wekken naeuwelijcksLong, en de vloet van gelijcke naem , die een tfeffens op kan gaen: want defe fteen isdaer invloeyt, en uyt het naefte geberghte af- heel hardt, en kan naeuwelijcks m.et eenighkoomt. Naer \'t noorden wordt het bepaelt ftael verwonnen worden; en indien door ge-met de noorderlijcke grenspael van dit landt- welt iets daer af gebroken wort, of door neêr-fchap, \'t wekk een deel der Grampifche her- ftorting afvalt, fbo koomt daer uyt een fwa-genis, die naer \'t ooften over Loch Lomund velige lucht, die fich wijt uytfpreyr. In\'tbo-Schotlandt. N

u yen«^ fGren/e». tili: li O I



? m X. O N N 93 vendeel van het kaïleei is een groote fteen,daer feylfteen in is , maer door de ftuckenvande rots foo vergroot, en lbodanighdaeraen vaft-, dat men die, uyt oorfaeck van d\'aen-gegroeyde ftucken, niet hen kan. Ter plaets,daer de vloet Clyd naer de zuydzijde voorbyvloeyt, buyght fich de rots, die aen d\'anderedeelen van natuer fteyl is, een weynigh in, en,haer armen van weerzijden openfpreydende,omhelft veel landts, \'t welck ten deel door\'t vernuft van de natuer, en ten deel door d\'ar-beyt der menlchen ibo belloten wordt, dathet aen veel gebouwen op de ftrant plaetsgeeft, en , van daer met kopere ftucken ge-fchuts lchictende,in de vloet een reede maekt,die voor de hunnen veyligh,cn voor de vyan-den onveyligh is, en voor kleynder fchuyteneen toegang byna tot aen de poort van hetkafteel klve geeft. Het midden van de klip ,daer men opkUmt , met gebouwen befet,maeckt gelijck een ander kafteel, van het bo-venfte afgelcheyden, Behalven de nature-lijcke verftercking van de kÜp zijn\'er tweevloeden, de Levin naer \'t weften, en de Clydnaer \'t zuyden, die tot graften verftrecken.Soo dickwils als de vloet de zee doet fwellen,wordt de voet van de klip naer d\'ooftzijdemet water belpoelt: en als d\'eb gaet, fbo isdefe vlackte, (gelijck byna alle ftranden) nietfandigh, en met vetter gront, kley genoemt,overlpreyt; en defe vlackte wordt oock doorftroomen, uythetbygelege geberghte afrol-lende , deurgefiieden. D\'overige zijde is alseen groen en effen landt. Het kafteel heeftdrie bronnen, die altijdt fpringen; en in veelandere plaetfen zijn oock wellen van borre-lend water. Defè ftadtDunbarton heeft eenigeeeuwen lang gebloeyt, en was in defe Iandt-fchappen een tamelijck vermaerde koopfladt;maer fyis nu niet meer dan eenfchaduw vand\'oude ftadt,fchoon ly tot noch toe haer oudevoorrechten behout. Dc koophandel, diedoor de burgers van defe ftadt hier gepleeghtwierd, is onlangs naer Glafcow gevoert, endit, gelijck men feght, door d\'eyge fchult derKhiéren. Dunbartonnen. De voornaemfte vloet vandit landtfchap is de Levin , van de welck alreêgefproken is, die dat in \'t midden deurfnijt.D\'andere vloeden verftrecken tot grenspa-len, namelijck Ainrick , Blain, Kei vin, van dewekken wy in de befchrijving van Sterlin-fhyre fullen fprekcn. De vloet Levin is tame-lijck rijck van vifch > en vloeyt voornamelijckover van fdm , met welcks vangft d\'inwoon-ders groote winft doen,infbnderheyt by LochI o mund. Van de vloet

Xcy-yco is boven gefpro-ken. \'t Geheele landtfchap wordt bequame-lijckin twee deelen gedeelt. Het eerfte deel,naer \'t ooften leggende , is laegh , cn leghttuftchen de vloeden Innerick, Blain, Keivin, Clyd cn Levin, en was eertijts een deel van \'cgebiet der Damniers. Dit landt is vruchtbaervan allerhande gewas , voornamelijck by devoorgenoemde vloeden. Maer de landen ,verder van defè vloeden gelegen, zijn niet fbovruchtbaer; want fy , allengs tot heuvelenopftijgcnde,geven overvloet van gras, en zijndieshalven bequamer om beeften te weyden ,daer af d\'inwoonders groote winft trecken,\'t Overige deel van \'t landtfchap rijft op tothooge bergen ; en hier beginnen voorname-lijck , gelijck wy gefeght hebben, de Grampi-fche bergen fich te vcrtoonen. D\'inwoondersvan dit deel, gelijck oock der naefte geweftenvan dit geberghte, wierden van d\'Ouden Wae-comagi, by Ptolemeus èuKKvi^d^i, dat is , wildeen woefte plaetfen bewoonende, genoemt:een famengefètte naem, welcks een deel tna-^gus is, dat wooning aenwijft. Dus hebbenveel fteden by d\'Ouden namen verkregen,ge-lijck men fien kan in \'t tweede boeck van onfèGentilis, om van anderen te fwijgen. Defebenaming is van fijn oorfprong Hebreeus, byde welcke magon een wooning is, van \'tene kei woort aipan, ycooning, \'t Ander deelvan de famcngefette benaming is Vaka , ofBakha, met de welcke een woefte en wildeplaets aengewefen wordt. Defè benaming isoock Hebreeus, en koomt van np3 Baca, ver-woeften , bederven. Van hier zijn heden deVacca:i, heden Bafchi, en Vaciones, hedenVafcones, of Gaiconjers , die in de Pyrenei-fche bergen en daer omtrent woefte en wildeplaetfen bewoonen. Wijders,hier is een fpeurvan d oude naem Vakomagon in\'t landt,\'twelckgelegen is op de fteylte van de woefte bergh ,die van \'t ooften over Loch Lomund hangt,en gemeenelijck BlanDochk, dat is, groene af-gang van de woefte bergh; want Blan betee-kent heden by d\'onfèn een afgang, die groenvan gras is. Dit landt wordt door een uyt deBuchananifche ftam befèten. Hoewel dit deelvan ons landtfchap tot woefte bergen op-ftijght,foo zijn echter by de graften der vloe-den veel vlackten, die tamelijck vruchtbaervan gewas zijn. D\'inwoonders, die nader aende vloet Clyd woonen, gebruycken, in plaetsvan hout , fteenkolen tot hunnen brandt :doch hier af elders. Maer alle d\'andere deur\'t geheele landtfchap hebben turf ten dienftvan \'t vuer, van de welcke oock elders:

wanthet hout wordt hier niet veel gebruyckt; de-wijl de bergen kael zijn , en weynigh bof-fchen hebben. Op d\'eynden van defè zee-boefèm , voornamelijck in Loch Long enFyn is jarelijcks een groote vangft van ha-ring, die veel maenden lang duert. D\'inwoon-ders hefteden daer in groote vlijt en arbeyt :want d\'arme geburen, voornamelijck de vil-fchers, gebruycken een groot deel van \'t jaer defe



? len dele vifTchen niet dlleenlijck tot tóelpijs,maeroock tot broot. De kooplieden doen oockgroote winft met dele viftchen, want J(y ver-koopen die in groote overvloet aen d\'uytlan-ders, \'t Geheele landtfchap begrijpt in fichomtrent twaelf Parochiën, of buerten , diermndm- yder hun eyge kerck hebben. De voornaem-f gedachte n , die hier woonen, of landen hebben, zijn defe 3 voor eerft de Stuarts,welcks aeniienlijckfte de Hertogh van Len-nox is, hebben niet alleenlijk hier groote lan-deryen , die aen hen eygen zijn, maer oockdc heerlchappy van \'t geheel landtfchap, vanwelck hy de tijtel van Hertogh in dit Rijckvoert. Daer na volgen de Cambells, wekkershooft, de Marckgraef van Argyle, befittin-gen, met groote huyfen, en kafteelen heeft.Ten derden volgen de Cokkons, die hier veellanderyen en kafteelen hebben. Dit geflachtheeft de naem van feker landt aen de Clyd ,\'t welck dus van de bocht en ombuyging desberghs genoemt wordt • want Co/, ofCW is byonfe Ouden een bocht, of buy ging, van \'tGriecks ä^äc? , dat is, krom, en Chon is een heu-vel , of bergh, van \'t Griecks van hierwordt oock Ckonocha by onfe Ouden voor eenheuvel aen waterachtige dalen aengeweien,enis in Yrlant de naem van een lantfchap,gelijckby ons van veel landeryen. Na defen volgen deISJapers, die fich beroemen uyt d\'oude afkomftder Lennoxers gefproten te zijn, aen de welc-ke de heerfchappy van \'t landtfchap be-hoorde , eer het aen de Stuarts quam. Uytdelè Napers is gefproten defè groote wiskon-ftenaer, de Baron van Merchifton, die hunhooft was, terwijl hy leefde. Daer na komenoock de Parlaniden, of Mardalanen, die oockhun afkomft van de ftam der Lennoxers af-leyden. Dan volgen d\'Alaniden, of Machalans,en oock de Haidens, die hier groote befittin-gen en heerfchappyen hebben. Eenigen vande Samples hebben hier oock landeryen , enoock niet weynigh van de Hamiltons, by deClyd: eyndeiijck veel van de Buchanans heb-ben by Blain, Ainrick, en in Lennox befittin-gen. In dit geweft zijn noch mindere geflach-ten , van de welcke ick hier fwijgen fal. Eengroot deel van Severus wal (gelijck ick eldersgefeght heb) gaet deur dit landtfchap,en eyn-dight aen de Clyd by Dunglaß, een kafteelder Colchonüers j maer hier af elders. Eylanden in Loch Lomund, l/ Land r^Ä^,naeuwelijcks een halve ftadie lang, leght naeft aen de vloet Levin.Twee kleyne eylanden, beyde fbnder naem,naeft aen de ftrant aen Porten Tien, Tland Ah)%, niet verre van de mondt van devloet Ainrick. Tland

Kerdaig, een van de kleyn-fte. N O X. 91 Tland Cuirnigh, ofKernaig is bofchaclitigh,enechter bewoont. Inchc-Chaiüe, \'t welck\'t bofchachtigh eylandtbeteekent, dat wel gebouwt, en vruchtbaeris, en oock een Parochiekerck heeft. Daertegen over aen de zuydooft-zijde leght Tw-rinche, omtrent drie ftadien lang. Naeft hier aen is Lak-oyp, een heel kleyneylandt. Kre-inche is foo kleyn, dat men \'t byna meteen hoogh overfchieten kan. Alle delè kleynevoorgenoemde eylanden leggen tuHchen In-che-chaille, hier voor gedacht, en Inche-Mourin. ïnche^Mourin, of Inche-Merin, dat is, een zee-eylandt , is byna twintigh ftadien lang, enovertreft alle d\'anderen in grootheyt en Adel,is heel bequacm om te zayen, en te weyden.Het is met gebouwen verkiert, en dienftighom harten tc jagen j en dit was oorfaeckdat de Koningen, groot vermaeck daer infcheppende, gemeenlijck fich daer in dejaghtoeffenden. Incbe-Fadd, drie mijlen van hiernaer d\'engte, is vruchtbaer van gewas , nietbehoeftighvan boomen,en laegh en goet vangront. Niet verre van hier naer \'t zuydooftenleght Darrach , dat is , eycken-eylandt. Eenvierdedeel van een mijl van hier is Tien Cosran,\'t welck de naem verkregen heeft van Co-wan, een geeftelijck man, en in defe geweftenvoor heyligh gehouden. Een weynigh vandaer naer \'t weften fiet men Inche-Crowie, datwel gebouwt,cn rijck van inwoonders is.Naeftdaer aen is Rosh, een kleyn eylandt, dat aeneen ftrant paelt, die Erra-chat-moir genoemtwordt. Hier op volght Carig-ow* Kerdaig leght naer \'t weften heel na acn In-che-Crowie , alreê genoemt, een kleyn ey-.landt, met boffchen befet. Van daer naer de weftzijde volght TlandnaBock, of Bocken-ey landt, vier of vijf ftadien lang. Niet verre van Inche-Mourin leght Inche-Moyn, een mijl lang, en ten meeftendeel metboffchen befèt. Van daer weftwaerts aen, omtrent een fta-die verre, is naeft Hand naChaflel, byna ge-heel met aerdveyl bedeckt, en heeft een oudtkafteel, daer afliet de naem draeght. Op drie pijl worpen daer na volght Go-^loch,een van de minfte eylanden, en echter nietgebreckigh van boomen. Van daer al weftwaerts aen fiet men Inche-*Dayannan, anderhalf mijl lang, en oock foobreet, ^ierlijckmet boffchen overfpreyt, daerveel bremmen, en overvloet van wilde befyen.zijn, en veel flanken gevonden worden. Ter3laets, daer het fich tot heuvels verheft, wort!iet Tom-na-clag genoemt, vermaert door devermakelijcke wooningen, en ^ierlijck door haer li\'



? , L E N iiaer vruchtdragende boomen, die naer dezijde van\'t zuyd\\^efl;en ftaen. Dit eylandt be-lioórt aen de feer edele Graef van Glencarn., Hier aen paelt tuffchen \'t weden en zuyden\'t eylandt Nowag, dat de naem van de fchapenheeft.^ - : . Aen de noodooftzijde is nacil daer aen In-che-Comagan, dat in dc langte een mijl heeft,en in de breette een half mijl, met barken-boomen befèt : hier zijn oock vruchtbareackers i maer da^r worden vèel flangen ge-vonden. Een kleyn nameloos eylandt leght tuffchende twee grooter, hier voor genoemt. Dicht aen \'t vafte landt,\' Ro-^-^h^ßtl ge-noemt,leght Tland welcks naem een kleyneplaets aenwijft. * Ïnche-Lonaig is anderhalve mijl lang, en eenhalve mijl breet. Hier groejen veel ypenboo-men, die nergens in defè eylanden, behalvenin dit, gevonden worden. Naeft hier aen zuydwaerts is Preuch-jland yheel kleyn, en van ftangen overvloeyende. Een weynigh zuydwaerts van daer is Cam- -N O X. mer-Raddach, kleyn, en van boffchen én door-nen verfchrickelijck. Zuydw.eftwaerts volght Creig-na-Skarro\'^. Aen de voorgenoemde ftrant i\\osh leghthet Tland Rosh. En dicht hier aen een fèer kleyn en name-loos eylandt. Tland naDarragan, drie mijlen van\'t voor-.gaende, vol boftchen. Van daer na€r d\'engte, daer Loch Lomundin een enge graft ingetrocken wordt,, fiet men, \'t eylandt , Notyr-Gannkh genoemt, \'t welckde naem van \'t fant heeft. Seven duyfent fchreden daer boven is TlandTerharr. Van daer zuydwaerts, vijf duyfènt fchredenverre, leght Ro-w-glask^ \'t welck om \'t huys vaiïMac-Farlan Comarch beiienswaerdigh is. Noordewaerts drie duyfènt fchreden vanTerbart leght Tland O-p, met luftige woonin-gen, hoven en tuynen ooderfcheyden. Drie duyfent fchreden van daer , aen d\'in-gang van \'t geheel Loch , is Tland Eaunlkh, datbewoont en gebouwt wordt. l S T E R ?ïB» i ir



? En het noordooflenvan Lennox paelthet landt van Ster-ling 5 \'t welck fijnnaem van de hooft-ftadt gekregen heeft,die in vruchtbaer-heyt van gront, engetal van Edelingenvoor geen lantlchapvan Schotlant wijckt. Hier is dele fiTialle halsvan\'t landt, door de welcke Glotta enB o d o t ria, of Dunhrmon Frkh en Edenbo-rough Frith (om naer defe tijdt te fpreken) door\'tgewelt van twee zeen dieper ingebroken,van malkander worden gefcheyden, op datfyniet te famen fouden komen : \'t welck luliusAgricola, die tot hier toe, en dieper deurge-drongen is, d\'eerfte waergenomen, en defeplaets tuffchen beyde met befettingen ver-fterckt heeft; invoegen dat de Romeynen,de vyanden als in een ander eylandt gedrevenhebbende , toen het geheel binnendeel vanBritannia befàten, en Tacitus met recht ge-oordeelt heeft dat men geen andere grens-pael van Britannia had te foecken. En feker,de deught der heyren , en de roem van deRoomfche naem , de wekken naeuwelijcksgeftuyt konden worden, hebben in de vol-gende tijden de grenfen van \'t Rijck hier nietwijder uytgebreyt, fchoon fy dickwils toch-ten derwaerts hebben gedaen. Maer na defèheerlijcke tocht van Agricola, en na dat hyfelf weêr t\'hoys ontboden was, is, gelijck Ta-citus feght, Britannia gelaten, en dus verreniet gehouden geworden. Want de Caledo-nifche Britanners dreven de Romeynen tötaen de vloet Tyne^ in voegen datHadrianus,dieomtrent veertigh jaren daer na in Britanniaquam, en veel daer in verbeterde, niet ver-der voortging, maer beval dat de Godt Ter-minus, die gewent is voor niemant te wije-ken , uyt defe plaets, gelijck ooftwaerts aendefe zijde van d\'Euphrates, voor Hadrianuste rugge wij eken fou. Hier uyt fpruyt defè\'uiuguftin. reden van de H. Auguftinus : De Godt T e r-f^Zlf&quot; MINUS, die -voor lupiter niet mjckt, sifijckt -poorHadrianus ml, yoor Julianus roekeloosheyt, en DoorloVianus nootfakelijckheyt. Hadrianus was dies-halven vernoeght met een wal van foden enSchotlandt, BeItrmims. aerde tuffchen Tyne en Fjk, hondert duyfentfchreden, aen defe zijde van Bodotria naer\'t zuyden,te maken. Maer Antoninus Pius,dievan Hadrianus tot foon aengenomen wierd ,en daerom des fèlfs naem aennam , en fe-dert Titus jEUus Hadrianus Antoninus Pius ge-noemt is, dreef onder \'t beleyt van LolliusVrbicus, die hy tot Stedehouder derwaertsgefonden had , de Barbaren w^eêr over de Bo-dotria,en maeckte, gelijk Capitolinus fchrijft,een wal van foden, buyten d\'ander , te weten waidie van Hadrianus. Ick fal, tot bewijs van datdefè wal op defe plaets van Hadrianus, daeraf wy handelen , en niet

van Severus, gelijckhet gemeen gelooft, gemaeckt is, geen an-dere getuygen bybrengen, als twee oude op-fchriften, hier uytgedolven, van de welcke\'t een te Cadyr, aen de wand van een huys ge-plaetft , te kennen geeft, dat het Legio fecundaAugufla drie duyfènt fchreden en meer defèwal opgemaeckt heeft; het tweede, in hethuys des Graefs Marejchall te Dunotyr wijft aendat een vaendel van \'t Legio Viceßma J^ißrix^defefelve wal 30C0 duyfènt fchreden voortge-maeckt heeft. Maer iie felf d\'opfchriften, ge-hjck Servatius Rihelius, een Edelman uyt Sile-fien, die defe Iandtfchappen fbrghvuldigh-lijck deurgefocht heeft , die aen my heeftovergefchreven: wn I IVC AE IMP. CAESARI T. AELIu.HADRIANO ANTONINO.AVG. PIO. P. P. VEXILLA-TION. LEG. XX. VAL. VIC.F. PER. M. P. HL IMP. CAES. TITO. AELIOHADRIANO ANTONINO.AVG. PIO. PP. LEG. II. AVG.PER. M. P. M. DC. LXVII. Te Cadir, daer het lefte opfchrift ftaet,wordt noch een andere fteen getoont, in dewckke, tuffchen een lauwerkroon , van tweezegebeeltjes gedragen, dus gelefèn wordt: L E G. G. I T. O o En \'ü
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? N G. ! T E R s m En in een dofp (Mmiabruch genoemt) is uythet huys van de Predicant in eens Edehrianshuys, dat daer gebouwt wordt, dit opfchriftgebracht: D. M.C. I V L I. M A R C E L L I N IP R AE F.GOH. L HAMIOR. Ninius. üjke. \'jihercor-»eth. Cohors Tri-7na Hamio- rtm. Maer toen de Barbaren, ónder de heer-fchappy van Keyfer Commodus, voorby defewal getrocken waren, en veel landen verwoefthadden, heeft Severus Hadrianus wal, gelijckwy alreé gefeght hebben, weer opgemaeckt.De Romeynen hebben echter federt het tul-fchengelege laodtlchap weer onder hun ge-biedt gebracht. Want Ninius fchrijft,dat on-der Diocletianus defe wal van Caraufius weerverfterckt, en met feven kafteelen verforghtis. De Romeynen hebben eyndelijck defèwal verfterckt onder het gebiet van Theodo-fius, door\'t beleyt van Gallio van Ravenna.Sy maeckten, fèght Beda, een muer ipan joden , enhouden niet joo Jeer met ficenen, als met foden, (y^antfy hadden geen meefler yan foo groot een mrck) die ner-gens nut toe &quot;Spm, en tujfchen de t-^ee ^ieeboefems ,meer dan duyfent fchreden yerre: op dat ter plaets, daerde yefling yan\'t-^atcrgehrack ,fy met de ycfling yande \'^al hm grenjen tegen d\'oyeryal der yyandenfoudenbefchermen. Men fiet noch heden heel fekere teekenen enblij eken yan dit yperck, hier gemaeckt, te mten yan defeer breede en hooge -^aL Defe wal begint,gelijk deSchotten heden verhalen, aen de vloet Aven ,die in Edenborrough Firth valt, en, deur de beeckCarron geftroomt, tot aen Dtmbritton koomt.Maer Beda, gelijck verhaelt is, fèght dat fybegint inde plaets Pen-yael^ dat is, naer detael der Pi den, Wals hooft, naer die van de Bri-tanners Pen-gual, naer die van d\'EngelfchenPenifpalton, en naer de fpraeck der SchottenCeyallj de welcken alle fonder twijffel van\'tLatijnfehe Vallo afgeleydt zijn j en defè plaetsis byna twee mijlen van Abercurnig, of Abercur-ning afgelegen. Sy nam echter, naer \'t gemeengevoelen, haer eynde aen Kirk-Patrick , degeboorteplaets van S. Patricius , Apoftel derYren, by Cluyd j naer Beda t\'Alcluyd; naerNinius aen de fladt Pen Alcloyt, die alle de fèl-ve fchijnen. Defè wal wordt gemeenlijck Gra-Crahames hams-dyke genoemit , of van Grahamuseenftrijdbaer Schot, welcks dapperheyt voorna-melijck uytgebloncken heeft in daer deurheen te breken,of van \'t geberghte Grampius,aen welcks voet die gefien wordt. De gene,die \'t boeck Rotam Tempomm gefchreven heeft,noemt haer, muer van Abercorneth, dat is, uyt-gang yan Corneth, een vioet, daer in Bedaeseeuw een

yermaert kloofler ws, in \'t landtfchap der Engelfchcn, gelijck hy verhaelt , maer mtrcntin iengte , die teen de landen der Engelfchen enPiäen yan malkander fcheydde. Dicht by defemuer van foden, of aerde wal, daer de vloetCamn dit lant van Sterling deurfnijt, fiet menter flincker zijde twee opgeworpe heuvels,Dunipacis,dat is, Knollesof peace genoemt. Bynatwee duyfènt fchreden m^eer nederwaerts iseen oudten ront ondergebouw, vier-en~twin-tigh ellen hoogh , en dertien breet, bovenopen , fonder kakk van fcherpe fteenen dusgemaeckt, dat het opperdeel van de fteen ineen ander onderdeel ingefloten wort; in voe-gen dat het geheele werck, fpits opgaende,fich aen malkander vaft houd , en dus beftan-digh blijft. Dit gebouw wordt van fbmmigede tempel van de Godt Te r m i n u s , en vananderen Arthurs-Oyen (die al \'t gene, dat heer-lijck is,aen Arthur toeeygenen)genoemt. An-deren noemen het Julius-hqf, en meenen dathet van lulius Ca:flir gebouwt is. Maer ickfou eer achten dat het van lulius Agricola wasgefticht, die dit geweft vaft gemaeckt heeft,foo Ninius niet aengewefen had dat het vanCaraufius tot een zegeboogh opgerecht was.Want hy, fchrijft N\'mïus, maeckte aen d\'oeyer yande yJoet Caron yan gladdeßeenen een ront huys, dat hytot een zegeboogh, ter geheugenis yan fijn yer^pinningyoprechtte. Hy boude oock de \'ppal\'^peêr op, en yerflerchehaer met Jeyen yeflingen. Omtrent in \'t middentuffchen KnoUes of peace en dit ondergebouw ,aen de rechter oever van de vloet Carron , fietmen de gedaente van een oudt verwoeft fte-deken, daer , gelijck het gemeene volck ge-looft, eertijdts een haven voor de fchepenheeft geweeft, \'t welck fy Camelot noemen, meteen vermaerde naem in de fabel van Arthur :en fy pogen, doch vergeefs, te toonen dat dithet Camelodtmum is, van \'t welck Tacitus g@-wagh maeckt. Maer het fchijnt eer, van we-gen de naem van de vloet Carron, die daer on-der aen ftroomt, CoRiA Damniorum,aen \'t welck Ptolemeus gedenckt. Sie hier hetgene, \'t welck de feer treffelijcke Poëet G.Bu-chananus van defè grenspael van \'t Room-fche Rijck aen de vloet Carron gefbngenheeft: Romaficurigerispr^tendit mcenia Scotts, Fik fpeprogrejuspoßta, Carronisad undam Terminus Aujoniißgnat diyortia regni. In dit landt van Sterling, naer d\'ooftzijdefiet men Callendaf, een kafteel der Baronnenvan Leyingßon. [lacob van Levingfton, Graefvan Callendar , een jonger foon, kocht vanfijn ouder broeder , de Graef van Linlithquo,de Baronny van Callendar, die van KoningKarei tot een Graeffchap

opgerecht is. Defèheeft lange tijdt inNederlandt onder dever-eenighde Staten gedient, en de wapenen ge-dragen , en van een ftecht fbldaet deur alle krijghs- Dmipads. yirthrm-Oven. Ccria Danmie- rum. Cdknd^\'. Bmmnenvan Le-wngßen.b y v o e-GING.



? êÊkÊÊÊêmm Jkrijglisampten tot het Ritmeefterichap op-geklommen , en eyndeïijck voor eenige jarenin fijn vaderlandt getrocken , daer hy nu on-der Lelie Stedehouder van het Schotlcheheyr is. Fkmffg. Het geflacht der Baronnen Fleming woontdicht aen Cumhemald, \'t welck fy (gelijck fyièggen) van de Koning Robert Bnis ontfan-gen hebben , om de dappere en getrouwe by-ftant,die fy in de befcherming van hun vader-landt betoont hebben , daer doorfy oock heterftelijck ampt van Kamerling van Schotlanthebben verkregen. Onlangs heeft dit ge-flacht , door gunft van Koning lacob de Seftede tytel van Graef verkregen, na dathy eerftCYAtf vm Je Baron Fleming tot Graef van Wigton ge- maeckt had. Niet verre van daer isB YivoE- flon, \'t welck oock fijn Baronnen heeft, [vandc welcke d\'eerfte was Alexander Elphing-fton , aen de welck, om dat hy Barlsea , ftaet-juffer van Koningin Margarita, dochter vanKoning Hendrick de Sevende, ten huwelijckhad genomen, Koning lacob de Vierde, be-neffens de tytel van Baron j de Baronny vanKildrimie te leen gegeven heeftj] die van Ko-ning lacob de Vierde tot defè waerdigheytverheven zijn.Ter plaets,daer Forth door fijnkrullende drajen lich omwentelt, en een brugop fijn rugh lijdt, is Sterlinium, gemeenlijckStrilpelin, en Sterlin Borrough, daer op de topvan een fteyle klip een vaft en fterck ko-nincklijck kafteel uytmunt, dat door Koninglacob de Sefte met nieuwe gebouwen verkiertis, over de welcke lange tijdt als Slotvoogh-den geboden hebben de Heeren van Ereskin,acn de welcke dickwils de toeficht en bewa- GING. M E. pj ring der Vorften van Schotlandt, terwijl fyminderjarigh w^aren, bevolen en vertrouwtheeft geweeft. Omtrent twee mijlen van hier ftroomt naerForth de vloet Bannock , die van weerzijdentufïchen fèer hooge oevers deurftrcomt,\'s win-ters friellijck afloopt, en fèer vermaert doorde verwinning der Schotten , die Eduard deTweede, Koning van Engelandt, fbodanighop de vlucht dreven, dat hy, geheel verbaeft,naeuwelijcks met een fchuytje wegh kon ge-raken , en fijn toegeruft heyr , \'t welck Enge-landt te vooren uytgefbnden had, fbodanighonder het dapper beleyt van Robert Brus, Ko-ning van Schotlandt, verftrooyden, dat d\'En-gelfchen in de twee volgende jaren geen hey-ren weêr naer Schotlandt fbnden. Maer hetgeburige landt daer rontom is in een quadenaem om de moort van Koning lacob de Der-de , die , terwijl fijn foon de wapenen tegenhem aengetaft had, door eenige Grooten vanSchotlandt hier gedoodt wierd. kk weet nietof dit door des foons, of door hun fchult ge-fchiedde, maer het ftreckt

fèkerlijck tcteenquaet voorbeelt. Ptolemeus fchijnt omtrentSterling de plaets Alauna te ftelien,te weten, aende beeck Alon, die hier in de Forth valt, of aenAhaj, een huys der Erefkinen, die buytende fiadt Erfburghgraven van dit landt zijn. Hertogh Willem Alexander, Secretarius des bKonings, en meefter der verfoeckfchriften ^heeft van Karei de tytel van Graef van Ster-ling verkregen, en oock nieuw Schotlandt teleen verworven. De Koning heeft oock aenhem vryheyt van hondert minder-Baronoente maken gegeven. ] H I R I F D O y voe-ING. Nieuwe Befchrijving van STERLINGSHYRE. He Sheriffdome of Sterling isheden niet in fbo enge pa-len befloten, als eertijdtshet Sterlingfche landt : want^ de Schrijvers verilaen on-I der defè benaming alleen-lijck de landen, rontom deftadt Sterling gelegen j wanthet heeft fich in defe lefte tijden naer\'t oo-ften , zuyden en weften uytgebreyt, en is indefe palen befloten : het heeft naer \'t ooftendc vloet Avon, die,uyt het geberghte komen-de , en van \'t zuyden naer \'t noorden vlieten-de , in the Fyrth of Forth valt, en defe vooghdyvan \'t Lithquofche landt affhijdt. Het heeftnaer\'t zuyden Clyddisdail, en de rivier Blan,Schotlandt. die in d\'Ainrik valt, de welcke fich in de Ley-monifche binnenzee ontlaft. Het heeft naer\'t weften de Leymonifche zee felve i en devloeden Blan en Ainrik, en de Leymonifchebinnenzee fcheyden dit landtfchap van Len-nox. De vloet Forth , of Boderia is naer\'t noorden de grenspael van defe onfe voogh-dy. Defè vermaerde vloet neemt fijn beginniet verre van de voet van \'t Leymonifche ge-berghte , loopt van \'t weften ooftwaerts aen,en heeft fijn naem van de diepte van Boderia:want Bod beteekent diep , van \'t GrieckfchBctTcff, en R^a, of Ria, vloejende, van vm. Defevooghdy ,maeckte eertijdts een deel van deheerfchappy der Damniers. Dit landtfchapvoert de naem van fijn hooftftadt, te weteii P P Ster-



? T N ï R Sterling, die om haer gelegcnheyt dus ge-noemt wordt: want fy is gefticht in \'t hellenvan een fteyle klip , aen welcks voet een diepwater vloeyt, te weten Boderia, of Forth. Suris by d\'oude Saxen een bergh, klip ^ en Linnoch heden een diep water. De ftadt Walver-miherrns. j^jg wierd eertijds Binohara , en qualijck byPtolemeus Vindoyara genoemt. Bin is, gelijckmen weet, een bergh, en Vara een vloet. Invoegen dat de hedendaeghlche naém van defeftadt een uytlegging van d\'oude benaming is.Aen \'t opperfte van defe ftadt is een feer fterkkafteel , in de voorgaende eeuw met heer-iijcke gebouwen van Koning lacob de Vijfdeverkiert. Defè ftadt leght in een plaets, dieniet min ten dienft der menfchen bequaem,als aengenaem van aenfchouWing is. Wanthet geburige landt is fèer vruchtbaer van ge-was , ja foodanigh , dat men by ons nietsaengenamer kan vinden , voornamelijck foomen uyt het kafteel , of uyt het opperdeelvan de ftadt naer \'t ooften de kronckelen enbochten van de vloet Forth aenfchout. Terrechter zijde van de ftadt ftont d\'edele Abdy,gemeenlijck (doth t\'onrecht) Dambuskemetb,in plaets van Campskynmll, genoemt j wantdefè te famengefette benaming betekent buy-ging van de beeck, of vloet j \'t welck in \'tLatijn bequamelijck tot Campe canalis ge-maeckt wort: want campe is een buyging, enKimell, of Canalis een vloet. De lieden van ditlandtfchap kommen naer defe ftadt, om daerhun Recht te hooren fpreken; en defè ftadtwordt als de fleutel van\'t geheele Rijck ge-acht : want hier door wordt de wegh van \'tzuyden naer \'t noorden geopent; en in tegen-deel , men fal nergens foo gemackelijck eendeurgang vinden, omdat men hier alleen meteen brugh over de Forth gaet. Defe vloeticheydt het zuyderlijck van \'t noorderlijckdeel, en is met een feer korte engte van deLeymonifche binnenzee afgefcheyden, welkeenge hals belet dat het geheel noorderlijckgeweft een eylandt wordt. ïn defè ftadt wierdeerft defè munt geftagen, die naer de plaetsSterHnfche munt genoemt wierd, en dit in detijdt, in de welck de noordfche Saxen hetgeheele landt befaten. Defe munt, te Ster-hng geflagen, diende tuffchen de Tyne enForth naer \'t ooften , en tuffchen de Tyne enClyd naer \'t weften tot behulp aen de Saxen,Schotten en Pid;en, wekkers vooghdyen indefe plaets, als in hun middelpunt, ophiel-den. Behalven Ayon zijn in dit landtfchapdefe de voornaemfte vloeden j de Carron, dieuyt het zuyderlijck geberghte van dit landt-fchap naer\'t noorden loopt, en fich in de vloetForth vermengt : daer na is de vloet,

foovermaert om de gedenckwaerdige ftrijt tuf-fchen de Schotten en Engelfchen, in de welck KivteYen. foo veel duyfent Engelfchen gefnèuvelt zijn ^vermits aen des felfs oever geftreden wierd.deiè vloet wordt gemeenlijck Bannokhiirne ge-noemt , dat is, een ftroom uyt het geberghtekomende j want Bannok is een kleyne bergh ,en een verkleynde naem van Bin, Ben , ofBan , \'t welck een bergh is en Burne is de ver-klaring van de rivier. Defe vloet, uyt het zuy-derlijck geberghte afkomende, vloeyt in deForth. Daer is noch een andere rivier, van\'t fèlve geberghte afkomende , maer die eerftvan\'t noorden naer\'t zuyden loopt, totdathy ae!i de voet van \'t geberghte gekomen is,van daer hy dan weftwaerts aen vloeyt. Denaem van defe vloet is Kihin, dat is fhellevloet y want Keil is fnel, en IVin is water. Uycdit fèlve geberghte fpruyt noch een anderevloet, die om fijn veelvoudige bochten Camp-^Jey genoemt wordt; want Campfi is een buy-ging, en Ey is water: deiè rivier vloeyt in dévloet Ainrik. Dit landt, by defe bergen ge-legen , Wordt naer deiè vloet gemeenlijckCampfey-hilks genoemt , dat is , bergen dieover een bochtige vloet hangen. Een wey-nigh meer naer \'t weften is de rivier Blan, dieonfè vooghdy ten ded van Lennox aflcheyt.Daer na volght de vermaerde vloet An\'A , dieuyt het voorgenoemde geberghte weftwaertsafftroomt, en, veel kleyne beeken in fich ont-fangen hebbende, eyndelijck in dc Leymoni-fche binnenzee vloeyt. Dit ons lantfchap,daerhet fieh in vlackten en effe plaetfen uytflrekt,is hier feer Vruchtbaer van koorn , en daer lu-ftigh in groene beemden ; en daer het naer\'t zuyden tot bergen fwelt,heeft het oVervloéCvan fchapen: de dalen der bergen naer \'t noor-den en weften zijn groen van gras, met bof^fchen bedeckt, en voeden een ontellijcke me-nighte van offeUj \'t welck de grootfte inkomftder inwoonders is.De vloeden en beeken in ditlandtfchap zijn vifchrijck, infonderheyt deForth,die van falm over vloeyt. Sy gebruyckenin \'t oofterlijk deel van dit lantfchap tot bran-ding,in plaets van hout,fteenkolen, met groo-te moeyte uyt het ingewant van \'t aerdtrijckgedolven. Maer byna \'t geheel overigh deelgebruyckt tot branding turf, uyt de fVarteaerde gegraven, die van ftymighwater, envan \'t mofch der boomen, die eenige eeuwenlang in de gront gelegen hebben, te famenhangt. Doch d\'inwoonders der bergen naer\'t noorden en weften branden hout , van \'twelck fy overvloet hebben, om dat de Ley-monifche binnenzee een eyndpael van onslandtichap is. Het ftreckt fich (\'t luft myhier een woort of twee daer af

te fpreken)naer \'t weften uyt in de langte van omtrentvier-en-twintigh mijlen, en is van \'t zuydennaer \'t noorden byna aen alle zijden met fèerhooge bergen omringt , behalven naer de zuyd^ t ! . ? i.



? Ss — s H ï R I F D O M E. 97 zuydzijde, daer liét op\'t breetde acht, fen Sëverus,diewy by vertaling gemeenlijck Gra- op\'t minile twee mijlen breet is. In dit landt- hamesDyk noemen: wantG?we is by ons het fchap zijn 30 eylanden , in drie van de wek- felve , \'t wekk Severus by de Latijnen is , en ke gevv\'ij de gebouv/en waren. Men vindt oock Dyk by ons het gene,dat by hen yallim is. Defe veel vlotten van famengebonde bakken, en wal begint aen de Forth , niet Verre van Aber- met groene foden bedeckt j daer eertijdts, in corn, ëen weynigh verder ooftwaerts aen^ in\'t tijdt van oorlogh , d\'inwoonders aen de bin^ landt vanLithquo, en flreckt fich van daer nerizee , met hun vrouwen cn kinderen en weilwaerts naer Grangies, en Kinneyl, be- huysgewaedt fich op begaven : cn dit zijn de kende plaetfen van daer neemt fy haer loop dry vende eylanden, van de welcke de Schrij- naer Innerevin, of Inner Ewin , en flreckt fich vers fbo veel fabelen verdichten i gelijck men van daer naer Falkirk,een ftadt, dus genoemt, oock in vele andere binnenzeen vindt. Seker^ om dat fy op een hooge plaets gelegen is: \'t zijn loutere verdichtfelen van de golven de- want Pal^bf Fel is een uytftekende plaets, van \'t fer binnenzee, fonder geblacs der winden, en Griecks <pc(,x\'c5, \'t welck \'t fèlve beteekent j en van de vilfchen fonder vinnen, gelijck fy feg- Kerk of Kirk,van m^iccg een kring^ want d\'oud- gen. Men vindt daer een ilach van ael, dié fy fte tempelen der Goden waren ront. Van daer Poanes noemen , \'t welck geen wonder is. De gaet fy voort tot aen de plaets , die gemeen- hooghfte der bergen , die over de binnenzee lijck Camelon genoemt wordt, van \'t welck hangen , is verre de gene, die van de binnen- men elders veel kan lefen , en dieshalven fal zee fèlve de naem neemt, en Banleiwom ge« ickhier niets daer afleggen. Van daer koomit noemt wordt, dat is de Leymonifche bergh. defe wal aèn\'tbofch Cumbernald , daer de Dit landtfchap begrijpt in fich omtrent twin- grootfte vefting was, die van ons gemeen volk tigh gebuérten , of Parochyen , in yder van Caftle Kain geheeten wordt, van de welcke dc welcke kercken tot de heylige vergade- fy voortloopt naer Barhill, dat is, tooren op ringen zijn. De voornaemfte gedachten, die een heuvel: want Bar is een tooren , en Hili hier woonen, of groote goederen belitten , een heuvel. Onlangs zijn hier uytgedolven zijn voornamelijck

defè: De Leipinflons, (om veel fteenen, daer treffelijck op gehouwen was van \'t oofterlijck deel te beginnen) die groote in Roomfche opfchriften, van de welcke vele landeryen in dit, en in \'t zuyderlijck deel be- door de naburige Edelingen bewaert worden, fitten: 2, De Bruffin: 3, iElphinflons: 4, Veel De wal, hier ons landtfchap verlatende,neemt uyt Murray: 5, Eenigen uyt de Smns: 6, Gra- haer loop in Lennox, en gaet voort tot aen miers: 7. Napiers : de naeften hier aen zijn de Kirkintillo , datis, Tempel op de heuvel van Buchananers, die naer de vloet Ainrik aen de Kirk gelegen^ want Tfc, ofM is een bergh- zuydzijde, en naer de Leymonifche binrien- je, of een plaets, die een weynigh verheven zee aen de weftzijde groote goederen befit- is. Hier was oock een groote vefting. Van tén , van de welcke een landery \'t voornaem- hier ftreckt de wal fich naer de mondt van de fte is, welcke \'t hooft van \'t geflacht, of aen Clyd, by Dunglas, dat is, klip aen \'t water 5 de gene, die de heerfchappy aen fich getroc- want Dun is een bergh of klip, en Glas is water ken heeft, toebehoort. Defe landery wordt by d\'Ouden. Van\'t een tot aen \'t ander eynde gemeenlijck Buchaman genoemt; \'t welck de van de wal was onder aen de voet een diepe naem aen \'t geflacht geeft. Defe naem, lan- en breede graft gemaeckt j en de fpraeck gaec dery aenwijfende, is te famen gefet, enbe- dat\'er van d\'een tot aen d\'andere vefting een teekent laegh of gedruckt landt by\'t water: \'gang onder d\'aerdewas, langs de welcke dc want Much oFBué beteekent een laege plaets, krijghslieden in \'t heymelijck gingen, en fich, en Annan water j en fbodanigh is warelijck dit naer yèrcyfch van de faeck, met malkander feer vette landt, naer\'t zuyden van de vloet berieden. Defe wal, die flch van \'t ooften Adelijchegejlacbteru Ainrik befproeyt, en naer\'t weften van de naer\'t weften ftreckt, is omtrent fes-en-der^Leymonifche binnenzee befpoelt. Langs dit tigh mijlen lang»ons landtfchap wierd gemaeckt defe wal van B E-



? BËSCHRYVING VAN CAMBDENUS. UYT A Steriingrbyre^vanhet welck wy te vo-ren gefproken heb-ben, en na twee min-der bekende voogh-dyen,of Burghgraef-fchappen, te wetenClackmanan , over dewelcke de Ridder,van Carf genoemt,en ICinrofi, daer over de Graef van MortoneBurghgraven zijn , volght in dit groote landt-fchap der Caledoniers het half-eylandt Vyfe,\'c v/elck ais een hey tel tufïchen de twee zee-boefems van Forth en Tay verre ooftwaerts inzee loopt. D\'aerde brengt mildelijck voortkoorn en voeder,en fteenkolen in groote over-vloet. De zee geeft, behalven d\'andere vif-fchen, veel vifch met harde fchulpen, gelijckoellers, en anderen te voorfchijn^ en de ftrantis met veel kleyne fteden beibomt, die over-vloet van dappere zeelieden uytleveren. In \'tzuyderlijck deel van dele ftrant naer Forth ver-toont lich weftwaerts voor eerft Cukofi, eennieuwe Baronny van 1. CohiL Van daer ver-toont ftch JDunfermling, eertijdts een vermaertkioofter, een werck en graf van Koning Mal-colmus de Derde, dat nu aen Alexander Seton,een wijs en voorfichtigh man , de naem enwaerdigheyt van Graef geeft. Doch Alexan-der Setorty te voren Baron van Fhy zijnde,wierd door Koning lacob van Britanjen overlang om fijn verdienften tot Graef van Dun-fermling , en Kancelier van \'t KoninckrijckSchotlandt verheven. Voorts fiet men aende zeeboelèm Kinghorn, van \'t welck PatriciusLmiy Baron van Glamys, onlangs door miltda-digheyt van Koning lacob de Sefte , de tytelen waerdigheyt van Graef verkregen heeft.Dan koomt Dyfert, aen een fteyle ftrant gele-gen , daer men in fekere ruyme plaets , die fyde koolvlackte noemen, een groote menightevan aerdachtige leem enpeckfict, dat dick-wils , tot groote fchade der inwoonders, inbrant geraeckt. Naeft hier aen leght Rayins-^hcuch , dat is , fleyk Ra~P£nsbergh , tfe wooningder Baronnen van S, Claro , ofSeincler. Nochhooger vloeyt de vloet Leyin in de zeeboefemvan Forth, die, uyt deLevinlche binnenzee (daer het kafteel der Doiiglajjers, nu der Gra-ven van Mortone is) uytgeftort, acn de monthet kafteel Wmmis heeft, de zetel van een Wemmis:vermaert geftacht, \'t welck onlangs door Ko-ning lacob de Sefte met de waerdigheyt vanBaron verhooght is. Van hier loopt de ftrantmeteen kromme bocht naer Fif-nefiy dat is,Zeebergh, of Neus yan Fife, Noch hooger heeftde ftadt 5. Andrews ^ de zetel van een AertsbiC s. An-\'Ichop, haer uytficht naer de groote zee , meteen ouder benaming, gelijck d\'oude

regiftersgetuygen, Reginmnd genoemt, dat is, Bergh DanS. Reguius I in welcke oude regifters gelefèn S .Reguïus»wordt, datOengm, offngm, Koning der Pi&en,haer aen Godt, en aen S.Andries gegeten heeft, op datfy \'t hooft y en de moeder aller kercken in \'t Koninckrijckder PiBen fou zjjn. Eertijdts hebben Laurentius Lmdorisy cnRichardus CorveUus y Rechtsgeleerden , hieropentlijck Profefforen van de goede kunftengeweeft, en de grontveft vande hooge Schoolgelcght, die nu, door de geluckige aenwasder geleertheyt, in drie Collegien gedeelt,endoor de Konincklijcke Profeffors daer infeer vermaert is. Tot welcks lof I. lonftondaer Konincklijck Profeffor der goede kon-ften, gefongen heeft ; F A N VM REGVLI, of SAINCT ANDREWS. Imminet Oceano,paribus defcripta yiarumLimitibuSypingui quam benefepta [oio ? Magnifcis opibiis flaretdum gloria prijcaPontificum: hicfulfit Pontificalis apeoc. Mujarim oflentatfurredapalatia coeloyDelictas honfinum, deliciafque Deim. Bic nemiis imbrifenm Phebiy Nymph^que fororesCandida qirns interprmitct Vranie. me longinquis redemtem Teutonis orisSufcipity excelfo coilocat inquegradu. Vrbs mmiumfcelix Mufarum fi bona nojfetMuneraj tf dtheriiregna heata Dei, Pelle malaspefles urbe, ^ qu^c noxia MujïsAlme Deus, coëant PaXy Pietafque fimuL De vloet of beeck Eden, of Ethan, die fich inde groote zee ontloft, neemt fijn oorfprong by tirroi! ?7.fer?7t- hr^hcrne. - h. A.



? Faiklafid. by Talkland, dat eertijdts aen de Graven vanFyfe behoorde, en nu een Konincklijck ver-treck , fèer bequaem tot het vermaeck van dejaght, onder aen een lange rijgh van bergen.Defè beeck fhijt dit Landtfchap in\'t middenStudcY, af, deur Struthers, van de rietboffchen dus ge-noemt , een kafleel der Baronnen van Lindjey,Cnfre, en deur Coyoper , een treffelijcke vefting, daerde Burghgraven recht fpreken j van de welckede felve L loniton dus fingt : c O w P E R. A R V A inter nemorifque umhras pafcua ktaLenefluens Ditrcis lahitur Eden aquis. Hue ipeniat fi quis Gallorum a finihus hojpes,Galiica fe hic iter urn forte ipidere putet. Anne etiam ingenium hinc feryidape&ora traxit ?Anpotiuspatriis hauferit Hlafods ? Ter plaets , daer naer \'t noorden de ftrantinnewaerts buyght , aen de zeeboefem vanTay bloeyden eertijts twee treffelijcke kloo-fters , \'t een genoemt Bafmerinoih , van de Ko-ningin Ermengard, gemalin van Koning Wil-lem , dochter van de Burghgraef van Beau-mont in Vranckrijck, gefticht, dat nu ïacobnu lan, des felfs foon] tot fijn Ba-ron heeft; en \'t ander Ltmdoris, van David,Graef van Huntingdon, in de boffchen ge-fticht,en heden deBaronny vanPatriciusLß^/i?;?.Bótthrkh. Tuffchen defè twee plaetfèn leght Banbrich,de wooning des Graefs van Rothes, gelijck eenkafteel vaft gemaeckt. Sie hier het gene, hetwelck I. lonfton van de fteden , aen de ftrantgelegen, gefongen heeft : Oppida fic toto funt fparfa in littore^ ut unumDixeris ; inque unoplurimajunßa eadem. Littore quot curyo Förtha yohuntur ar ens,G}^tque undis refluo tunditur or afalo Pene tot hic cernas inflratumpuppibus ^equor,Vrhibus ^ crebris pene tot or a hominum. Cunäa operis intenta domus, fœda otia ne fit ^Sedula cura domi,fedula curaforis. maria quas non terras animofajuyentusAh ! fragiü fidens audet adire trabe ? Auxit opes i>irtus, yirtuti dura periclalunBa etiam lucro damna fuerefuo. §}^<efecere yiris animos, cultumque dederé ;Magnanimusprofunt damna,pericla, labor. Over dit landtfchap,gelijck over d\'anderenvan dit Rijck, gebood eertijdts fèker Ihanus ^dat is, naer de tael der oude Engelfchen, ge-lijck noch heden in deDeenfche fpraek, \'sKo^nings dienaerj maer Malcolmus to«7or^,ma€çfcte Bdmtri-Kocb. Byvoe- G I N G. \' \'\' LttndcrU. ! ? f»- 7\'hattffs* F E. 99 Macduff, die te voren Thanus van Fyfe was, toteerfte Erfgraef van Fyfe, en veroorlofde, omfijn trouwe dienften, aen hem dat fijn nako-melingen de Koning , als hy gekroont fouworden , in de Kerck fouden plaetfèn , in \'tKonincklijck heyr d\'eerfte ilaghordening ge-leyden, en eenige

dootftagh,van hen by gevalaen eenig Edelman, of van \'t gemeen volk be-dreven,m.etgelt afkoopen.Niet verre v^nLim-doris ftaet een fteenekruys,\'t welk met vreem-de vaerfèn befchreyen,tot een fcheydpael tnf^khenFyfe enStrathern verftreckt,en feker rechtvan toevlucht heeft, dat een doodtflager, diebinnen de negen graden van maeghfchap aenMaC\'Duff, Graef van Fyfe, beftaet, fbo hy totdit kruys fijn toevlucht neemt, en negen koe-jen,met een * vaerfe geeft,hy Vry en ontflagen *\'Co!pm-van fijn doodtflagh falwefen. [ Defe vaerfèn btvoe-worden in \'t eynde der Parlaments Aden,in \'t g i n g.boeck van de beteekenis der woorden , in deverklaring van \'t woort, Cros Mac-duff, gevon-den^] wanneer des felfs nakomelingen defè ty-tel verloren hebben,is my onbekent j [Bucha-nanus feght door misdrijf, doch befie hemfelf. ] Men bevint in de Konincklijcke regi-fters dat Koning David de Tweede dit Graef-fchap aen Willem Ramfay, met befbndere vry-heden , bcneffens de wet, die Clan-Mac-Duffgenoemt wordt, gegeven heeft en dat hieraf de ftam van Wemmis, en Douglas, en hetgrootfte geflacht van Clan-Hatan, welcks voor-naemfte Mac-Intoskech genoemt is, van hen af-gekomen zijn, wordt voor gewis gehouden.De feer vermaerde en geleerde I. Steg, klerkvan \'t Schotfche regifter, heeft my in fijn be-teekeniffen der woorden geleert, dat Ifabella,dochter en erfgenaem van Duncan, Graefvan Fyfe, het Graeffchap Fyfe op fekere wet-ten en voorwaerden aen Robert de Derde ,Koningh van Schodandt, ten dienft van Ro-bert Stempart, Graef van Menteith, gegevenheeft,die, federt Hertogh van Albania gewor-den, en boosaerdighlijck van begeerte totheérfchen brandende , David, des Koningsoudtfte foon, van honger,d\'uy tterfte der quä-len , elendighlijck deê fterven. Maer des felfsfoon, Murdacus genoemt, moeft defe boos-heyt, fbo wel van fijn vader, als van fijn fb-nen, betalen, met verlies van \'t leven, \'t welckhem door lacob d\'Eerfte berooft wierd , die m c c c coock een beftuyt maeckte dat het Graeffchapvan Fyfe voor eeuwigh aen de kroon vereenigtfou blijven. DoCh d\'authoriteyt van Burgh- Gravenmngraef van Fyfe behoort by erfrecht aen deGraef van Rothes. \\ ? iri fit\' XXIV. Schotlandt^ Q^q Nieuwe ; ïi
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? IGO Nieuwe Befchrijving Van E. doOr ROBERT GORDONIUS. Yfe , een deel van \'toude Ottolinia, ge-lijck Boëthius ver-haelt, eertijdts Rofliagenoemt, dat is, halfeylant,van alle fij dendoor de noortzee,endoor de zeeboefemsvan Forth en Taybefloten, behalvenjv^^e^y. naer \'t wellen, van welcke naem noch eenighbewijs overigh is, gelijck Culroß, een ftadtaen de wefterfche gr enfen, \'t welck als de rughoft achterdeel van Roß is, en Kinroß, eenftedeken aen de oever van de Levinfche bin-nenzee , \'t welck als \'t hooft van Roß is (wantKean is in d\'Yrfche tael hooft te feggen.) Maerdit landtfchap is nu, fèdert het jaer 840 Fyfegenoemt, naer fèker Fifus, Duffus gebynaemt,die van Kenneth, Koning van Schotlandt, detweede van die naem, in\'t jaer na Chriftusgeboorte 840, om fijn uytmuntende dapper-heyt, in d\'oorlogh tegen de Piden (d\'oudeinwoonders van dit landt) bewefen , met ditlandtfchap begiftight en befchoncken wierd.Des felfs nakomelingen wierden eerff Thanes ofFife,dat is, Vooghden van Fife genoemt. Maerfy verkregen fèdert het jaer onfèr faligheyt1057 de Graeffelijcke naem, en dit van Mil-columbus de Derde , die hen oock met veeluytftekende voorrechten boven alle Edelenbefchonck,om hun uytmuntende trouw,die fyinde kommerlijckfte tijden aen de Koning,en aen \'t Rijck betoont hadden. Tuffchen deKerck van Kenneth, Kennoway, en de vloetLevin is een heuvel, die, gelijck d\'ingebore-nen fèggen, een puynhoop van het kafteel derGraven van Fife is, eertijdts met fèven wallen,en oock met foo veel graften befloten. Menfiet oock op de grenfen, daer men naer lerngaet. Cros Macduff, of Macdufts kruys. GnnQn. Dit landtfchap wordt naer \'t noorden doorde zeeboefèm Tay van Angus afgefcheyden,\'t welck een deel van \'t oude Horeftia en Go-rea is ; en heeft naer \'t weften lern , of Stra-thiern ,Perth en Clackmanan, daer het doorhet geberghte Ochell vande voorgenoemdelandtfchappen afgefcheyden wordt. Het heeft naer\'t zuyden de zeeboefem van Forth, byd\'Ouden Bodotria , cn leght voor de landt-fchappen van Lauden en Lymnuch, en wordtaen d\'ooftzijde geheel van de noortzee be-fpoelt. Het ftreckt fich in de langte tot op twee- Gmthep.én-dertigh mijlen uyt, te weten aen d\'ooft-zijde van Fyfes zeebergh, Fyfnes genoemt,by de ftadt Careill, daer het als een fpits te fa-men loopt, tot aen Kulrofs 5 en is, daer hetfich op \'t wijtfte tuffchen de zeeboefems uyt-ftreckt, feventien mijlen breet 3 en de geheeleomkring ftreckt ftch op 84 mijlen in d\'om-keeruyt. De gront is

otigelijck, oneffen en vcrfchey- Cronhden, en naer \'t weften hooger: de welck menniet onbequamelijck in drie deelen kan dee-len , van \'t welck het uytterfte van \'t weftennaer \'t ooften heel vruchtbaer van. allerhandeaerdgewas is. In \'t midden vint men fèer aen-gename weyden, die door d\'inkomft van \'tvee groote winft geven , en voornamelijckdoor de fchapen, die overvloet van goede wolaen d\'uytlandigen meededen. Men fiet daerhet landt rontom met kleyne heuveltjes be-faeyt, en door vele en klare beeken befet, diede vlackten, die van gras weeiigh zijn, vanmalkander, en in \'t midden deurfnijden. Hetis tot alderhande kooren dienftigh, als d\'in-woonders hun vlijtdaer toedoen, en, vol- ^.r n I ^ basrhsyt, gens een nieuwe wijle van meiren, zeelcruyt,of kalck , uyt verbrande fteenen gekomen ^dun over de vlackte van \'t aertrijck fpreyden ,\'t welck, gelijck men door ervarentheyt be-vonden heeft, als een nieuw leven in de fijneen fandachtige aerde inftort, en ongelooffe-lijcke kracht tot de vruchtbaerheyt geeft. Dit landtfchapheeft geen vermaerde bof^ Bojfchtn,ichen, behalven Falkland, \'t welck, in een walbefloten, alderhande wilde beeften, aen dejaght der Koningen toegeeygent,voed. Daerzijn echter geen ftoffen gebreck , om vuer temaken, dewijl men, oock indeheyde, eengrooteen ongelooffelijcke menighte van ko-len uytdelft, die niet alleen voor haer inwoon-ders , maer oock voor de geburige lantfchap-pen , en uytheemfche volcken genoegh zijn;en die meer, dan de Luyckfche kolen, van dc Brou-



? NIEUWE ËESCHRY Kcsdeft. Bromvers in Nederlandt begeert worden. Hetheeft twee voorname vloeden, te weten, devloet Levin , die nyt een binnezee vande fèlvenaem fpruyt, en fich in de zeeboefem vanForth loft 5 en d\'Edin, de welck fijn oorfprongin \'t bofch van Falkland neemt, en van daerFyfe ter plaets, daer het engile is, in\'t mid-den deurfnijt, en, al labberende voorby Cow-per flroomende, deur een wijde mondt fich inde Noortzee ftoït. Defè vloeden zijn beydefèer vifchrijck, en op bequame plaetfen metbruggen overwelft. Het heeft een fuyvere en gefonde lucht,fbowel om de gefontheyt te bewaren,als om weêrte krijgen. De Waren, die van hier naer d\'uytlandi-ge volcker^n gevoert worden, zijn huydenvan offen, herten, daffen, geyten en fchapen joock vifcli, en voornamelijck falm , haring ,fleenkolen , en fiieeuwit fout, alleenlijck vanzeewater gckoockt. Havens, Het heeft veel havens,die gemackelijck omin te komen zijn , en daer in m,en tegen alleflormen veyligh leght, onder de welcke de-fe de voornaemfte zijn. Innerkythin, Erunt-ilandy enE/iaende flincker zijde vande zee-boefèm Forth; \\ welck oorfaeck is dat hierVelei vifch gevangen wordt, en dat de zeehan-del hier meer, dan in eenige andere lantfchap-pen van \'t Rijck bloeyt. la men fal fwarelijckelders gaeuwer zeelieden vinden,dieftouter in\'t gevaer zijn, fthoon fy fich tot de verre rey-fen inde beyde Indien noch niet gewennen,alleenlijck door gebreck der dingen, die daertoe nootfakelijck zijn ,\'t welck voornamelijckhier uyt fpruyt,dat de rijckfte kooplieden fichtot het koopen der landeryen, als defèkerftewinft, begeven. Terwijl de Pidifche faken noch in ftaetftonden, wierd dit landtfchap van de Pidenbewoont. Maer hun heerfchappy wierd federtgeheel verdelght, en dit door Kennethus deTweede, die in\'t jaer na Chriftus geboorte.839 hen in veel heftige, maer echter geluc-kige ftrijden verftoegh, en ten landt uytdreefjin voegen dat de Schotten in hun plaets qua-men , en hun wooningen, door \\ recht desöorloghs verkregen, met wonderlijcke ftant-vaftigheyt befchérmt hebben, eerft tegen deBritten en Engelfche Saxen, die foo groot eenaeiQWas van \'t geburigh Rijck , \'t welck fy be-nijddéii, niet konden verdragen, en oock te-gen de iSeenen en Noormannen, tot roovenen pionderen overgegeven, en toen de bitter-fte en fchadelijckfte vyanden van de Chrjfte-lijcke naem. Maer federt heeft dit lantfchap,gelijck bock het geheele Kotiinckrijck, doorde wreetheyt en meyneedigheyt van Eduardd\'Eerfte, Koning van Engelandt, groote, jafeer groote veranderingen uytgeftacn,de Welc-Schötlahdt. Zucht\' J U^aren. I ! Oude

in-woonden» ?J-.. 101 VING VAN FYFE. kc door de Goddelijcke toelating niet langduerdén,- want toen, eerft door de dapper-heyt Van Wallas, en daer na van David , defoon van Robbert Brus,het geheele Koninck-rijck tot de voorgaende vryheyt gebrachtwas , is oock dit landtfchap weêr in fijn eerfteftaet geftelt, en heeft federt geen rampen be-proeft, dan die aen\'t geheele Koninckrijckgemeen waren. De geheele zuyderlijcke ftrant ismetvlec- steden.ken aen malkander befbomt, die heden totfteden geworden zijn , onder de welcke defèvolgende recht van ftemming in de hoogevergaderingen van\'t Rijck hebben j te weten, Cnotc fte-Culroßy Inner kythin, Bruntilandy Kingorn^Kirkaldy^Dyfertj Pettin-^eem, Wefl Anfierrudder , Eafl Anßcr-rudder, Kilrinny, Careill, en naer d\'ooftzijdeSainä Andrem ftadt in \'t midden van \'t landt-fchap Coypper ïn Fife, tot onderfcheyt van eenander Cowper in Angus , daer ftien Dmfemc^lin by voegen mach. Edklmd is oock een tref- Minderefclijck ft edeken, daer men een heerlij ck Ko-nincklijck gebouw fiet, en dat een aengenameuytficht over \'t geburige bofch en vlackteheeft, fonder echter \'t recht van ftemming inde groote vergaderingen te genieten. Torry,Abyrdour, de beyde Weems, Leyin, Ely, en S. Monanszijn ftedekens, op een rijgh aen de noorder-lijcke ftrant van Forth gelegen, en vaii vif^fchers en zeelieden bewoont. Tegen overGaurie leght Ne\'SP-brugh, aen de zuydzijde vande Tay gelegen, daer de zeeboefem tot demaet van een rechte vloet geprangt wordt.Aen de weftzijde vande binnenzee Levin isKinroß, een welbewoont ftedeken,- en alle deiefteden, fchoon fy marckten van alderhandewaren hebben, genieten echter niet de voor-rechten van kafteelen , vermits men \'t recht,van in de vergaderingen te ftemmen, aen henweygert. Maer onder alle fteden befit fonder tegen- sainUAn-fpreken Sint Andrews ftadt d\'eerfte placts,eer- drews.tijts de zetel van dAertsbiirchop,in de vlack-te gelegen, eh fich van \'t ooften naer \'t weftenftreckende, en aengenaem van uytfichl in debygelege Noortzee, en die een groote me-nighte van alderhande zeevifch uytlevert.Defe ftadt heeft naer \'t zuyd-ooften een ha-ven , maer die echter niet fèer bequaem voorgroote fchepen is. Sy heeft oock een kafteel Kafleel»op de klippen, die naer \'t noorden tegen dezee aen leggen. Dit kafteel was eertijdts feèrfterck, maer federt fchandelijck van de Fran-fchen verwoeft, toenfy de welverdiende dootvan deKardinaelBetonius, in\'t jaer 1^47,wilden wreken, maer nu ten deel bouwvalligh.De ftadt heeft rechte ftraten, daer onder velewijt zijn, die kruyswijs deur malkander

loo-pen. De ftraten ftrecken fich van\'t weftentiaer \'t ooften, van de wekken twee recht üy t- R r gaen I n Ij !r Mill i|
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? gaen, fchoon fy foo hoogh daer op roemden :want de muer, die noch geheel is,en het kloo-fter omringde, is van vierkante fteen gebout,en met veel toorens en rondeelen verfien, enfchijnt eer een Konincklijck hof, daer in d\'in-woonders door d\'overvloet van alle dingen inweelde overvloejen, dan cellen der Monic-ken , die alles om Chriftus wil verlaten. Hieris een vermaerde Academicjof hooge School,de voornaemfte van alle, in\'t jaer 1426 vanKoning lacob d\'Eerfte met groote inkomftenen voorrechten begiftight, tot de welcke drieCollegien , of vergaderingen behooren , dievan S. Salvador , S. Maria, en S. Leonardus.ïn dit lefte Collegie te verderen heeft ibnder-ling uytgebloncken de miltdadigheyt van dedeurluchtige Heer loannes Scott,Scoto-Tar-vet, Ridder, en een beminder der treffelijckegeeft en, dewijl hy by de voorgaende Philo-fbphifche voorleefingen een nieuwe van deliefelijcker wetenfchappen, of van de welfpre-kentheyt daer byvoeghde , en groot jaergeltdaer toe beftelde, \'t welck hy eeuwigh be-geerde te hebben: door welcks miltdadigheytde gemeene Bibliotheeckvan \'t Collegie oockeen groote aenwas gekregen heeft. Men telde hier eertijdts veel Abdyen , Pri-oorfchappen en kloofters,voornamelijck doordc mildadigheyt der Koningen gefticht^maertoen men de Godtsdienft reformeerde, wier-den fy eerft aen de Konincklijcke kroon ge-voeght, en daer na aen d\'Edelen gefchonc-ken,van de welcke fy hedenjgelijck Koninck-lijcke leen-goederen, befeten worden. Daer is in \'t geheel Koninckrijck geen lant-fchap , dat meer Edelen tot inwoonders heeftjvvant onder de Graven telt men Rothus,de voornaemfte van \'t vermaert geflacht vanLesley, Erfburghgraef, gemeenlijck Sheriff,of Overfte van\'t Recht te fpreken, en van dehooftfaken in\'t landtfchap j en d\'inwoondersvan alle ftaten komen te Cowper by malkan-der, om \'t Recht van hem t\'ontfangen, behal-ven dat de Konincklijcke fteden in minderefaken oock hun Recht genieten. Murray, uytde ftam der Sw^arts, heeft te Duniberfel eenkafteel gebouwt, daer foo vermakelijck eenhof en tuyn by gelegen is, dat geheel Schot-landt geen ander heeft , dat hier by halenmach, mict d\'omleggende Baronny. Mor-ton Duglaß, Erf heer van Abyrdour, en andereilaetfen. Craford LindeSydie oock erfrechtet derlooftfaken van\'t Bifchdom Sint Andrews is,heeft veel groote en treffelijcke kafteelen, on-der de welcke Strudder uytrnunt, dat eenbeeftenperck heeft, bequaem om vier of vijfduyfent herten en daffen te bewaren. LeVi-^nïm, uyt hetgeftacht van Lesley, nuOpper^veldtheer van \'t Schotfche heyr, heeft een ka-fteel te Balgon, aen de rechter

zijde vandevloet Levin. Kingorn, hooft van\'tgeftachtvan Lyon, befit een oudt kafteel, Konings-hoorn genoemt, aen de ftadt Kingorn ^ maerdit kafiieel is geheel verwoeft , en de murendaer afzijn alleen overgebleven 5 énfy heb-ben defe landen verkregen , vermits des felfsvoorfaet de dochter van Koning Robert deTweede tot gemalin had. Kelley, voornaem-fte van \'t geflacht van Fenton, befit het voor-,treffelijck kafteel van Kellum. De Graef vanFermelodun, hooft van \'t geflacht van Seaton,in de ftadt van gelijcke naem. Wemefius, yanWhems, befit groote landeryen, en veel ka-fteelen. Southeski van Carnagie befit het kafteelLeuchars. Dalhoufevan Èamfay heeft Abtshof.En defe alle zijn Graven. :gaen naer ket kloofter der Regiilier-Canonic-ken volgens S. Auguftinus infteiling, eertijdtsfeer vermaert, maer nu heel afgelchaft, naer\'t ooften en zuyd-ooften gelegen^welcks puyn-hoopen betoonen dat defe Monicken nietsdan d\'armoede, ter herten heeft ge- ü i l ; Edekn. • « I : i I\' i! - t De Burghgraef van Dudop, opperfte van \'tgeflacht der Scringers, befit de Baronny enkafteel van ïnnerkithing. De hooger Baron-nen, die kafteelen en Baronnyen befitten,zijndefe: Sinclarus van Sinclair, Elphinfton varlBalmerin , Balfour van Burley, Leflie vanLundores, Melvinus van Melvill, Lindefayvan Baccarres, Murray van Balvarid. Yder van defe Edeleri hebben plaets enftemming in de hooge vergaderingen van \'tParlement onder de hooger Edelen, die ge-meenlijck Lords van de Schotten genoemtworden. De naeften aen defè zijn de minder \'Baronnen , die fy gemeenlijck SmalBamns eaLairds noemen, die in hun eyge landen galghen rat voeren , de welcke alle eertijdts ftem-men in de hooge vergaderingen van \'t Ko-ninckrijck verkregen hebben, en in ftaet vanfoodanige quamen, die hun befittingen vande Koning voor hun hooft vry befaten: maerfy vaerdigen nu niet meer dan twee af, die inde naem van hen alle verfchijnen, en metd\'andere afgevaerdighden der Baronnen vaü\'t Koninckrijck het tweede lit van\'t Rijck iade vergaderingen maken. Sy genieten in hunlanden een felve Recht, als de hooger Edelen. Defe volgende lijft wijft aen de bynamen Minder»der mindere Edelen naer d\'ordening van \'tabc, op dat niemant klagen fou dat hy telaegh geftelt is: Achmultie, ArnotFareny, Ayton> Anftru-ther, Arefkin Endertill. Beatoun Balhom , BeatounCreuz, BalfourKimeare,Barclay Colernny,Balcanqual,Braccvan Earles Hawl, Brace van Kearnock, Brounvan Fordal, Bofwel van Balmouth. ColvillCleifh,CarftaresKeinnocher,Crich-toun Lwydoun, Crichtoun Abercrwmbey, Gun-



? VAN Cünninghanie Barïis , Claphan Garslogey* Forbes Rircs. Giblbn Dwric. Hamylton Kwanbrackmbunt , HalkheadPithfirran, Henryfon Fordel, May Naehton,Hope Crighal, HeriotRamornie. Inglis. Kirkcaldy Crange,Kynninmont, Kynneir. Lyndfay Wormonfton , Lesly Newton,Lundy anders Maidand, Lumfden Innergel-lan, Lermont Balcomye. Monipenny Pitbmilly, MoncreifFBalcafey,MoncrdfF Randerfton, Melvill van Brunt-yland, Myrtoun van Cambo, Makgill Ran-killo. Orrok. Pitcairne Forthar, Prefton Wallefield, Pre-fton Ardrie. Sandilands S. Monans, Scott Scottis Tär-vet, Scott Ardrois, Scott RofTy,Scott Pidedy,Sibbet Rankilo over. Wardiau Pittrevic^Weymes Bogyn, W ood. De haven van Ely is van de Heer WillemScott, Baron van Ardrois van gehouwe ftee-nen foodanigh gebouwt, dat het de werckender oude Romeynen durft uyttarten, en ditin\'t jaeridio, op fijn eyge koften, fondereenige onderftant der burgers. De [ehe Schrijver op de kaert ian FYFE. Nfe Hiftoriefchrijvers erkennen Voor^^ d\'oudfte inwoonders van dit geweft dePieten, tegen de welcke de Deenen lang omde befitting van\'t fèlve getwift hebben,daer afnaer oogenfchijn de gelegenheyt van \'t landt-fchap felve oorfaeck is. Want dit voorgelegegroot eylandt, dat tuffchen twee zeeboefemsin zee uytloopt, fchijnt defe roovers aenge-lockt te hebben, dewijl fy niet alleenlijck dit,maer oock alle andere landen , aen defe zeepalende,gratighlijck aengetaft hebben; maerde Piden hebben het echter behouden, vande welcke het, met hun heerfchappy , aen\'tSchotfche Rijck overgegaen is. De oude Piótifche naem is vergaen, eh ge-heel onbekent, gelijck der felver andere ael-oudtheden, die buyten twijffel wel wetens-waerdigh zijn geweeft. Maer Ptolema2us,dieomtrent het jaeronfes Heeren heeft ge-bloeyt, plaetfthier de volcken Vennkoms ge-noemt. D\'onfen erkennen voor d\'oudfte naemhier af Roßia, welcke benaming niet van dewaerheyt afwijkt. Want defè naem, die eygenwas aen d\'oude inwoonders, beteekende byhen een half eylandt. Doch men acht dat fyde hedendaeghfche naem van Fyfe van FyfusMacdufï, de machtighfte Graef daer af, diein \'t jaer 670 bloeyde, verkregen heeft. Sikotkrdti Oitdc i«&quot;w&mitrs. F Y F È. 103 Dit landtfchap is langwerpigh, én, fich tuf- Gelegen-fèhen twéé zeeboefems uytftreckende , eyn-dight beytelswijfe naer de ftadt Carreill, en isvan alle zijden van de zee, of van\'t zeewaterbefloten, behalven naer de weftzijde , daerhet aen\'t vafte landt gehecht is, en vandevooghdyen van Clackmannan, Sterlinfhyr,en \'t Graeffchap Strath-Iern befloten wordt,en die tot fijn geburen heeft.

De langte vanKulrofs tot aeii dc ftadt Carreill, dat is van \'tweften naer \'t ooften, beflaet twee- en-dértighvan onfè mijlen; en het begrijpt in de breette,van Kingorn tot aen de zeeboefem Tay, om-trent vijftien mijlen. De lucht is, door toedoen van de zee, facit-ter en lieffelijcker , dan men van fbodanigheen hemelftreeck gelooven kan. Ia men vindtveel Iandtfchappen, verder naer \'t zuyden ge-legen , die veel meer de fneeuw, koude enftrengheytvan de lucht onderworpen zijn,terwijl fy van bergen omringt worden,of verrevan de zee afgelegen zijn. Doch d\'overgrooteen onuytpüttelijcke overvloet van fteenkolenverdrijft van hier de ftrengheyt des winters ,cn veroorfaeckt hier een bequame en aenge-name wooning, en een groote overvloet Vaninwoonders. Het aerdirijck is bequaem om vruchtenvöort te brengen , te weten , tarwe , haver,rogge, erten,boonen,en veelderhande zaden,die het mildclijck geeft. Men vindt daer oockveel hofvruchten, die aengenaem van fmaeckzijn. De landen, verre van de vloeden of zee,of na aen \'t geberghte gelegen, worden vand\'inwoonders, die groote naerftigheyt betoo-nen , met meften, voornamelijck van kalck,daer af hier groote overvloet gebrant wordt ^vruchtbaerder gemaeckt. De meefters trecken jarelijcks groote winftuyt d\'adcren der fteenkolen, die in\'t landtverkocht, of naer buyten gevoert worden;Men vindt feer groote en onuytputtelijckekoolputten in de plaetfen , naer de Forth ge-legen , door welckers middel dagelijcks eengroote menigte van fèer wit fout in veel plaet-fèn gckoockt wordt, \'t welck fy dagelijcks ge-bruycken , en oock buyten voeren. In demaenden van Auguftus cn September wordtoock aen de geburige ftrant een groot getalvan haring door de lieden, die acn de ftrantwoonen, gevangen. \'tZy geoorloft dc natuer, cn\'t vernuft der Acvt eninwoonders met dat van d\'andere volcken tevergclijcken. Men mach fonder roem, en metwaerheyt feggen, dat geen landtfchap van\'t Rijck gcbuyghfamer en beleefder inwoon-ders heeft, \'t zy men op d\'Edelen, die hier ingroot getal hun wooning hebben, of op \'t ge-meen volck fiet. Men vindt hen in veel andereplaetfen wrect, woeft, en plomp; maer dit S f be«^ 1 I 1 ; l-ni \' i \'ii 1 i\'1\' ?i i \' i I ! \' fi: :I I \' I i irf I Üif
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? 104 NIEUWE BE beleeftfte Landtfchap brengt fachtfinnige ,befadighde en heulche menfchen voort, dienochtans in \'t handelen der wapenen voorgeen andere wijeken. De voornaemfte bergen zijn the Ochells, byd\'Ouden onder de naem van Ocelü bekent, diedit Landtfchap van de weftzijde beiluyten, endat in een lange ftreeck van lern affcheyden.Defè bergen zijn niet fèer hoogh, en oockniet ruw en wreet, maer Wörden byna overalgebout, ofj met groene dalen afgefcheyden,en zijn dienftigh om \'t vee te weyden.De mid-dellanden rijfen hier en daer tot bergen enheuvels, en zijn met aengename en vruchtba-re dalen afgefcheyden, en in velden verdeelt,en daer fy een weynigh rijfèn met verfcheydenamen genoemt. Van hier verheft (ich, naerde zuydzijde van \'t Konincklijck vertreckEalcklant, (beneffens een ftadt, beeftenpercken kafteel) een tweetoppige bergh, homond ge-noemt. Daer is noch een andere bergh, tuf^fchen de binnenzeen Levin en Orr, Bin-eartiegenoem.t. Nomans-La-^ ftreckt fich naer dezeeboefem Tay, niet verre van Benbrich ge-legen. De plaetfèn, die fich naer \'t zuyden, ofnaer \'t zuyd-ooften ftrecken^ dragen defè ber-gen , LargO\'lasp, KeUy-laiP, Dun-eker-la\'9s>, Logy-laypy Dimcarro-Uw. De vloeden van dit Landtfchap zijnd\'EJi«,by d\'Ouden niet onbekent, en by Ptolemeusmet de naem van lina aengewefen, een heelandere vloet, dan onfe hedendaeghfche Tine,die hy Vedra fchijnt te noemen, de welck fijnoorfprong in \'t beeftenperck van Falcklandtheeft; want hier krijght defè vloet eerft denaem van Edin, fchoon de vloet Miglo veelverder, te weten uyt d\'Ocellifche bergen, af-vloeyt, en beneden\'t perck fijn water metdat van Edin, noch kleyn zijnde, vermengt.Van daer vloeyt d\'Edin , van water gewaf^fen, en veel onbekende beeckjes in ont-fangen hebbende, deur een luftige en welge-boude vlackte voorby Cowper, en, aen d\'üyt-gang de beeck Motrum in fich ontfangen heb-bende, loopt twee mijlen van Sainót Andrewsin zee, en kan, uyt oorfaeck van de kortheyt,geen fchepen lijden. De LeVin, uyt een bin-nenzee van gelijcke naem gefproten,(in welc-ke poel twee vloeden , beyde Ctó genoemt,en de darde Garny geheeten , fich ondaften)en recht ooftwaerts aen vloejende, vermengtfich by een ftadt, die de naem van Levins-mouth heeft, in de zeeboefem van Forth, nadathy eerft de beeckenOrr en Lochtis in fichontfangen heeft. Men kan hier acn de zeekant veel ftedenfien,die niet te verachten zijn, voornamelijckom de

gelegentheyt van de koophandel ge-lijck de volgende zijn: Co-ïïper^een ftadt,in \'t midden van \'t lant,het ^erqcn,c> Rivisreri. Stéden. Cowper, S € H R Ir V I N G hooft van \'t Burghgraeffchap ^ daer \'t rechtgefproken wort, aen de vloet Edin, fondertwijffel heel out, gelijck vele van de landtfte-den, welckers glans en heerlij ckheyt nu ver-dwenen is. Dit fchijnt aen te wijfen dat menrecht daer uyt gehaelt heeft, met verwaer-loofing der zeefteden, die in d\'oude tijdenniet, of geheel kleyn geweeft fchijnen; dewijlonfè voorouders, door de gedurige oorlogender Britonnen, Denen, of Saxifchen afgemat,noch feldeii koophandel met d\'uytheemfchendreven. Sainä Andrem, de hooftftat van \'t geheele Sainä An- O j Rijck in geeftelijcke faecken , dé ftoel van\'t Aertsbifch-\'om , de v/ooning der Mufèn,door een vermaerde Academie deurluchtigh,aengenaem van gelegenheyt, en aen de noort-zee geplaetft, heeft een haven, die niet onge-mackelijck is, een vifchrijcke zee, enruymeen gefonde landen. Sy is haer grontveft ofaenwas verplicht aen Albatus Regulus, (daeraf d\'oude naem van Fanum Reguli herkoomt)die, van een lange pelgrimagie weêrgekeert,\'t gebeente van Andries d Apoftel, gelijck hyfèyde, met fich bracht,en dat,fbo hy roemde,in defè kapelle begroef, en in die ruwe eeuween waen van heylighey t voor defe plaets ver-kreegh. Doch dit zy fbo \'t wil, dit gevoelenwas felcer heel vorderlijck voor de ftadt; wantde Koningen, en veel Grooten, hun heerlijck-heyt betoonen willende, bewefèn groote milt-dadigheyt aen defe plaets, daer defè fèer rijc-ke Priory gebouwt wiert, welcks inkomftenmet de middelen van d\'Aertsbiffchop gelijckwaren. De puynhoopen van de kerck, en van\'t kloofter zijn noch in wefèn, en getuygenklarelijck d\'oude pracht en heerlijckheyt vandit gebouw. Daer zijn noch andere fteden,die men niet Andereße-behoeft te verwaerloofen, gelijck Carreill, in^^&quot;*d\'uytterfte hoeck naer \'t ooften, Anflruther yVitten\'^eym, S, Monans, Eloy, of Eïiot, Lelpins^mouth, Weemis, Difert, Kirkaldy, ICingorn, Brunt^ylandty van daer de dagelijckfche overvaertnaer Ly th is, Abyrdour, Inner-Kethyn, eertijtsvan koophandel bloejende, en Dunfermelin:defè alle zijn fteden aen de zeeboefem Forth,uytgefondert Dunfermelin, \'t welck weynighmijlen daer af is. Maer aen d\'andere ftrantvan Tay zijn Neuburgh, Eaß-Ferry, en FalcklandPin de middellanden. D\'Ouden maken gewachvan twee fteden in dit geweft, van Orrea eaVidoria, beyde inde middellanden

gelegen,van de welcke d\'een niet verre van Cowper,en d\'ander niet verre van Falcklandt gelegenzijn. Zy zijn echter niet de fèlve; maer menkan niet giffen of defe oude fteden al over-lang vergaen zijn. Eer de Gereformeerde Godsdienft te voor- Khojun.ichijn (^uam, wierden hier drie kloofters, en drie



? loy V Y A N E, drie Prioorfcliappen getoont, die met rijckeinkomften begiftight waren. Dunferfnelin , ofFcrmclmodun, door David, d\'eerfte van dienaem , gefticht. Het kloofter van Limdons,\'t welck door David , Graef van Huntington ,en broeder van de Koningen Malcolmus deVierde en Willem gefticht is. Het klooftervan Balmrln , een werck van de Koningin Er-mingarde , gemalin van Koning Willem.Tmcrfchap\' j^lacr de Prioorlchappen zijn , van S. Andries,door Alexander D\'eerfte gebout. \'t Ander is van gefticht van.......het darde Port-Molocby een werck van Brudeus,Ko-ning der Piden. De geeftelijcke laken worden heden doorvier Presbyterfchappen bedient j en dele zijnCowper, S. Andrews, Kirkald, enFermelino-dun, van de welcke yder ftjn parochykerckenonder fich heeft, In \'t jaer 874 wiert by de ftadt Carreill te-gen de Denen, die van Elungar en Hubba be-leydt wierden, geftreden , Conftantinus, Ko-ning der Schotte n, ge va n ge n, en van de wree-dc vyant onthalft. Veel jaren daer na, te we-ten omtrent het jaer onfès Heeren 1300,ftreedt Willem Wallace , een dapper helt, ende befchcrmer van onfe vryheyt in de kom-merlij ckfte tijden, tegen loannes Pfewart, entegen\'t Engelfche heyr, dat, fijn veltoverfte,en \'t grootfte deel fij ner benden verlorenhebbende, de vlucht koos. Dit gefchiede terplaets, die heden Black-yronfjd-forreß genoemtwort. Aen de ftrant naer \'t zuyden leggen veeleylanden. \'t Eylant Game, daer een naeuweengte is , eertijts met een kafteel verfterckt,dat voor de gene , die vorder wilden fchepen,de toegang floot. Een weynigh lager leghtS. Colmes Eylant, de plaets van een kloofter,\'t welck nu verwoeft is, en niet verre van daerCareill, aen d\'ingang van d\'engte. Emona, he-den May genoemt, daer men eertijts oock eenkloofter vondt. De gront hier af is zandighen vlack ^ en het heeft geen gebreck van foetwater. Het heeft nu een brand-baken, daer inmen des nachts vuer ftoockt, om de gene ,die daer by duyfter voorby varen, de wegh tewijfen. Dewijl, volgens d\'oude gewoonte van onsKoninckrijck , d\'Edelen ten meeftendeel op\'t lahi: in hun lanthuyfen woonen, en fich wey-nigh tijts in de fteden onthouden, maer, hunfaken afgedaen hebbende, t\'huys hun levenoverbrengen, foo is dit Lantfchap van alle zij-den cierlijck befet met ontellijcke hoeven,kafteelen en floten der Edelen, die in fo grootgetal zijn , dat men te veel tijt fbu fpillcn metdie te noemen; en defè korte befchrijvingfbu \'t oock naeuwelijcks können bevatten. Enfeker, de gewoonte van dit lantleven is fèerSchotlandt» fen, £yUnden, dienftigh tot de verciering en verbeerlijckingvan \'t

Koninckrijck, dewijl yder om ftrijt3ooght fijn landeryen te bouwen , en te ver-beteren. Dit veroorfaeckt dat men hier veelgeflachten, vrywillige macltijden , open huy-ien, en alles vol van heufheyt en beleeftheytvoor de pelgrims en reyfigers vint. Ick kan echter niet nalaten de geheugenisvan de voornaemfte Adel, die ten meeften-deel in defè plaetfen woont, of daer ingcbo-ren is, (\'t welck niet onnut fal zijn) op te ha-len, doch fbnder eenige ordening, om dat dieonbckent aen my is , en om dat dit aen \'t Par-lement behoort. Ick fal dan d\'ordening aend\'oplefcrs laten, dewijl dit buyten mijn voor- : ! I t nemen is. De Graef van Rothefay,hooft van\'t geflacht Edekn:Lefley, heeft aen dc vloet Levin fijn huys ,dat door de naem van \'t kafteel Lefley ver-maert is. De Graef van Crauford , door fijnsvoorouders adelijckheyt, en oude feden fijnvoorouders vcrtoonende,en voornaemfle van\'t groote geflacht der Lyndefiers , befit nietverre van de ftat Cowper een treffelijcke hoe-ve , die fy Struthers noemen , met een grootbeeftenperck. Dé Graef Vemius, voornaem-fte van\'t geflacht der Vemiers,heeft fijn woo-ning by \'t ftedeken Vemia,en by \'t kafleel vangelijcke naem, aen de zuyd er fhant. Balme-rino , de ftam van \'t oude en vermaerde huysvan Elphinfton, heeft fijn wooning aen dezeeboefèm van de vloet Tay, en niet verrevan hier oock Londbris, die fijn afkomft uythet geflacht van Rothefay heeft. De voor-naemfte van het huys en van de bynaem derSetons, een edel en deurluchtigh jongeling,befit de tytel van \'t Graeffèhap Fermelinodun,\'t welck hy van fijn Vader erfde, die onlangsCancelier van \'t Rijck heeft geweeft. De Ba-ron Sinclair, diens afkomft out en edel is, be-fit van outs \'t kafteel Ravensheucli: want fijnvoorouders hebben Zetlandt, en d\'Orcades,onder de tytel van Graeffchap, befeten. Dehedendaeghfche Graven van Cathenes, enalle de gene , die de bynaem van Sinclairvoeren, brengen hun oorfprong tot dit ge-flacht. Daer is oock een Graef van Levin, uytde ftam van Lefley , verfcheyden van \'t Levinaen de zeeboefem Forth j die, door de krijghs-oeffening vermaert, onlangs van Koning Ka-rel tot defè eer verheven is. De Baron vanBalcarrafs, aen\'t oofterlijck geweft, van\'tge-flacht en van de bynaem der Lyndefiers. DeBaron van Burgley, aen d\'oever van de bin-nenzee Lcvin,die de ftam der Balfours,door\'ttrouwen van d\'erfgenaem, weer opgeholpenheeft. En indien \'er noch eenige anderen zijn,die verfoek ick dat fy mijn onkunde verichoo-nen, die in de kennis van dit Landtfchap halfeen vreemdeling ben, en van alle geen be- T t hoore-



? hoorelijcke onderfiant, ia dit op te ipeuren,genoten iieb. Op de grenfen van dit Landtfchap , aen degemeene wegh, langs de welck men naer lerngaet, niet verre van \'t dorp Abreneth, is eencian-Arac- heel oiit gcbou van fteen, Clan-Mac-Duffs-crofe,Vup-cros. ^^^ j^gj. ^^^^ Macdufs flam, genoemt,van \'t welck defe rechten gedacht worden, dat degene, die defe groote Mac-Diif, eertijts eenfeer mach tigh Graef van dit Lantfchap, (doorwelcks vlijt de dwinglandy van Mac-bcthvoornamelijck omgeworpen wierdt) in de ne-gende graed van maeghfchap beftondt, aendootftagh fchuldigli zijnde, en jfinekende totdefe autaer fijn toevlucht nemende, met eenfeker getal van offen (dat noch kleyn was ) televeren, van fijn misdrijf vrygefproken fbuwworden. Daer was oock een oudt opfchrift,nu door de tijdt uytgewifcht, met half-latyn-fche verfen , die ick, foo het niet verdrietenfou, en foo fy niet te lang waren, geheel fouwkonnen bybrengen : maer fy fouden nergensdienftigh toe zijn,dewijl ik acht dat fy van nie-mant verftaen konnen worden, en dit vreem-de , met Latyn vermengt, heden geen tael tekennen geeft, als alreê over fes hondert jarengeftelt. By dc ftadt Kingorn aen de ftrant in een klipis onlangs een bron van klacr water gevonden,\'t welk heel gefbnt voor d\'oogcn is, en \'t welk,gelijck men gelooft, heel dienftigh voor an-dere gebreken van ongefonde ingewanden is :en niet weynigh bekennen, of roemen dat fydoor\'t gebruyck daer af hulp gevoelt hebben.Doch ick weet niet hoe dit heden foo onge-acht is geworden» Befchrijving van\'t EYLANT KETH. Et Eylandt Keth leght in de zeeboefèmvanForth,by d\'OudenBodotria genoemt, Gelegen\'hejt. Gront. H omtrent in \'t midden tuffchen FyÊ en Lo-thian , en ftreckt fich van \'t noordweften naer\'tzuydooften in de langte van vijftien hon-dert fchreden, cn is aen de noortzijde vijfhondert, en aen de zuydzijde niet meer dantwee hondert fchreden breet. Het lant is vet,en voornamelijck vruchtbaer om gras te dra-gen , maer door de traeghcyt der befittersnoch ongebouwt i ten meeftendeei vlack , enbrengt veel kruydengeluckighlijck voort, vande welcke de voornaemfte alle goet zijn, alsSchurftkruyt, Tym , Heulzaet, Spumcum ,Weeghbree, Zeegras, Lepelkruydt, Aertvcil,Papenkruyt, kleyne Donderbaert, Herts-hoorn, Madelieven, Oyevaersbeck, Kliffen-kruyt, Kruyswortel, Klecfkruyt, Padch, Ba-thengel^ Slangenhooft,Andoorn,Bilfenkruyt, Gefcndehron. :o6 onfer vrouwen Diftel, en

meer andere. Hetheeft vier wellen van klaer water, en oock fooveel havens naer de vier hooftwinden gelegen.Het eylant rij ft in \'t midden tot een bergh, diemet een dertien-hoeckigh werk door Françoisen Maria , Koningen van Vranckrijck enSchodandt,feer ftcrk wierd gemaekt met mu-ren van vierkante gehouwe fteen, op de hoog-te van fes cn een half ellen , en byna half foobreet, daer af de recht deurgaende ftreeckomtrent hondert voeten groot is. ïn d\'om-keer van defè muur zijn drie treffelijcke ve-fdngen, beneden in de welcke grof gefchutfbo becjuamelijk geplaetft kan worden,dat debeleggers van de naefte toegang afgedrevenworden. Dit eylandt heeft oock een put vanfpringend water binnen de twintighfte fchrccdvan de muren, heel bequaem tot watering.Van binnen is d\'aerdc met de hooghte dermuren gelijck j en dc wapenen van de Konin-gin Maria, in marmer gefnedcn, worden nochin dc muren gefien^mct defe fpreuk daer ondergefchreven : Sa yertu ni&quot;attire , dat is, fijn deughtlockt rny aen. De zijde van de muur , die fichnaer \'t noorden ftreckt, is of door de ramp destijts neêrgeftort, of met voordacht neerge-worpen. Een felve nootlot heeft oock het ge-bou felve, eertijts binnen de vefting gebouwt,getroffen. Tuilchen de kcy fteenen is een putvan fwartachtige fteenen, die, terwijl fy uyt-gedolven worden, een zwavelachtige luchtafgeven, en echter in het bouwen der huyfenfeer geprefen worden. In dc wintermaendenwort rontom dit eylant een groote overvloetvan oefters , en in de fbmer verfcheyde flachvanviftchen gevangen , die by heele hoopenrontom \'t eylandt fwemmen, en groote winftaen de viffchers geven. Dit eylandt voert de naem van\'t edel ge- aww.flacht der Kethers , welckers ftichter, gelijckde Schrijvers van onfe laerboecken verhalen,van Malcolmus de Tweede , Koning vanSchodandt, in \'t jaer na Chriftus geboorteloio, defe, cndc Baronny Keth, en\'t Maer-fchalcklchap in Lothian , met d\'erfïèlijckewaerdigheyt der Macrfchalcken van Schot-landt, tot vergelding van fijn dapperheyt, enwackerheyt, Idoeckmioedighlijck, te Bari inAngus tegen de Denen in de ftrijt bewefèn ,verkregen heeft. Des felfs heerfchappy is vanfijn nakomelingen aen de Leonten, Koninck-jcs van Glammie , overgevoert, welcks hooftvan \'t gedacht loannes Leon , de BaronnyKingorn, aen de ftrant van Fyfe, tegen overKeth, van Robbert de Tweede, Koning vanSchotlandt, met de dochter van de felve Ko-ning , tot een

huwelijcksgift ontfangen heeft.Van des fèlfs Erfgenamen is het felve eylandtin\'t jaer i<549 vervreemt aen loannes Scot,Baron van Scot-Tarvett, Diredeur van de Cance- KETH. \'t E Y L A N T



? \'tE Y L A N Cancelary des Köninckrijcks van Schotlandt,€n Raet in\'t Hooge hof, onder welcks be-ley t de vefting, hier voor gedacht, niet de ge-bouwen weer aengetaft, en beginnen opge-niaeckt te worden. Dit eylandt wordt in deFranfche hiftorien Ijlc des CbeVaux , Paerden-ey-lant, genoemt, om dat de paerden hier ge-iuckelijck vet worden. t E Y L A N D T BAS. Et eylandt Bas, acht mijlen van \'t ey-landt May , zuydwaerts aen, gelegen,fchijnt eer een deel van Fyfe, dan vanLothian tewefenj want het is feker dat heteen oud erfgoet van Macduff, Graef van Fyfe,heeft geweeft, na welcks misdrijf de Koning,en de Biffchop van S. Andrews dit geheel erf-goet onder malkander hebben gedeelt,ja foo-danigh , dat het Vorftendom van dit eylandtnu oock gedeelt was , en de helft van \'t eylantdoor de Koning, en d\'andere helft door deBifichop befeten wierd j maer nu, door \'t ver-drijven der Biilchoppen , geheel aen de Ko-ning gekeert is. Lauderus van Bas , hoewelhy veel andere landeryen, foo in Lothian, alsin Fyfe befit, heeft echter de tytel van defèklip aengenomen, en is Heer van Baß voorveel eeuwen genoemt, om te toonen dat hetaen Fyfe behoort. De fèlve van Baß heeftonlangs de Baronny van Scanie en Levin inFyfe aen de Heer Alexander Gipfbnius ver-kocht, \'t Eylandt felf is van alle zijden fteyl en af-gebroken, cn van alle deelen ontoegancke-lijck , behalven naer de zijde, die tegen over\'t zuydweften is, daer echter een alleen, vaneen tou geholpen, fwarelijck op kan klimmen,om naer \'t huys te gaen. Het huys is fterckgenoegh van gelegenheyt, en echter met ee-nige yfère ftucken gefcliuts verfterckt, en alsals men dit huys eens voorbygegaen is, fbogaet m^en allengs hoe langer hoe enger naerde top op. Op de top felve is een heel kleyn kapellet-je , en een feer klare bron, daer men naeuwe-lijcks twintigh fchapen kan weyden. Sy heb-ben geen fteenkolen in de winter,maer ftokenten meeftendeel van de neften der vogelen.Dit eylandt heeft, behalven d\'andere voge-mnderiijc- ie^ > dic oock\'t eylandt May uytgeeft, een ge-ki ganfen. hecl wondcrlijckc vogel, gemeenlijck de gansvan Bas genoemt, wat kleynder dan de ge-meene ganfen, miaer veel vetter: want fy leeftvan de haring, en behoud oock der felverfmaeck , als fy gegeten wort, Sy overtreft invettighey t alle andere vogelen, van wat flachfy oock zijn. Defe ganfen trccken in de maentvan April of May naer dit eylandt 5 en danmoeten fy alle ftille zijn. Maer als fy hun ne-

B A S. ften hebben beginnen temaken , foo vreefènfy voor geen gedruys: cn d\'Edenburgers ver-koopen hun pluymen , die becjuaem zijn ombedden te maken, dier genoegh aen hun ge-buren, die z j fc. voor een gans betalen. Ydervan defè ganfen leght een ey, en dit ten min-ften eens in\'t jaer. Sy leggen hun eyerenfoobehendighlijck, cn aen de klip hangende,dat, fbo iemant een uyt het öeft neemtjhy herniet weêr in de felve plaets kan leggen. Syfitten niet op d\'eycren, gelijck andere vogels,maer fetten het plat van liun voet daer op, enbroeden dus hun jongen uyt. Sy, kiekens zijn-de , hebben afchgraeuwe vecren, en zijn wit,als fy volwaffenzijn.Sy hebben een lange hals,gelijck de kranen , en een heel fcherpe beek ,fbo lang als onfe langfte vinger, die geel vanverwe is. Het been , \'t welck wy gemeenlijckde ki/noemen , kan in d\'andere vogelen van \'tborftbeen afgefcheyden worden, maer in defevogel nietj ja foodanigh, dat het met geen ge-welt afgefcheurr kan worden, cn is daer aen fbgehecht, dat, foo fy, de haring vervolgende,niet in zee fprong, fy door haer al te grootgewelt de hals fbu breken. In de maent vanAuguilus worden de jongen weghgenomen ,en tot een hooge prijs aen de geburen ver-kocht j en d\'anderen vliegen tot in \'t volgendejaer weêr wegh. Veel daer af worden echterin defèr voegen gedoodt: De fcheepsHedenmaken fèlf een gladde gans, die fy wit maken,en daer fy haringen aen knoopen,welcke gansfy aen d\'achterfteeven van hun visfchuyt bin-den. De ganfen , defe fiende, pogen die methun beek te grijpen, en booten met de felvefbo diep in de gemaeckte gans, dat fy die daerniet weêr uyt konnen trecken , en dus gevan-gen worden,of eer fich felven vangen.Voorts,indien defe ganfen fbo verre van de zee afneérftrijcken, dat fy de zee niet konnen fïen,fbo konnen fy hun lichaem niet weêr vand\'aerde ophefièn,of vliegen. t E Y L A N D T MA Y. Et cylantMay behoorde eertijts by erf- Heerm,recht aen dc Balfours van Monquany,fèdert aen Alanus Lamund, die dat, inde naem van des fèlfs weeskint, aen des vadersoom van de Heer Barn verkocht en in defervoegen behoort het aen dc Heer van Barns.Het was eertijdts aen S. Adrianus gewijd ^ enhier was een kapel, en een kloofter van Mo-nicken , daer d\'onvruchtbare vrouwen jare-lijcks naer toe trecken,om S. Adrianus te groe-ten, van daer fy bevrucht weerkeerden: of deheyligheyt van de plaets dit veroorfaecktheeft fullen de verftandigcn oordeelen. Men

vindt in\'t Konincklijck regifter vanïacob de Vierde, Koning van Schotlandt, fe-ker D T 107 \\



? loS kcr gefchrift van eenige landen, aen AndreasWood van Largow opgedragen , om defedienft, dat hy, ais de Koning hem ontbood >vaerdigh Ibu zijn (want hy was een heel ervarezèeman) om hem en fijn gemaÜn te voeren ,als hy S. Adrianus ging befoecken. Het be-flaet in de langte een mijl van \'t noorden naer\'t zuyden, en een vierde deel minder in debreette, en leght feven mijlen van \'t vafte lantvan Fyfe. Men vindt hier een wellende bron,en een kleyne beeck. Hier waft geen koorn,maer men weythier des fomers omtrent hon-dert fchapen, en twintigh offen. Het wefter-lijck deel is geheel ongenakelijck, uyt oor-faeck van d\'afgebroke klippen, maer \'t oofter-lijck deel is vlack. Daer zijn vier plaetfen,aen de wekken de visfchuyten aen konnenkomen , te weten, Tarpithol, Altarfte , Pel-grimshavin, en Kirkhavin. De Heer heeft een huys, dat tamelijck be-quaem voor hem , en voor fijn gefin is , endaer men een ketel,dienftigh om bier te brou-wen, vindt. Men fiet daer rontom oock veelzeekalven, voornamelijck acn d\'ooftzijde,daer fy dickwils met gefchut gedoodt worden. Fijfckrj. Omtrent dit eylandt is een ftercke viffchery 3want de gene, die aen de ftrant van Fyfewoonen, viffchen alle dagen\'t geheele jaerdeur. De befte ree voor de fchepen is by d\'00-fterlijcke ftrant, als de wefte windt gewelde- Vogden, Üjck blaeft. De vogelen, die fich hier meeftonthouden,zijn Skarts, Dunters, Guls,Skouts,Kittiwax, de lefte, foo groot als duyven,wor-den van hun geroep, \'t welck fy maken, dusgenoemt, en zijn heel treffelijck, en beter vanfmaeck, dan de patrijs, en worden in de maentvan lulius meeft gegeten. Skouts is kleynderdan een eyndvogel, van een felve koleur, enhard van vleefch. Sy leggen echter grootereyeren, dan de ganfen, die, gekoockt en hardgemaeckt,heel fmakelijck met azijn enpeter-felie gegeten worden. De doppen zijn groenvan koleur, en met fwarte ftippen befet. Diteylandt was eertijdts de zetel , en een deelvan \'t Prioorfchap van Pittaweem, en betaeltjaerlijckfche fchatting daer aen. Koning Ka-rel heeft dit te leen gegeven aen lan Cuni-gham, met het eylandt aen hem over te ge-ven, beneffens de vryheyt van daer een baek-toren te timmeren , om aen de fchepen, bynacht daer voorby varende , licht te toonen;en feker, hy heeft hier een tooren van veer- M A Y. tigh voeten hoogh gebouwt, van alle zijdentot aen de top verwelft, en met fteenen ge-vloert , daer \'t geheele jaer deur vuer brant,gelijck boven verhaelt is: en de fcheepsliedenzijn voor defe vryheyt gehouden 2 ftuyversvan\'t vat te betalen. D\'eerfte ftichter

hier af,Alexander Cunigham, by winter uyt het ey-landt naer Fyfe, en naer fijn huys Born, byCareill, treckende, verging door fchipbreuck.Na verloop van tien jaren hebben eenige to-vereffen beleden , dat fy dit door des duyvelshulp gedaen hadden j want defe ftorm duer-de geen half uur lang , en hy alleen onderalle d\'anderen wierd door de golven met eenfchuy tje aen dc ftrant geworpen. Ick fal hier het treffelijck gedicht van Ka-rel Geddxus, van de baecktoren op May ge-maeckt , hier by voegen, van welckers lefteregel de tal-lettercn het jaer onfes Heeren, in\'t welck de toren gefticht is, aenwijfen:Flamina ne noceant, neufluminay Lumina MajaFumt, ^ MeDlls insYLa LYXltaq Vh.M D L L X WW IlIILInche-Kcith is een eylandt, een mijl lang, cn Me-behoort aen de Heer van Kingorn, cn wordtin de Franfche hiftorien het Paerden-eylandt ge-noemt, vermits het in de tijdt van twee maen-den de paerden feer vet kan meften. Hier waseertijdts een fèer fterck kafteel, van dc welckede puynhoopen noch overigh zijn. In dc tijdtder minderjarigheydt van Koningin Mariawierden de f ranfchcn, die het kafteel befa-ten , daer uyt gedreven, en \'t gebouw doorflotvonnis van\'t Parlement verwoeft. Hierzijn veel konijnen. \'t Eylandt van S. Columbus , 5. Colme Inche, S. Coime ? T U eertijdts Jimona genoemt, was in voortijdeneen Abdy, die veel landeryen heeft gehad,dc welcke , na de verwoefting van \'t kloofter,acn lacob Stuart, Heer van S. Colme, te leenzijn gegeven. Dit eylant is nu in handen vande Graef van Murray, die dat gekocht heeft.Men wcydt twintigh fchapen daer op: hetis niet verder dan twee mijlen van Abyrdourgelegen. In Inche Garyie zijn noch groote muren engewelffèlen te fien, die nu met plancken be-deckt worden. Hier zijn eenige krijghsliedenin befètting, die met grof gefchut de beydeoevers fbodanigh konnen befchietcn,dat mentegen danck van defè befettelingcn de vloetniet bevaren kan. EYLANDT ï vie. A N^ /



? lop G V N A I S. II Y T CAMBDENUS. En de zeeboelêni Taj, enmeer innewaerts naer devloet Noorder-E/Â jVertoontficli Angiifia, gemeenlijckAnguis , by d\'ingeborenSchotten Aancta, met haervelden , die vruchtbaervan tarwe, en van alder-hande kooren zijn, en met haer breede heu-vels, binnenzeen,bofîchen, beemden en wey-den , en met veel kafteelen en floten verçiert,Op d\'eerfte drumpel van Gourie af is het ka-fteel en Baronny Glamys van \'t geflacht met debynaem van Liow^,\'twelck uytgeblonken heeftfedert dat I.Lion, in gunft by Koning Rob-bert de Tweede bloejende, dît, gelijck oockde waerdigheyt van Baron, met de Baronnyvan Kinghom, tot eenhuwelijcksgift met desKonings dochter , en daer by oock, gelijckmen fchrijft, de bynaem van Lion, verkregenheeft, benefFens de leeuw in \'t wapen op eenlelienvelt, gelijck de Koningen felve voeren,doch van verwen verfcheyden 5 in voegen datPatricius, Baron van Glamys, (diens foon loan-nes nu bloeyt ) d\'eer van Graef van Kinghornnu onlangs van Koning ïacob, de fefte van dienaem, heeft verkregen. Niet verre van hier is Forfar, daer Recht ge-fproken wordt door de Baronnen van Grey,Erfburghgraven, die, van Gr^zV van Chillingham,in\'t Graeffchap Northumberlandt, gefpro-ten , met ïacob d\'Eerfte, uyt Engelandt weêr-keerende, in Schotlandt zijn gekomen, vande welcke oock d\'eerfte, Andries genoemt,met fijn gemalin Helena Mortimer, de heer-lijckheyt van Eoulis , door des Konings milt-dadighey t verkreegh. [De Heer van Grey^ nietmeer dan een eenige dochter hebbende , envan fware fchulden gedruckt, heeft, om fijnfchulden te betalen, en fijn dochter, en eenigeerfgenaem , aen een eerlijck jongeling te he-fteden , haer verlooft aen de foon van eenburger t\'Edinburgh , Heer Willem Grey ge-noemt , die de fchulden betaelde , en na hetoverlijden van fijn behuwde vader de heer-lijckheyt van Grey by Konincklijcke leenbefit.] Naeft aen de mondt van Tay leght de ftadtDundee, die eertijdts AleBum , en van anderenTaodunum genoemt wierd, een feer vermaerdeftadt, welcks Conneftabel door een befonderrecht vaendrager der Koningen van Schot-landt is. [Montros heeft in defe burgerlijckeoorlogen Dundee met een heyr aengetaft,Schotlandt, &quot;Baron %mGlamjs. TleShtelâ-^fg- theLmt.^ andtreaßureflourj. B. Graefvan King-hern. Torfar, eert Burgh- grarffihap. Baron van B Y V O E-G I NG. Dmdee./. Skenedeverb, ftgni\'fe. B Y V o E-G I N G. maer wierd, na dat\'er eenige huyfen afge-brant waren, kloeckmoedelijck, fbo wel doorde vrouwen, als door de mannen, afgedreven.Sedert is fy van d\'inwoonders

met wallen engraften verfterckt.] De naem van Dundee wortal boertende oorfpronckelijck beduyt op Po-num Dei, Gods gaef, door Heótor Boètius , vanhier gefj-iro ten, die, toen de geleertheyt engoede konften bloeyden, de Schotfche hifto-rie welfprekentlijck befchreef, en dit uyt fbodiep en verborgen een acloudheyt, dat Pau-lus lovius fich verwondert heeft van dat mennoch de geheugenis van over meer dan duy-fent jaren van defe geweften vindt, die fboverre van de werelt afzijn, te weten de Hehri-des en Orcades dewijl in Italien , fbo veel eeu-wen lang de voedfter der geeften, na \'t ver-drijven der Gotthen , gebreck van Schrijversheeft geweeft. Van hier fiet men het kafteel Brochty-crag,dat van d\'Engelfche befettelingen veel maen-den lang, verweert wierd , toen [y , om eeneeuwige vrede te bevorderen, \'t huwelijckvan Maria van Schotlant met Eduard de Seftevan Engelandt vierighlijck verfbchten, en debelofte met de wapenen weêr eyfchten, eneyndeiijck van felf weêr afleyden. [Brochty^raigbehoort aen de Heer Grey: hier is trefFelijckeviftchery van falm,ja tot aen de muren van hetkafteel. ] Tegen de volle noortzee aen leghtAher-hroth,YQtkoït Arbrcth,een plaets met groo-teinkomflen, van Koning Willem eertijts, tereeren van Thomas van Cantelbergh , aen deGodsdienft gewijd,by de welke Rubrum Promon-torium, de Roode-^eebergh, by d\'inwoonders Red- Red-kad,head, fich wijt uytftreckt, en door fijn hoogh-te verre gefien wort. Niet verre van hier ftortfich de ^uyder-Ejk in zee,die, uyt een binnen-zee gekomen , voorby het kafteel Vyneuimvloeyt, die door haer bewoonders, de Linde-fays. Graven van Crauford, vermaert is. [Deftam der Craufords is geheel vernietight, eer-flelijck door de verkooping van alle hun lan-den , daer na door hun misdrijf, federt doorde doodtflagh van Lodewijck , en eyndeiijckin de ftrijdt by Philiphaugh, daer fy gedoodtwierden. Maer de tytel der Graven van Crau-ford is by handeling van\'t Parlement, in \'tjaer 1644, overgegeven aen lan , Heer vanLindfay, die \'t verdragh tuflchen hem en devoorverhaelde Lodewijck getoont heeft, endaer by de Konincklijcke beleening , daer inbefproken wordt dat, foo \'er geen mannelijkeerfgenam^en uyt defe Lodewijck, als hy ftorf, V u oyeriah O Brochtj&quot; crafT,ù> i;47. B Y V O E-GI NG. D\'AbdyArbroth. m; 1 V GeflachtLindfay.B y v o e-gl n g. ? t- I. i l : i; f i]ili Hï Ut



? N lïO overigh war^n, defe waerdigheyt, em eenigelanden aen de gemelde Ian,Hcer van Lindfey,overioiiden gaen.] Daer na volght Brechin aen de felve vloet,\'t welck David d\'Eerfte met een Biftchoppe-lijcke Domkcrck verkiert heefr. [Defe Baron-nv van Brechin en Navar behoorde aen deGraef van Mar, die haer over omtrent tientaren verkocht aen Patricius Maul van Pal-inure, een der Edelingen van \'s Konings ka-mer, die defe waerdigheyt befit. Het kafteelBrechin is trefrèlijck met bolwercken ver-fter kt, en van gehouwe roode fteen gebouwt. Aen de mont van de felve vloet leght iVfö??^-rofe^ dat is, Rofenherghy een ftadt, eertijts Celurca,die tuftchen de beyde vloeden van Ejk leght,en de tytel van Graef aen \'t geftacht der Gra-Byvoe- hams meedeelt. [Mont-rofe is een luftigeftadt,aende mont van de vloet gelegen. Menfiet hier een groote vlackte van landeryen ,die ftch twee mijlen verre uytftreckt* lacob,Graef van Mont-ros, is in defe lefte Vergade-ringen van Schotlandt, om de meyneedig-lieyt tegen fijn vaderlandt, en om dat hy dewapenen aengetaft had , fchuldigh aen ge-quetfte Hoogheyt in\'t Parlement verklaert,en twintigh duyfènt ponden aen de gene , diefijn hooft brengen fou? belooft. Niet verre van hier leght Bofchain , \'t welckaen de Baronnen van Ogiluy behoort, die hunoorfprong en oude Adel verpHcht zijn aendefè Alexander , Burghgraef van Anguis, diein de bloedige ftrijdt te Harley tegen de Do-naldynfche Eylanders gedoodt wierd. [ DefeBaronny is over eenige jaren verkocht aen deHeer van Suthesk. Wijders, twee edele ge-ftachten zijn in defè tijdt te voorfchijn geko-men , te weten van David, Graef van Suthesk,die eerft Baron van de Baronny Kynaerd ge-noemt wierd. \'t Ander geftacht is van üjnbroeder loannes , Heer van Lour, (van Loe-ren) die te voren Baron vanEthie genoemtwierd. Alexander , de derde broeder, heeftverfcheyde Baronnyen, te weten, van Carrel-ftoun, die eertijdts aen de Craufords behoor-de , van Balnamone, en andere. De Gravenin Anguis zijn Crauford , Kinghorn,Suthefk,Grey, Spiny,en Lour, Men vint in \'t regifter de beveftiging van dcwiffeling, gedaen tuftchen de Heeren Mare-fchal en Lindfey, die fijn landen van Strudder(Achter-Vder Strudder wort het in de leeninggenoemt) voor het kafteel en landen van Du-notyr, toen aen de Lindefiers behoorende ,verwiffelde, met defe voorwaerde dat de foon,erfgenaem van \'t geftacht van Lindlèy,in tijdtvan oorlogh, van de Heer Marefchal in hetkafteel van

Dunotyr, naer fijn waerdigheyt g A Brechin. B Y v o e-g i n g. Afont-Yofe. Bofcham.Baronnen van Ogtkij. B yvoe-g i n g. U ï met fijn dienaers gevoedt fbu worden. DeHeer van dit kafteel is nu Willem , Graef vanMarefchal, Heer van Keitli, cn van Altrum,Erf burghgraef van Mernis. Gilcliriftus van Anguis, door fijn daden on- cra\'ven\'vander Malcolmusde Vierde vermaert, was , ge-lijck ick gelefen heb, d\'eerfte der Graven vanAnguis. Omtrent het jaer 1142 was loannesComin Graef van Anguh , die in Vranckrijckftorf, cn fijnWeduw (miftchien erfgenaemvan\'t Graeffchap) huwde fich aen GilbertVmfiatdll Engelsinan. Want hy en fijn nako-melingen wierden tot in\'t derde jaer van Ri-chard de Tweede , onder de tytel van Gravenvan Anguis , tot de Parlementiche vergade-ringen van Engelandt beroepen. De Rechts-geleerden van Engelandt hebben echter inhun formulen van recht geweygert hem voorGraef t\'erkennen, om dat Anguis niet onder\'t Koninckrijck van Engelandt ftondt, tot dathet gefchrift, daer in de Koning hem , indenaem van Graef van Auguis , tot de vergade-ring van\'t Parlement had beroepen, opent-lijck voor de Rechterftoel gebracht was. Terv/ijl David Brus de fcepter in handenhad , was Th. Stey^art Graef van Anguis, die Ber-wick, \'t welck hy onvoorfiens aentaftte, won,en terftont weer verloor , en weynigh daer nain een vuyle gevangenis by Dunhritton ftorf.Maer de Douglafters, van uytfteekende cnonverwonne kloeckmoedigheyt, hebben fè-dert de tijde van Pvobert de Derde met de ty-tel van Graven van Anguis vermaert gevv^eeft,en zijn, fèdert dat Georgius Douglas des Ko-nings dochter getrouwt had, voor d\'eerfteGraven van Schotlandt erkent, aen de welc-ke het toekoomt in de pleciitelijcke verga-deringen van \'t Rijck de Kroon voor de Ko-ningen te dragen. De fefte Graef van Anguisuyt defè ftam was Archebald, die tot fijn ge-malin trouwde Margareta dochter van Hen-drick de Sevende, Koning van Engelandt, eamoeder van ïacob de Vijfde, Koning vanSchotlandt, met de welcke hy teelde Marga-reta, gemalin van Mattheus Stewart, Graef vanLennox, die, na\'t overlijden van haer broe-der, fonder kinderen geftorven, haer recht indit Graeffchap , aen Datid Douglas ipan Petein^dreich foon van haers vaders broeder, met toe-flemming van haer gemael en fonen , gewil-lighlijck overgaf j op dat fy dit geflacht, vanmaeghfchap feer na aen haer befl:aende, doorde bant van weldaet enger aen haer fou bin^den, toen fy fagh datHendrick

, de fbon,naer\'t huwelijck met Koningin Maria tracht-te , uyt het welck , tot nut van Britannia, Ko-ning lacob, Oppervorft van Groot Britannia,geboren is. S, STRATH-



? S T R Ä T H - E R N. Illius Agricola, de befte Sclioiitelijcke Ste-dehouder van Britannia onder d\'arghfteKeyfer Domitianiis,is in het derde jaer vanfijn tochten met verwinnende wapenen totaen de zeeboefèm Tam, die naer \'t noordenFyfe bepaelt, gekomen, na dat hy de volckentot hier toe verwoeft en verdelght had. Devermaerde vloet Frn mengt in deiè zeeboefèmfijn water met de Tay , die uyt een binnenzeevan gelijcke naem gefproten, aen \'t lantfchap,daer hy deiirvloeyt, fijn naem meedeelt: wanthet landtfchap wordt Straith-Ern genoemt,\'t welck naer d\'oude tael der Britanners ylackteaen d\'Ern betekent. D\'oever van defè vloet Ernis verciert met Drimein, een kafteel van \'t ge-flacht der Baronnen van Dromond, die feerhooge ampten hebben verkregen, fèdert datKoning Robert Ste-^art de Derde een gemalin p ^ -Tl» uyt dele ftam voor iica heeft genomxn. Wantde vrouwen van dit geflacht overtreffen verred\'anderen in fchoonheyt van gelaet, en inaengenaem heyt van weien, ja foodanigh, datfy felf Koninglij cke harten in minnevlammenontfteecken hebben. Aen de felve oever leght het kafteel Tidihar-din^ heerlijcker federt dat,door gunft van Ko-ning lacob de Sefte, loannes Morayim, of Mur-ray , Baron van Tulihardin, tot d\'eer cn hoog-heyt van Graef van Tulihardin verheven is. [Pa-tricias Murray, des fèlfs broeder, heeft ditGraeffchap van fijn broeder gekocht, \'t welcknu van fijn zoon befeten wort.] Aen d\'andereoever wat laeger is het kafteel Duplin, de woo-ning der Baronnen Olvphant, Defe plaets heugtnoch hoe groot een neêrlaegh, gelijck \'ernoyt te voren geweeft heeft, de Schotten hiervan d\'Engelfchen, die tot byftant van KoningEduward Balliol gekomen waren , geledenhebben: ja foodanigh,dat d\'Engelfche Schrij-vers van die tijt fchrijven dat fy door Godde-lijcke, en niet door menfchclijcke kracht defèverwinning verkregen hebben. De SchotfcheSchrijvers verhalen dat \'er van de ftam dertachtigh zijn gclrieuvelt, en dat denaem der Hajers geheel verdelght fbuw zijngeweeft, fbo de voornaemfte van\'t geflachtfijn gemalin niet fwanger t\'huys had gelaten. Zeker Francifcus, Hajus gebynaemt, zoondes Canccliers van Schotlandt, broeder desGraefs van Duplin, kocht defè Baronny in\'tjaer 1^40.] Niet verre van hier legt Innermeth,aen fijn Heeren de Stewarts, uyt het geflachtvan Lofn, genoegh bekent. [ Defe landenzijn nu by kooping aen David Dromond ge-komen. ] Ter plaets, daer d\'Ern fijn water met

datvan de Tay vermengt, en daer de Tay ruymer Strath-EraStcwmrj. Bm een vloet. Drimein, Baronnenvan Dro-mond. Graef vAnTulibardin.B y vo e-GING. Dtfp^.m. Baron Olyphant. b y v o e-oin g. JJeeren vmïmermeth.B y v o e-gin g. wort, op d\'oever, fiet men Ahermth, eertijts het Ahermhr.hooft der Piden, en een v/elbewoonde ftadt,die , gelijck men in een oude broek van ge-fchrift vindt, NecïanuSjKomng der Pielen, aen God,en aen Brigida gegelpen heeft, tot aen de dagh des oor-^deels, met haer grenspalen , die gefkk ^^ ft^^ \'^\' in Abcrtrcnt, tot aen de fteen hy Carful, dat isLoghfol, en van daer tot aen Ethan. Zy is langetijdt daer nae gekomen in de befitdnge derDougla£en, Graven van Anguis, die Heeren vanAhernethy genoemt, en veel van hen hier be-graven zijn. D\'eerfte Graef van Strath-ern (gelijk ick ge- Grawnmnlefen heb) wasRobert5?^w^ in\'t jaer 1380, Straéem.Daer na David, jonger zoon van Koning Ro-bert de Tweede, welcks eenige dochter, aenPatricius Grahamus tot gemalin gegeven,Mailifius, of Meliflus Graharn voortgebrachtheeft, die door Koning lacob d\'Eerfte van\'t Graefichap wierdt berooft, na dat hy uyt deregifters van \'t Rijck bevonden had dat hettot een mannelijcke leen aen fijn moederlijkegrootvader gegeven was. De Baronnen vanDron^ond hebben by erffenis , onder de machtvan Senefchal, \'t gebiedt over dit landt, ge-Hjck oock over Menteith, dat daer acn paelt. MENTEITH. Entcith heeft, gelijck fy feggen, de Mcntehhnaem van de vloet Ttith, die fy oock Steivmry.Taich noemen \'t welck oorfaeck isdat men ditlandtfchapje inLatijn oock Taichianoemt , aen welcks oever het Bifchdom Drf^«;hlan leght, \'t welck van Koning David d\'Eerfteingeftelt is. Dc Graven van Menteith hebbenhun voornaemfte wooning te Kirck-Brid, dat KmkzBrid.is Brigidm kerck; gelijck oock de Graven vanMcntrojs uyt de felve ftam niet verre van Kin^kardin. Dit landtfchap Menteith ftrekt fich uyt,gelijck ick verftaen heb , tot aen de bergendie d\'ooftzijde van de binnenzee Lomund fluy-ten. D\'oude Graven van Menteith waren uyt Gravende Cumeenifche ftam, de welcke, eertijdts dem.achtighfte en talrijckfte van geheel Schot-lant , door fijn eyge laft neêrgeftort is. Maerde nieuwer Graven zijn uyt de ftam der Gr^-hams, federt dat Mailifius Graham de waerdig-heyt van Graef verkregen heeft, A R G A T H E L I A, of ARGILE. Oorby de binnenzee Lomund, en \'twe-fterlijck deel van Lennox vertoont fichby de

zeeboefem van Cluid, Argathelia, Naem,oock Argadia in \'t Latijn, gemeenelijck Argüe,beter Argathd en Ar-Gwithil, dat is,hy d\'Tren, of, gelijck van III STRATH-«ERN en MENTEITH.



? £12 gclijck d\'oude fcliriften feggen, Margo Bhernu,de kam t>an Trlandt: want het leght tegen Yr-landt aen, welks inwoonders Gmthil en Gaothelvan de Britanjers genoemt worden. Het lant-fchap, fich Wijt en breet uytftreckende, is vanvifchrijcke wateren van malkander gefcheurt,cn elders fèer bequacm van bergen, om vee teweyden, daer op men wilde koeyén en hartenfiet fwerven. Acn de ftrant is het echter fchric-kelijck , uyt oorfaeck van de klippen, en on-vruchtbaerheyt der fwartachtige bergen. Indit geweft heeft, gelijck Beda fchrijft, Britan-nia , na de Britonnen en Pi&en, de Schotten, het der-fde ipoicky in \'tgefiwfl der Piäen ontfangen, die , onder\'t heleyt yan Reuda uyt Trlandt getrocken, met rrient-fchap y of met flael onder hen de -^pooningen, die fy nochbefitten, herkregen hebben. Van yoelcke leydsman fyT)drettdm. noch heden Dalreudini genoemt yporden: &quot;soant Dalbetekent in hun tael een deel En een weynigh daerna: Trlandt, bet eyge yaderlant der Schotten, die, yanhief tytgetrocken , in Britannia, by de Britonnen enPiäen een derde yolck bygevoeght hebben. Daeris een feer groote ^eeboejem, die in oude tijden de Bri-tonnen yan de Pielen affcheydde. Defe zeeboefem barflyan \'t saeflen een groot fluck -weeghs lanfwaert in, daernoch heden de flerckfle fladt der Britonnen is, die Al-cluith genoemt ypordt aen ^t noorder deel yan yoelckezeeboefem de Schotten (gelijck &quot;^py gefeght hebben ) aen-gekomen %ijn, en daer plaets tot hun yaderlandt yoorfich gemaeckt hebben. Men vind, by mijn weten,geheel geen tekenen van defe naem Dalreudin,ja oock niet by de Schrijvers, \'t en zy dat hetDair\':eta\\ ecn fèlvc is, als Dalrieta. Want wy lefen, in eenoudt boeck van de deeling van Albania, vanfeker Kinnadius, die, gelijck blijckt. Koningder Schotten geweeft, en de Piden in d\'oor-logh verwonnen heeft, in defe woorden: T-^^ejaren te yoren eer Kinnadius in Piäayia (dus noemthy \'t landtfchap der Piéten ) gekomen , yponD/Jrea. hy\'tJConinckrijckyanDalrieta. word oockin een nieuwer gefchiedenis in ecn andereplaets, dan in dit geweft, gedacht, daer Ko-ning Robert Bm heel ongeluckiglijck ftreed. Koning ïacob de Vierde heeft door d\'acht-baerheyt der Staten van\'t Rijck verordineertdat aen dit landtfchap door de reyfende lufliciersrecht toegedient fbuw worden,als \'t hem goetdocht. Maer de Graven fèlve hebben in fom-mige dingen hun Konincklijke rechten, man-nen van feer groote autoriteyt, die veel leen-lieden onder fich hebben, en hun geflachtlangs de

rijgh van ontellijcke voorouders vand\'oude Koninckjes van Argyle afleyden, cn vanCamhell, hun kafteel, de bynaem ontfangenhebben. Sy verhalen dat fy de waerdigheyten tytel van Graef van Koning ïacob deTweede hebben gekregen, die, gelijck menGraven van vcrhaclt, Colinus, Hccr van Cambell, tot Graefvan Argyle, om fijn dapperheyt, en om dewaerdigheyt van fijn geflacht , verheven G R ?A Gelegen&quot;hejt. / Y L E. heeft : welcks nakomelingen door befondercgunft der Koningen al een lange wijl alge-meene lufticiers van \'t Koninckrijck Schot-landt hebben geweeft, of, gelijck fy fpreken,lufliciers, genera lijck geftelt, en KonincklijckeSheriffs van \'t Hof Archibald heeft omtrent het jaer 1630 BYVöfe^het recht van generael lufticier afgefèght, om ^ ^welcke oorfaeck de Koning aen hem gegevenheeft de rechtsfpreking der eylanden van Ar-gyle , Hebrides, Scc. Hy is in de lefte koomftdes Konings, omtrent het jaer 1640, Marck-graef van Argyl gemaeckt. De Marckgraven van Argyl hebben vanoudts en over lange tijdt dit eygen cn befon-der , dat, als zy hun dochters uythuwen, hunvrienden en verplichtelingen gehouden zijndc bruytsgift te betalen,en dieshalven wordenfy te famen vergadert, en naer de meenightevan hun paerden en offen gefchat. Men leeftin de leenfaken van Craig dat de Heer vanArgyl fèkere landen aen zijn verplichteling,Conflantijn Walkenshau overgegeven heeft, opdat hy, geroepen zijnde, bereydt fouw wefenom de fware ftucken gefcliuts in tijdt van oor-logh aen te fteken.] PERTH SHIRIFDOME. E vloet Tay, de grootfte van geheelSchotlandtjflort fich uyt de fchoot dei*bergen van Albanien , en ftroomt eerftdeur de landen, tot dat hy, in een binnenzeem.et eylanden verfprey dt, daer in fijn loopbreekt: en, van hier weêr in oevers geprangt,befproeyt het breede en vette lantfchap Perth,en ontfangt inflchdc beeck Amimd, die uytAthol afftroomt. Dit Athol, (om een weynigh van de wegh af Athei,te wij eken,) door de quade vrouwen in quadenaem, is een lantfchap, tamelijck vruchtbaer,dat bofchachtige dalen heeft. Hier is het Caledoni\'donifche bofch, verfchrickelijck van fchaduwen-/^^^^&quot;-/^^*door de verfcheyde omwegen, en door defchuylhoecken en holen der beeren , en ge-hoornde ftieren. Dit bofch heeft fich eertijtswijt en breet deur de bygelege landen uytge-breydt. De roem en eer van defè plaets iskleyn, maer de geheugenis der Graven fèertreffelijck. Thomas,jonger zoon van RoelandY2iViGallowy, was volgens \'t recht deshuwe- Gravenvmlijcks

Graef van Athol, welcks zoon Patriciusvan de Biffetten, benijders van Hadington, infijn flaepkamer gedoot, en \'t huys, daer in hywoonde, terftont in brant gefteken wierdt, opdat het fchijnen fouw dat hy by geval door debrant verongeluckt was. In dit Graeffchap r« Cho*volghdeDavid van Haflings,êiic Patricius moeygetrouwt had, welcks zoon defè David, vanStrathbogy genoemt, fchijnt, die een weynigh daer



? PER ciaer na , terwijl Hciidrick de Derde by d\'En-gelfchen heerfchte, en terwijl hy alrcê Graefvan Athol was , d\'andere dochter cn erfge-naem van Richard trouwde , die een baftert-Züon van Koning lan van Engelandt was, met O O groote én heerlijcke erfgoedereninEngelant.Hy kreegh by defe vrouw twee zonen, loan-nes, Gi-aef van Athol, die in fijn trouw wanke«lende, onder een hoogh hout, te weten eengalgh van vijftigh voeten, doot bleef j en Da-vid , Graef van Athol, aen de welcke, uyt hethuwelijck met de tweede dochter en erfge-naem van \\o2iums Cominms \\2Ln Bad^emth, uytd\'eenige der erfgenamen van Audomar vanValentia , Graef van Pembroeck , grootegoederen en befittingen ten deel vielen. Hykreegh tot zoon feker David, die onder Edu-ward de Tweede t\'elckens, beneffens de Gra-ven van Engelandt, tot de vergaderingen desParlaments van Engelandt ontboden wierdt,en.onderKoningEduward B^ï//;o/Stedehouder? ^ van Schotlandt geworden, in \'t jaer 13 3 5, in\'tbofch van Kelblen , in dc flrijt verflagen , endoor de dapperheyt van Andrics van Murrayverwonnen wierdt. Sijn zoon David teeldeniet m.eer dan twee dochters, Elifabeth, dieaen Thomas Percy gehuwt wierdt, van welc-ke dé Baronnen van Borrough gefproten zijn,en Pliilippa, aen Thomas Èalsham, EngelfchRidder, ten huwelijck hefteed. Daer na quamde tytel van Graef van Athol aen WalterSte-st>art,dit zoon van Koning Robert de Twee-de , die lacob de Eerfte, Koning van Schot-landt , door een wreede doot weghruckte, enrecht vaerdige ftraf van fijn gruwelijcke wreet-heyt betaelde , ja foodanigh , dat men fèghtdat ./Eneas Sylvius , toen Gefant van Paus Eu-genius de Vierde in Schotlandt, fcyde: Dat hytyoijffeld\'e of hy grooter lof aen de gene, die des Koningsdoot -Wreechen\', ofßrenger iponnis tegen de gene, die fichmet foo onhctamelijck een Dadermoort hadden befmet,behoorde tegeDen. Na verloop van weynigh jarenwierdt defè eer gegeven aen loannes Ste-vpaft,uyt het geilacht van Lorne, een zoon van la-cob , die, deSwarteRiddergebynaémt, ge-teelt was met loanna, weduw van Koning la-cob d\'Eerfte, dochter van loannes , Graef vanSomerjett, en kintskint van loannes van Gent,Byvoe-Hartogh van Lancafter. [Dit Graeffchapging. jj. gekomen in handen van de zoon van wij-len loannes, Graef van Tilliberdin, welcksmoeder Stewarta was,en een der drie dochtersvan de Heer van Emnermeth, van de welckéhy dit Recht kocht, en, fijn fchulden betaelthebbende, onlangs is geftorven , en fijn zoontot erfgenaem daer af heeft gelaten.] De Tay,doox

d\'aenwas van d\'Aimond grooterDmiheUen. geworden, neemt fijn loop naer Dunheiden,YznKoning David met een Biifchoppelijcke fètelverciert. Veel vermoeden uyt de kracht vanSchotlandt. T \' ïh 115 \'t v/oort, dat dit de fladt der Caledoniers heeftgeweeft ^ en de gene, die willen dat het Ca-ledonifche bofch de naem van hazénooten-boomen heeft gekregen, bedieden dit de heu-vel der hafenoote-boomen te zijn. De Tayl]3oet fich van hier voort deur de puynhoopenvan \'t verwoeft ftedeken Berth , \'t v/elck nochheught hoe groot verlies het eertijts door defnelle loop van defe vloet leed , toen hy d\'ac-kers, rijpe oogft, en d\'arbeyt der offen neer-velde , en dit hangend ftedeken, met het Ko-nings kint, en d\'inwoonders meéfieepte. Ko-ning Willem ftichtte, in plaets van defè neêr-geworpe vefting, op een bequamer plaets deiiadtPerth, die terftont feer rijck en weeldigh ^^rth,wierdt. Maer de nakomelingen hebben haerSaint lohns to\'^ne gmocmt, naer fekere kerck,ter eeren van S.Ian gefticht. Terwijl de Brujfenen BalUols tegen malkander in oorlogh waren,is defe plaets van d\'Engelfchen met grootewercken verfterckt,die fèdert ten meeftendeelvan de Schotten weer geflecht zijn. Voorts,het is een treffelijck ftedeken, aengenaem vangelegenheyt tuftchen twee groene beemden,en heel heerlijck, fchoon veel gewijde gebou-wen verwoeft zijn, en foodanigh verdeelt, datde befbndere ambachtslieden befbndere wije-ken, van malkander afgefcheyden, bewoonen^en de Tay, op cn afloopende , geeft bequaem-^heyt om veel waren van de zee derwaerts tevoeren. Koning lacob de Sefte heeft onlangs Penh Graef vmtot een Graeffchap verheven, toen hy lacob,Baron van Dromund, tot Graef van \'t lantfchapPerth maeckte. f lacob ftorf ionder kinderen b Y V Ö Ë-na te laten,cn dus quam by erfrecht dit Graef- ^ ^fchap aen fijn broeder loannes, welcks oudftezoon de dochter des Graefs van Huntley totgemalin getrouwt heeft.] De naefte plaets hier aen is voor eerft Me-thuenj\'t welck Margareta van Engelant,weduw Baron mnvan lacob de Vierde, aen haer derde gemael,Hendrick Ste-SPart, van Konincklijcke ftam ^voor geit, dat fy daer voor telde , verkreegh,cn meteenen de waerdigheyt van Baron vaiihaer zoon lacob de Vijfde verworf [De heer- b y v 0 fe-lijckhéyt van Methuen behoort nu aen déHartogh van . Lennox. ] Wat lager leghtRerhu€n,\'een kafteel der Rethueners,een affchric- of kelijcke naem, die üyt yders geheugenis be-hoort gewifcht te worden , dewijl by beftuytvan een breede Vergadering verordineert isdat de gene, die defè naem voerden,

henifouden afleggen, en een nieuwe aennemen, nädat de Rethucnfche gebroeders , door eeri ver-vloeckte en verfoejelijcke iamenfweering te-gen \'t leven van Koning lacob de Sefte, verrede befte Verft, aengefpannen waren , die hunvader Willem tot Graef van Gourie had ver-klaert, de welcke , baldadiger geworden, derï X X Koning t < i\'ii I; i \\ ! \'1;



? ÏI4 Koning wetten voorrdireef, om \'t welck hy,naer de wetten van \'t Rijck, van gequetikHoogheyt overtuyght,met verlies van \'t levenByvoe- geftraft wierd. [In defer voegen is het kafteelder Retbuenersy door dit misdrijf aen dc Ko-ning gekomen, die dat onlangs tc leen aenWillem van Murray, fijn Kamerhng, gegevenheeft] Gourie, heel vermaert door fijn koorenac-kers, cn door dc befondere vruchtbacrheytvan de gront, ftreckt fich vlacker uyt aend\'andere oever van de Tay. In dit geweft,tegenover Perth, over de leght , eertijdtseen heel vermaert kloofter, eerwaerdigh omdat dc Koningen van Schotlandt daer gebultwierden federt dat Keneth, dc Piden bynageheel verdelght hebbende, de fteen, uyt Yr-landt in Argylc gevoert, hier in een houtc ka-pelle befloten en geplaetft heeft,om deSchot-fche Koningen tc hulden,die Eduard d\'Eerfte,Koning van Engelandt , naer Weftmunfterdeé voeren. Hier af is defe voorlegging, diegemeenlijck geroemt wordt, de welcke, de-wijl fy waer geworden is, hoewel het leldengebeurt, ick hier by gevoeght heb :Ni fallat fatum, Scoti quocunque locatumInveniunt lapidem, regnare temntur ibidem. Scone geeft nu, door een befbndere gunftvan Koning lacobus, dc tytel van Baron acnByvoe- David van Murray. [Defe is federt gcmaccktBurghgraef van Stormont, cn heeft op deplaets van dit kloofter, dat tot aen de grontverdelghtwas, ja foodanigh, dat men naeu-welijcks teekencn daer af kon vinden, eentreffelijcke wooning, meteen fèer vermake- E R ging. Gohy). Scene. GING. T H. hjcke tuyn gemaeckt. Maer vermits hy geenkinderen naliet, foo is, na\'t overlijden vanGnijnt-lernus, fijn erfgenaem, oock fonder kin-deren overleden, defè heerlijckheyt gekomenaen loannes, Graef van Annandail. Ter plaets, daer de Tay fich wijder uyt-breyt, fiet men aen des felfs oever And, dewooning der vermaerde Graven van /.rrof diefedert de tijden der Bruffen crftèlijcke Konne-ftabels van Schotlant hebben geweeft, en hunfeer oude afkomft opbrengen van fèker Hajus,een fèer dapper man , die met fijnfonen deflaghordening der Schotten, te Longcarty in defw^are ftrijdt tegendcDeenen befwijckcnde,met dapperlijck en gcluckelijck te ftrijdenfoodanigh weêr opgeholpen heeft, dat fy deoverhandt verkregen , cn de Koning, en deStaten van\'t Rijck de verwinning cn behou-denis aen fijn dapperheyt toeeygenden. Omdefè oorfaeck wierden in defe plaets aen hemen aen de fijnen vruchtbare ackers toegewe-fèn.

[Defè Baronny van Arrol is onlangs ver- gkocht door de Heer van Kingorn, oom van ging.defè Graef van Arrol, aen de Graef van Du-plin.] Ick fal van het kafteel Huntïey , hier acngevoeght, niets fchri ven, dan dat het aen eenwijduchtigh en heerlijk geflacht de naem ge-geven heeft : doch nier van op fijn plaets.[ Cambdenus vergift fich hier, want defe Ba- B y v oe-ronny heeft niet de naem aen \'t geflacht van ^ o.Huntïey gegeven, maer het voert de naem vaneen andere plaets, die zuydewaerts in Tife-dale, of in Merche gelegen is: maer hy kochtdefe Baronny van de Heer Gray voor dc Hee-ren van Kingorn.] Arrd. Y V O 12- Nieiiwe Befchrijving van \'t Landtfchap PER T H. Guf^ßn. Et Landtfchap Perth heeft naer \'t noorden , cn naer\'t noortwcftcn tot grens-palen dc geweften vimBadgenoch , cn Locha-bria, die in \'t Burghgraef-fchap vanlnnernefs gele-gen zijn. Het wordt naer\'tnoortooften van Marr , in the Sheriffdome vanAberdeen gelegen, befloten, en paelt naer\'t weften aen Argylc. Het leght naer \'t zuyd-weftenhcelna aen Dunbritton, anders Len-nox , en heeft naer \'t zuyden Claclcmannan,Sterlinfhyre, en de zeeboefem van Forth jnaer \'t zuydooften Fyfe cnKinrofs j cn paeltGrootheyt. cyndclijck naer \'t ooften aen Angus. Dit lant-fchap ftreckt fich in de langte uyt tot overtwce-cn-vijftigh duyfènt fchreden, te weten. van ïnnergor uyt het oofterlijck geweft totaen deParochy vanAbcrfull naer\'t weften,daer het naeft aen Lennox leght. Ter plaets,daer het op fijn brcetftc is, te weten, vanVchnahannoloch, een bergh in Athol, en vande grenfèn van Badenoch naer de brugh vanSterlin , ftreckt het fich in de breette tot opomtrent 48 duyfènt fchreden uyt. De voor- f^ceden.naemfte der vloeden, van dc welcke het be-fproeyt wort, is fonder tegenfpreken d\'eerfteen grootfte de Tay, die uyt een binnenzee vangelijcke naem, tien duyfent fchreden lang, eneen duyfènt breet, inBraidalbin gelegen, uyt-barft, en,by de Grampifche bergen een bochtmakende , aen Athol raeckt, een vruchtbaerlandtfchap, in \'t Grampifch bofch gelegen.Des fèlfs deel, dat fich aen de voet van debergh in de vlackte uy tbreyt, wordt Blair ge- noemr^



? NIEUWE BESCHRYVING VAN PERTH. noemt j welcke benaming een plaets, vry van worden is, ja foo dat bet water over dc fluyfcnboomen , beteekent. Beneden Athol, aen de heen ftort,) de viflclier, vergeefiche moeytenflincker oever van de Tay leght de ftadt Cale- gedaen hebbende, te leur ftellen, en behou-donia, gemeenlijck D/^fiM. Tien duylent den daer afkomen,- andere, terwijl ly tegenfchreden beneden Caledonia aen de rechter \'t gewelt van \'t neêrftortend water over deoever van de Tay leght Perth lèlve , aen de fluys , niet foo feer met fwemmen , als metwelcke defè eer toegefchreven wordt, dat het fpringen doch vergeefs, poogen te geraken ,geheele Burghgraeffchap dc naem daer af worden door \'t gewelt van dc vloet te rughen draeght. De beeken Duchart en Lochey ont- gedreven, en door de fchalkheyt der viffcherstZeheehen. ^^ftcn fich in dc binncnzcc van Tay. De Du- gevangen en anderen worden eyndeiijckchart vloeyt uyt een binnenzee van gelijcke m de drajende kolcken beneden de fluys raetnaem, te weten , Loch Dochan, 2000 fchreden. netten en ander gewand der viffchers in o ver-lang, en 500 fchreden breet, Defè binnenzee vloet verflrickt. Glenfita cn Stratharelta, t^ee Glenfdaenheeft een kafteel en een eylandt, beyde naer beecken,van de hoofden defer landtfchappen\'t wefterlijck deel van de vloet Tay gelegen. afvloejendc,ftorten fich weêr in de Keth. Bo-Uyt d\'ackers van \'t Leoninfche bofch vloeyt ven de ftadt Perth, gemeenelijck Saint lohnsde beeck Leo, die, uyt een binnenzee van to-^n genoemt, naer \'t noordwcftcn wenteltgelijcke naem , twee duyfènt fchreden lang , d\'Almond, uyt ecn bofch van gelijcke naem -^ift^ond,gefproten , en met haer bochtige ommeloop vloejende,die in de langte fich boven de veer-vier-en-twintigh duyfent fchreden voortge- tien duyfènt fchreden uytftreckt, in de Tay.loopen, eyndelijk op duyfent beneden de bin- Na de Tay volght in ordening de eerfte lern ,nenzee in de Tay vloeyt. Daer na , beneden een vloet, die tamelijck vermaert is, en fijnnegen duyfent fchreden ooftwaerts , by de oorfprong heeft uyt de binnenzee, Loch-emekerck van Logyrant in Atholl loopt in deTay genoemt, in een berghachtigh geweft, \'t welkde beeck Timmell, die heel vermaert is, cn men gemeenelijk Balcjuidria noemt, tuflchenuyt de binnenzee Ranoch fpruyt, en door de mont van welcks binnenzee,en d\'inftortinghaer loop Atholl prangt wel feftien duyfent van de lern in de Tay, by Aberneth, drie duy-fchreden verre. By \'t Loothof, gem.eenelijck fent fchreden beneden de brugh van lern, eenLeidgrein

genoemt, vloeyt weêr de beek G^^r^ ruymte van vierentwintigh duyfènt fchredenin de Timmell. Defè beeck heeft haer oor- getelt wordt. De beeck van Ruthell, uyt eenfprong uyt een binnenzee van gelijcke naem, berghachtigh bofch, gemeenlijck Glenertnaydie, achtien duyfent fchreden lang zijnde, in genoemt, vloeyt fes of feven duyfent fchredende beeck Gnaria, by het kafteel van Blair, verre in de lern , by de kerck van Coniria.uytbarft. De Beeck TiJta fpruyt uyt een bin- Niet verre van de felve kerck vloeyt oock denenzee van gelijcke naem, die feftien duyfent beeck Lydnoc, uyt een bofch van gelijke naem Ljdmc.fchreden lang is, en valt by Caledonia, feftien uytbarftende, en vier of vijf duyfènt fchreden\'duyfènt fchreden beneden Tays hooft, in de verre gcloopen hebbende, in de lern. NietTay. De Brana, fes duyfènt fchreden lang, en wijt van Coniria, naer d\'ooftzijde, dicht byfijn oorfprong hebbende uyt de binnenzee Cryfs kerck ontlaft dc bceck Tiirret fich in devan Flench, die twee duyfent fchreden lang Tay, na dat zy , uyt de binnenzee Lochtumtis, vloeyt in Glenquhcith , beneden Caledo- genoemt, gefproten , omtrent vier duyfèntnia, op fes duyfent fchreden naer \'t zuyd- fchreden verre gcloopen heeft. By Kinkellooften , aen de puynhoopen van \'t oude ka- vloeyt in de lern de beeck Machania, die fes Machania.fteel Kinclef, in de Tay. Dlla, uyt het bofch, duyfènt fchreden lang is. De beeck May, uyt Maj.gemeenelijk Glenila genoemt, fijn oorfprong het Ocellifclie geberghte gefproten , en tienhebbende,de welck omtrent twintigh duyfènt duyfent fchreden naer \'t zuydweften voortge-fchreden lang is, valt weêr in d\'lla, niet verre loopen , vloeyt by de kerck van Forteviot invan Bermenia. De vloet Keth, door de viffche- de lern. Dit landtfchap wordt oock befproeytry der falmen vermaert, voornamelijck door met een vermaerde en aengename vloet, diehaer afgebroke fluys, die oock gemeenelijck zy gewoonelijck Alan noemen. Defe heeft fïjnvan d\'inwoonders Keth genoemt wordt, by oorfprong uyt fèker berghachtigh bofch, ge-Blair van Dromond,daer ny tuffchen de voor- meenelijck Gknlocherne genoemt , en vloeytkomende klippen met foo groot gedruys en boven Sterlin, een mijl meer naer \'t weften,gewelt neêrftort, dat hy door fijn groot ge- in de Forth , en fnijdt door fijn loop Blandunraes het gehoor befchadight: want daer komt in \'t midden deur. Uyt de binnenzee vanTai-jarelijcks, op fèkere tijden, een groote over- chic heeft de Forth fijn oorfprong, daer Keltia Fmkvloet van falmen derwaerts, van de welcke invloeyt,die uyt de binnenzee yan

Bennacher^\'^^^^\'^- fbmmige (terwijl door de regen, of door fpruyt, by het kafteel van Dun in Taichie. Ded\'inftorting van de vloeden, uyt de regen ge- binnenzeen van dit lantfchap zijn Loch Ranoch, Bh ihrrttp\'rt riflp vlr\\f>f- rrrnnfpr pn crPW/flrliCTPr CTP- tWilplf rinvfènt fchtcc en laUP&quot; . I.Ofh On^rli/Ji fproten, defè vloet grooter en geweldiger ge- twaelf duyfènt fchreden lang, Loch Gnarius, Loch iiy DurkeU. Leo. 7imm(l. Cmru, Brana. Ik, Ketk BintHfiTjen,



? JSB. r NIEUWE BËSCHRYVING VAN PERTH. Loch Tilt, welcke beyde tuffchen Badcnoch ,Ranochen Athol in leggen,en even lang zijn.Loch Lyadcnifs, tuflchen Glencoa en Ranochleggende, en vijf mijlen in lijn omkeer heb-bende. Loch Ranoch , feven duyfent fchredenlang,en een duyfent fchreden breet, in welckebinnenzee een eylant is. In Leons-dal leggende binnenzeen Daye en Girr, van de welckeyder vijftien hondert fchreden lang is. LochLeon, Loch Taj, Loch Dothan , die yder hun be-fondere eylanden hebben, daer veftingen opzijn. Loch-ern y feven duyfent fchreden lang,en een duyfent fchreden breet. Loch Turell inStrath-ern, Loch Lidnach, Loch Bennathtr, LochJiihell, dat een eylandt heeft. Twee Clunien-fche binnenzeen^en twee binnenzeen van Qw.In Athol zijn de Lochs oft binnenzeen Vidiu-s,Eshn^usf Shiöchm, Kennartm, Glaßim, Kinnardo-thms, en Derculluchm.T^rHchthm- Dit lantfchap, lbo groot als \'t is, heeft over- hsn vloet van weyden, en is treffelijck door fijnvruchtbare koornackers, en heel rijck doord\'inkomft der vruchtdragende boomen, voor-namelijck in Gourie i en is eyndelijck verma-kelijck door de fchaduwen der bolfchen , endoor d\'aengenaemheyt der vloeden en bin-nenzeen. In dit landtfchap waren eertijts twee Bif-fchoppelijcke zetels, een teDunkalden, end\'ander teBlandun,eenPrioorfchap te Strath-fillan, Inchmahomo, en een kioofter van Kar-thufers Monicken. In dc ftadt Perth was oockeen Bagijnekloofter van Elchus. De kafteelen in dit landtfchap zijn voor-namelijck defè : Blara in Atholl, Wemia, Bifchdowen m&quot; Balloch op de Tay, Garfmlarga , MigjrteainLeons-dal, Comra:a , GarnteÜa , MorthLi^a,Montcluria, Ardblcria, Ciunienlche toren,Lacus in \'t eylandt van Tay, \'t eylandt van debinnenzee Dochart, Aftintolia, \'c eylandt vanLoch Ronald , \'t eylandt van Loch Tinimell,Loyra, van Almund, Kilonria/Gortha^i, Mo-neja , Ford^a, Abrothelia , van Drimmenia ,Tillibard caftle, Kincairn, Glennegies, Dun-cruba, Duplin, Innermay, Eglismagirdill, Bal-man no, Oofter- en Weiter-Moncreif, Elcho,Skellia, Roffia, Glendovana, Stro via, Kinfan^nia, Bathaica, Gaftan-hof, Fingaflea, Kin-cardia, Mcgintia, Huntley, Fortha\'a, Innerpe-fray in de boftchen van lla, Dun-caftle in Tai-chie, Galander, het eylandt Taichia, GrootEdin,Cambusmor,Lanarck,Tullialana, BlaraVallicampia, Glafclunia, Rupis Aula, Bamfia,Blara in Gourie , Ruthvena of lagers-toren ,Balhus, Inchturia/t eylandt

Martmi.Auchter-dura, \'t eylandt Brakia, Loch-ern met de ve-fting , Keria, Coldachum, Brigids kapelle enDuchrea. In ditBurghgraeffchap zijn vier Prefbyter- Breflytn-fchappcn,van Dunblan, Achterardure, Perthen Dunkelden, in de welcke acht-en-tachtighParochiekercken zijn. De bruggen,hier p-eie- Bruggen,gen, zijn van Ern, Ruchelis, Comreus, Ruth-ven , Tilt in Athol, Alan een weergalmendebrugh op de Dovana, van Lothay, Duchart,Areleus, Machama, en Dunblan, Dc fteden zijn Culrofs, en Perth. Steden. Dc vlecken en Baronnyen zijn h chterar-dura, Dunblan, Calidonia, Creifa, Abruthea,Dun, Ahcha en Arolia. V R G H^ t



? li V . . .Hi mm ilH-jï i\'; ? 1 (- \'j\' t \' ï 117 \'cBVRGH-GRAEFSCHAP R D E E N, E N A B B A N F, met de Lantfchappen en geweften, daer onder begrepen.UYT CAMBDENUS. I M E R N I S. Efe Laedtfchappenwierden in Ptole-meus eeuw bewoontvan de Vernicones, mif-fchien de fèlven ,die van MarcellinusVeBuriones genoemtworden. De naem isechter geheel on-dergegaen, \'t en zywy achten dat in Mcrnis iets daer af overge-bleven is. Want in de Britannifche tael wordtd\'V dickwils in M verandert. Dit kleyn landt-fchap Mcfnts leght tegen dc Noortzee aen, enheeft een vette gront, die effen en fonder ber-gen is. \'t Gcdenckwaerdighfte hier in is Dun^notyr, een kafteel, op een ft-renge enontoé-ganckelijcke klip, daer afmen naer de zeefiet, gebouwt, met ftercke muren, ea mettoorens op een rijgh vcrfterckt. Dele plaetsheeft lange tijdt behoort aen de ICeithen, uyteen oudt en deurluchtigh geflacht, die, dedeught tot hun geleydt hebbende, Graven cnBrf-Maerßhaicken van Schotlandt, en Burghgra-ven van dit landtfchap zijn geworden. [BcfieBuchananus in \'t verhael van d\'oorlogh , daerde Keithen -dc Deenen hebben verwonnen jwantfy hebben van daer de waerdigheyt vanMaerfchalck verkregen, die fy fèdert die tijdtbefeten hebben, en noch befitten.] Mén fiet hier in \'t portael het oud opfchriftvan eén bende van\'t twintighfte legioen, ge-lijck ick gefeght heb , welcfe letteren door dcdcurluchtighftc Graef, die nu bloeyt, een ver-wondcraer van d\'aeloudhcy t,vergult zijn. Watverder van de zee leght Fordon, \'t welck eenigeroem van loannes van Fordon heeft verkregen,die, van hier gefproten, met groote arbeytdc Schotfche Chronijck in \'t kort befchrevenheeft,aen welks naerftigheyt de jonger Schrij-vers der hiftorien van Schotlant veel verplichtzijn: maer haer ouder roem koomt van d\'o-Schotlandt* Gckge»\'hejt. JPmrietjr. Ktitk Crave» Macrfchal- ken. B y v o fe-gi n g. Shirtßpmtf Kmher-din erAfemis» Fordon, vcrblijffèlen van S. Palladius, eertijdts hier, S-FaBwgelijck men gelooft, begraven, die in \'t jaer431 van Paus Cclcflinus acn de Schotten totApoftel gefonden wierd. [Paldykirk heeft Byvoe-jarclijcks een vermaerde marckt van drie da-Ten lang, daer een groote toeloop van koop-ieden is, voornamelijck om laken te koopen,dat naer Ncdcrlandt gevoert wordt. ] MARRIA, MAR. II i .\'li LAndewaerts in, van de zee af, boven Gelegen\'Mcrnis, leght M^r, dat fleh tot omtrentop feftigh duyfent fchreden uytbreyt.Ter plaets, daer het op fijn bréetfte is, naer\'t weften,rij ft het tot bergen, behalven aen dezijde, daer de vloet Ptolemeus Dha,ende vloet

Donm, een wegh voor fich openen, ende landen vruchtbaer maken. Acn d\'oever vande Donus leght Kildrummy, \'t welck defè vloet KUdrum-grootelijks verkiert, en is d\'oude wooning dérGraven van lAar. Niet verre van hier is dewooning des Barons Forbois, die, door d\'oude Forhoiuglans van fijn geflacht vermaert, defe bynaem(want fy wier den eertijdts Bow genoemt) ver-kregen hebben, na dat d\'erfgenacm van \'t ge-flacht een fchrickelijcke Beer raet grootedapperheyt gedoodt had. Maer aen d\'üyt-gang zijn, tot grooter versiering, twee fte-den , die van de mondt, in \'t Britannifch Jbergenoemt, een felve naem ontleent hebben ,en alleenlijck met een voornaem onderfchey-den worden. D\'een aen defe zijde is tamelijckvermaert door de Biffchoppelijcke waerdig-heyt, die Koning David d\'Eerfte van het dorpMurthlac herwaerts voerde, door de treffelijkewooningen dcrKanonicken,door het gafthuysder armen, en door d\'opcnbare fcholen dergeleertheyt,die van Willem Eiphlnftony Biftchopvan de plaets, in \'t jaer 1480, gewijd wierden,om de jeucht t\'onderwijfen, en wordt Ould oMJhef-Aberdeen genoemt. D\'andere ftadt, aen d\'an-.dcre zijde gelegen, Aberdeen geheeten, isfeer vermaert door de viffchery der falmen. i ? Ü\' 1:1; ÜfN ti.ii\' ? ii- ï-^ L:;i !? Fi \'i ! lü S\' !ii\\h ,tll1 l y I>e \' I \' lüt I \'Pi
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? ut M A R R I De voorfaten vaft dc Graef Maerfchalck heb-ben het Gollegie van Ne-^p Ahcrdcen geftichthy ftelt noch de Regenten. Thomas Rhedus,een fèer geleert man , heeft hier onlangs eenopenbare Bibliothecck, in vele en treffelijckeboecken beftaende , gefticht, en aen de be-waerder daer af vier hondert ponden jare-lijcks gegeven; en de Heer Lyddelius, derMedicinen Dodor,heeft hier eenProfeffor oftVoorlefer in de Wiskonft ingeftelt.] Het overtreft byna alle geloof van hoegroot een overvloet van falm defè en anderevloeden van Schotlandt, aen weerzijden van\'t Rijck, overvloejen. Een vifch, heel onbe-kent by Plinius, \'t en waer * iB^fox van de Rijn,; maer in dit noorderlijck geweft van Europa. feer bekent, met fijn roode buyck gUnflerende, ge-lijck hy fpreeckt. Sy, in de herfft aen beeck-jes , en ten mecftendeel ondiepe plaetfen pa-rende , leggen eyeren, die fy met fant bedec-ken , en zijn in defe tijdt foo mager, datfybyna niets, dan been, hebben, hi de naeftelenten komen uyt defè eyeren kleyne vifch-jes voort, die, fich naer de zee begevende,in korte tijdt tot hun volkome grootheyt waf^fèn, en , naer hun geboorte-vloeden fwem-mende, tegen de golven worftelen : en indienhen eenige hinderniffen voorkomen , fooflaen fy, met fekere fprong, met hun ftacrtdaer tegen , tot verwondering der aenfchou-wers , en komen dat te boven , en houden ftchin hun vloeden, tot dat fy paren. Het is oockverboden datniemant die in defè tijdt machvangen, te weten van den 8 September tot aen.den I December. Sy fchijnen oock voor hetgrootfte gerij f van Schotlandt gehouden tezijn, dewijl oock verboden was die aen d\'En-gelfchen te verkoopen, behalven voor Engel-fche goude munt. Maer ick laet dit aen an-deren. Wat de Graven van Mar aengaet. TerwijlAlexander de Derde heerfchte, wordt Wil-lem, Graef van Mar, onder de genegetelt,die meeft tegen de Koning geftoort waren.Terwijl DalpidBrus de macht in handen had,wordt gewach gemaeckt van Donaldus, die,bewaerder van \'t Rijck zijnde,in fijn bed voorde ftrijdt te VypUn, van Eduard Balliol, en vand\'Engelfche hulpbenden gedpot wierd,- welcksdochter Ifabella vanKoning Rohert Brus tot fijneerfte gemahn genomen wierd, aen de welckehy teelde Marioria, moeder van RohertSte^^arty Koning van Schotlandt. Onder de felveDavid wort verhaelt van Thomas, Graef vanMar, die in\'t jaer 13(^1 gebannen wierd. Enonder Robert de Derde was Alexander Stempart,Graef van Mar, die in \'t jaer 1411 in dé ftrijdtte Harley tegen d\'Eylanders fheuvelde. In detijdt van

lacob d\'Eerfte wordt in de SchotfcheChronijck gelefen: Alexander ^ Graef van Mar ^ B Y VOE-INS. * Beda ff»donfen ßa-een m La-tijn Ißcios GrawnvmjHar. Scomko\'rdcon /.i2. A , M A R. florf 143 fj haflertfoon yan Aiexander Stet^art,Graefyan Buchan, Joon yan Robert de T-^eede, Koningyan Schotlandt, die, als bafiert, de Koning totfijn erf^genaem kreeg, loannes, jonger foon van lacobde Tweede, heeft federt defè tytel gebruyckt,die, overtuyght van dat hy door tovery ietstot nadeel van de Koning, fijn broeder, voor-genomen had, doodt gelaten wierd. Na hemwierd Robert Cockeran uyt Latonien van lacobde Derde tot defe waerdigheyt verheven , enfedert van de Grooten opgehangen. Defewaerdigheyt wierd federt niet weer begeven,tot dat Koningin Maria lacob, haer baftert-broeder, tot defè eer verhief, en daer na, toenmen bevont dat de tytel van Graef van Marnaer \'t oude recht aen loannes, Heer van Eref-kin, behoorde, in plaets van Mar, hem met detytel van Murray befchonck, en loannes Eref kin,een man van oude adel, tot Graef van Marverhief, welcks foon, oock ïoannes genoemt,nu de felve eer befit, en IConincklijcke Raedtin de beyde Koninckrijcken is. [ Sijn fbons- gfoon, oock loannes geheeten,befit nu de felve gwaerdigheden. ] B V C H A N I A, óf B LX CL n H A N. Aernu Buquhan^ by de Latijnen Bogha-nia en Buchania , oMeï de vloet Donum irizee uytkijckt, hadden de Taizalicertijdts hun wooning. Sommige leyden defenieuwe naem af van d\'offen, fchoon het landtbequamer is om fchapen te weyden, welckerswol voornamelijck geprefèn wordti Hoewelde vloeden in dit geweft overal feer rijck vanfalm zijn, foo koomt fy echter nooyt in devloet Ratra, gelijck Buchananus verhaelt, dieoock fchrijft, dat \'er aen d\'oever van de Ratraby het kafteel Slanys, een fpelonck is, -Sï^elcks na-tuer, gelijck het fchijnt, men niet behoort yoorby te jfrofider-gaen. Het ri>ater, uyt het naturelij ck gcvoelf by drup- ajchjvater.pelen afdruypende, yerandert terflont in fteene pyra-miden : en indien door iarbeyt der menfchen het holniet felckens gefuyyert ypierd , foo fou \'t heele hol inkorte tijdt yol 4jn. De fteen, die hier af koomt, heeftals een middelnatuer tujfchenys en fleen-, ypant men kanhem breken, en hy ypordt nooyt foo hard als marmer. Hier is oock federt weynig jaren een groote Amher, <»ƒklomp barnfteen, foo groot als een paert, aende ftrant geworpen Dc geleerden noemen datAmber,Glefïiim enSuccinum,-Sotacus acht datdit het fap is, \'t welck by de Britanjers van deboomen in zee afvloey t, en hard

wordt. Ta-citus is oock van gelijck gevoelen , als hyfchrijft: Ick geloof dat de boffchen en boomen in hetooften yruchthaerder ^ijn: ant gelijck daer in de yer-borge plaetfen meroock en balfem nyt de boomen gefyo eet wdt, Y VOE-iNGé



? H \'^cordt, foo is \'er oock in de ?^peflcrfche landen en eylan-\'den iets, dat door de ftralen yan de geburigefon uy tge-trocken ^ordty ypelcke Docht in de ^ee yah, en door dekracht der flormen aen de flranden daer tegen oyer ge-%\'o-pen ypordt. Macr Serapio, en de Philolb-phenvan een jonger eeuw wülen dat het uytde ilijmige aerde aen en by de zee te voor-fchijn koomt, en door de golven en \'t onweeri^ytgcworpen, en ten deel van de viiTchen ver-fionden wordt. Maer waer ben ick gedwaelt ?ick fal weer op de rechte wegh keerenjwant degene, die fijn dooling bekent, vcrkrijght ver-giffenis. Graveftvan . , Terwijl Alexander de Tweede heerfchte,Bogha», bloeyde Alexander Cominius, onder de benamingvan Graef van Boghan, die de dochter, eneenige erfgenaem van Rogier yan §)uj.ncy, GraefyanWinton in Engelandt, trouwde; en desfèlfs fbons-dochter bracht de felve tytel aenhaer gemael, Hendrick yan Beaumont, die, ter-wijl Eduard de Derde heerfchte , onder de be-naming van Graef van Boghan, plaets in devergaderingen des Parlements van Engelandtheeft gehad. Sedert was Alexander Stes^art,loon van Koning Robert de Tweede, Graefvan defe plaets, op de welcke volghde loan-nes, jonger foon van Robert, Hertogh vanAlbania, die, van Karei de Sevende, Koningvan Vranckrijck, met feven duyfent Schottentot byflant in Vranckrijk ontboden,treffelijkeonderflandt tegen d\'Engelfchen betoonde\', engroote lof verkreegh : want hy doodde Tho-mas , Hertogh van Clarence, broeder van:Dapperhj/t tJcndrick de Vijfde, Koning van Engelandt,by Baugy, en behaelde een groote zege opd\'Engelfchen, fbo \'er ooyt ecn behaelt is i invoegen dat hy om fijn trefFelijcke dienflen totKonneflabelvanVranckrijck verheven wierd.Macr hy,het oorlogs-lot veranderende, wierdte Vernouil van d\'Engelfchen , in \'t derdejaer daer na verwonnen , en met de dapperftemannen, Archebald Douglas, Graef van Wigton,en de Hertogh van Tours,gedoodt. De welc-ke echter, gelijck hy feght, - (Cternum memorahit Gallia ciyesGrata fuos, titulos qus dedit ilf tumulos,Seker , de Franfchen moeten bekennen datfy voornamelijck aen dc getrouwheyt en dap- B der Schot-te» indeFranfchetorlogen. A N I A. if^ perheyt der Schotten verplicht fijn,dat,onderKarél de Sefte en Sevende , Vranckrijck be-Iiouden , en Gafconje , door \'t verdrijven derEngelfchen, herwonnen wierd. ïacob d\'Eer-fte, door medelijden bewogen , gaf federt hetGraeffchap van Buchan aen Georgius yan Dun-bar , die hy eerft om des vaders misdrijf doorauthoriteyt van \'t Parlement van \'t Graef-fchap

Marche berooft had. Niet lang daer naliet ïacob, foon van lacob Ste^^art yan Lorna, defiparte Ridder gebynaemt, van loanna Somerfettdefè eer verkregen hebbende, die aen fijn na-komelingen , de welcke, toen \'er manneÜjckekinderen gebrack , door de dochter aen Don-glas y jonger fbon van Lochkyin , gekomen is.D\'erfdochter van dit Graeffchap wierd tenluwelijck gegeven aen de fbon van loannesErefkin, Graef van Mar, met fijn tweede ge-malin geteelt, uyt welck huwelijck de tegen-woordige Graef van Buquhan gefproten is.\' Van Buchan buyght de ftrandt fich kromom, daer tegen over naer \'t noorden Boena is,en de kleyne vooghdy Bamff, gelijck oockAju^a, een weynigh bekent landtje der Rotha-mays, en de wooning der Baronnen van Salton,die de bynaem van Abernethy voeren.[Defe Ba-ronny van Rothamay wierd verkocht aenloannes Gordon van Carnborrou, die haerheden befit. Des felfs oudfte foon , de Heervan Aboyninde tooren vanFrendraghtver-fellende , verging by nacht met drie anderendoor buftekrnyt.j Uier beneden leght Strathbolgy ^ dat is, dalaen Bolgy^ eertijdts de wooning der Graven vanAthol, die, federt van naem verwiffclende, nude Marckgraef Ym Himtkys voornaemfte zetelis. Want Koning lacob de Sefte gaf defe ty-tel aen Georg Gorden, Graef van Huntley, Heervan Gordon en Bad-^enoth, van oude Adel, en ta-melijk vermaert door het feer groot getal derverplichtelingen, welcks voorouders, van deSetonnen gefproten , door authoriteyt van\'tParlement de naem van Gordon hebben aenge-nomen , (toen Alexander Seton de dochter vanloannes Gordon m.et rijcke erffenis tot gema-lin trouwde) en in \'t jaer 1449 van lacob deTweede d\'eer van Graef van Huntley verkre-gen. [Nu heeft des felfs foon dat geerft.] B y v o e-gin g. Boem. Baronnenvan Salt OH,B y v o e-ging. Strath- ko!^. Marek:ejaef vanHuntley. B y v o è-ging. i braid Schotlandt.



? I . lio UYT CAMBDENVS. Nncwaerts tuffchende verheven en af-gebroke toppen vande Grampifche bergh,daer fy een weynighnederfincken,is BraidAlbin, dat is, het hoogh-fte deel Dan Schotlandt:want de gene , dieware en ingeborenSchotten zijn , noemen in hun moedertaelSchodandt Albin, geUjck daer het meefl rijflBrum Albin, dat is, rugh yan Schotlandt. Men leeftechter Brun Albin in een oudt boeck, daer dusgefchreven flaet: Fergm, Eriks foon , ypas d\'eerfte,die yan \'t ^aet Chonare \'t Koninckrijck Albania ont-fing van Brun-Albain tot aen de ^ee Dan Trlandt, en* Inch Gall en federt hebben de Koningen Dan Fergus^aetgeheerfcht in Brun-Albain, ofBrunhere, tot aenAlpinus, de Tioon Van Eochall. Maer dit Albaniais bekender door fijn Hertogen , dan doorde gaven van \'t landt. D\'eerfte Hertogh vanAlbania, gelijck ick gelefen heb,was Robbert,Graef van Fyfe, die van fijn broeder, KoningRobbert de Derde van die naem , tot defe eerverheven was hoewel de gemelde Hertogh,door fnoode ondanckbaerheyt en vervloeck-te ftactfucht wechgeruckt, David, des Ko-nings foon , die fijn neef en erfgenaem van \'tRijk was,elendighlijk van honger deê fterven.\' &quot;t Luft my hier de doodt van David, uyt Bu-chananus tiende boeck der Schotfche faken,by te voegen : David, des Konings foon, waseen jongeling van wreede natuer; en fijn geeftwas tot ontucht genegen. Doch toen defegebreken door des vaders ooghluyking ver-meerderden , vermits die niet macht genoeghhad om hem in eerbiedigheyt tot fijn vaderte houden , foo wierden echter door de ver-maningen der gener, die by hem geftelt wa-ren om fijn jonge jeught te beftieren , en veelmeer door fijns moeders vlijt en raet , fijndriften en poogingen vruchteloos gemaeckt.Maer toen fijn moeder geftorven was, en fijnontucht de ruyme toom had, vatte hy fijneyge zeden weer aen,en, alle vrees en fchacm-te afgedaen hebbende, fchende met geweldtde gemahniien van andere heden,en de doch-ters , van eerlij ck geflacht gefproten , foo hyhen niet tot fijn boosheyt overreden kon ^ ende gene, die\'fijn ontucht wilden beletten,wierden feer qualijck van hem gehandelt.Veel klachten van fijn baldadigheyt wierdenacn de Koning fijn vader gebracht, die aenfijn broeder,Stedehouder van\'t Rijck/chreefdat hy dc jongeling by hem fou houden totdat hy, in fijn ontucht verkoelende , fich toteen beter leven keeren fou. Dc Stedehouder,dc gelegentheyt van fijn broeders kinderente verdelgen , daer hy lang na gewacht had ,gevonden hebbende, voerde David, die hemomtrent drie mijlen van

Saint Andrews tegemoedt quam, met hem naer S. Andrcws-kaftccl, dathy, vermits d\'Aertsbiffchop on-langs geftorven was, onder fchijn van bewa-ring in hielt. Hy voerde hem weynigh daer nain fijn kafteel van Falkland, daer hy hem ineen enge gevangenis bcfloot, om hem vanhonger te doen fterven. Maer de gene, diedoor fijns ooms wreedtheyt tot een doodt,d\'clendighfte van alle , gefchickt was , wierd,door de barmhartigheyt van twee vrouwen,het leven voor weynigh dagen verlangt: d\'eenwas een maeght, welcks vader het gebiet overhet kafteel had, en dc bcwacrder daer af was.Defè ftack hem, eer deur een nae uwe fjilcct,dan vcynfter, haverbroot toe, fbo dun uytge-reckt, (gelijck men in Schotlant gemeenlijckdoet) dat het te famen gevouwen kon wor-»den , \'t welck fy om haer hooft boogh , daerfy als in der haeft een linne-doeck over deê,als om haer aengeficht tegen dc fbn te be-fchutten , foo dickwils als fy in de tuyn ging,die naeft aen dc gevangenis was. D\'ander waseen fuygende boerin, en voedfter, die fichfelve molck, cn dan de mclck langs een geutjein fijn mont liet loopen. Sy, met defè ramp-faligc fpijfing , daer mee fy fijn honger meerontftaken, dan verlichtten , fijn leven cn meteen fijn pijn eenige dagen verlangt hebben-de , waerden, vermits de wachters nacuwertocfagen, betrapt, cn ter ftraf gefleept j en dcvader vervloeckte gcweldighlijck de meynee-digheyt van fijn dochter, terwijl hy fijn trouwtegen d\'ontrouwe Stedehouder pooghde tetoonen. DejongeHng, van alle menfchclijckehulp verlaten, cn door gebreck van lijftochtoock fijn eyge leden aengetaft hebbcndc,ftorfeen elcndigc doodt, die lang voor dc vaderverborgen was, vermits niemant fbo droevigheen bode van \'t geen, dat fy alle wiften, durf-de wefèn. ] Hy boette niet de ftraf van defeboosheyt, vermits Godt traegh in fijn vonnisis. Maer fijn foon Mordacus, de tweede Her-togh van Albania , moeft delè ftraf fwarelijckbetalen 3 want hy , van gequetfte Hoogheytverwcfen, wierd met de bijlonthalft, nadathy gefien had dat in de voorgaende dagh fijntwee fonen de felve ftraf geleden hadden. [Defelve Buchananus befchrijft in\'t felve boeck defe li ? ! * EyländenHehndes. IJertsien\'vm Alba- niA, Byvoe- GING. Gtuivelijc-he gefchie-dents. B y v o e-GING, /



? BRAID dele liiilorie in defer voegen : Sy, in de verga-dering gevangen , wierden in bewarcniilènverdeelt, te weten , Mordacus, Hertogh vanAlbania, zijn fbnen Walter en Alexander, enfijn behuwde vader Dunachus,Graef van Len-nox , en Robert Gramus , die na eenige jarende Koning doodde^gelijck oock vier-en-twin-tigh mannen van de voornaemfte adel: dochd\'anderen wierden niet lang daer na losgela-ten , maer Mordacus met fijn fbon en behuw-de vader gehouden. De Koning had oock be-ftelt dat men in de fèlve dagh , daer in Mor-dacus gevangen wierd, des fèlfs kafteelen infijn macht fou brengen, als Falkland in Fyfe ,en Dun in Taichie, uyt de welcke fijn gemalinuytgeleyt, en naer T entallon, een kafteel inLothian, gevoert wierd. lacob , de jongftefoon , de ramp van fijn geflacht verftaende,vergaderde een bende , verbrandde dc ftadtDunbritton, cn doodde loannes Stua-rt Ru-fiis , des Konings oom , en met hem twee-en-dertigh anderen. Hy fèlf vlood naer Yrlandt,daer hy weynigh tijdts daer na florf Hieroverleed oock Finelaus , Bifichop van Lif-more,die met hem gevloden was,een man vande Dominicaenfche ordening, die by lacóbde ftichter van alle raden was. Wakers ge-malin was oock naer Yrlandt gevloden, metdc twee fonen Andries en Alexander, en debaftert Ardur , die , weêr t\'huys gekeert, vanKoning lacob de Derde met groote waerdig-heden befchoncken wierden. In\'t felve jaerwierden de Grooten te Sterlin ontboden , enMordacus, met fijn twee fonen en behuwdevader,te voorfchijn gebracht,om fijn faeck tcverantwoorden, \'t Recht wierd hier ingeftelt,naer de gewoonte van\'t landt, die foodanighis: Men verkieft tot voorfitter een man vanbefbndere voorfichtigheyt en achtbaerheyt,aen de welk ten minftèn twaelf by fitters wortgegeven, dic de voorgeworpe misdaden aen-hooren , en, befworen zijnde, van \'t misdrijfvonnis geven. Dcfe zijn omtrent van gelijckeftaet, als de befchuldighde, of fbo na daeraen, als gefchieden kan. De verwerping derRechters wort aen de befchuldighde gegunt.Als \'t getal, te weten van twaelf, of ten mee-ftendeel van meer, vervult is, fbo wordt hetmisdrijf overwogen, en\'t vonnis naer \'t meer-der getal der ftemmen ge velt. Toen in defèrvoegen de Rechters verkofen waren, welckersnamen te noemen hier onnoodigh is, (wantfy waren alle deurluchtige mannen , die tenmeeftendeel heel namaeghfchap met de be-fchuldighden waren) wierden fyvan gequetfteHooghcyt verwefèn. In de felve dagh wier-den de twee jongelingen , cn in de volgendedagh hun vader, en oock hun grootvader van\'s

moeders zijde, op de heuvel, die tegenoverhet kafteel van Sterlin is, met de doodt gc-Schotlandt* L B I N. ftraft. Daer loopt een fterck gerucht, \'t welckftandt houdt, fchoon ick \'t van niemant be-fchreven vindt, dat de Koning de hoofdenvan de vader , man en fonen aen de gemalinvan lijn neef, Ifabella genoemt , gefondenheeft, om te beproeven of defe hoogmoedigevrouw uyt ongedult van droef heyt (gelijckgemeenlijck gebeurt) eenige gehcymeniflènvan haer ziel openbaren fou j maer dat fy,fchoon door onverwachte aenfchoiiwing ont-roert, niets onbefcheydelijck fprack , en al-leeniijck antwoordde, Indien hen ypare mijdadenT\'oorgeyporpen 2jjn , Joo heeft de Koning recht enypel gedaen. ] De derde Hertogh van Albaniawas Alexander, de tweede fbon van Koninglacob de Tweede. Defè, Onderkoning van\'t Rijck, Graef van Merche, Mar en Garioch, enHeer van Annandail cn Mannia zijnde, wierdvan fijn broeder,Koning lacob de Derde,ver-wefen, en , van veel fwarigheden getroffen ,fneuvelde te Parijs in een lïeeckfpel, daer hyby was, eo van een (plinter van een gcbrokefpeer gequetft wierd. De fbon van defè, loan-nes genoemt, de vierde Hertogh van Alba-nia , oock Onderkoning, en tot ecn to elen-der aen lacob de Vijfde gegeven, door dewclluften van \'t Franfche hof murw gewor-den , trouwde daer ecn gemalin-, de dochteren tweede erfgenaem van loannes van Au-vergne, en Graef van Lauraguezan, en ftorfdaer, fonder kinderen na te laten. Francifcusd\'Eerfte , Koning van Vranckrijck , heefthem uyt eerbiedigheyt tot het Konincklijckbloet der Schotten , llilck een eere waerdighgekent, dat hy aen hem, onder d\'Acrtsbil-fchop van Langres en de Hertogh van Alen-9on, Pairs oft Genoten van Vranckrijck, fit-plaets heeft gegeven. Na fijn doodt was \'ergeen Hertogh van Albania, tot dat KoninginMaria defè tytel aen Hendrick, Heer van Dar-ley , gaf, die fy weynigh dagen daer na tot ge-mael aennam: in voegen dat Koning lacobde Sefte de fèlve aen Karei, fijn foon, eenjong kindt, [nu onlangs Koning van Groot- b YvoE-Britanje,] overgaf ging. Defe geweften worden bewoont van fekerflach van onbelchaefde,ftrijdbare en fèer boo-fe menfchen,gemeenlijkEighlandmen genoemt, Highland-die, de rechte ftam der oude Schotten zijnde,Yrfch fpreken, en fich Alhinnich noemen, vaften welgefèt van lighaem, fterck, fhel van voe-ten , hoogh van moed , in d\'oeffeningen vand\'oorlogh&quot;, of eer in rooven opgequeeckt, enfèer begeerigh om fich met groote haet tewreken. Sy zijn, naer de wijfe der Yrcn, metgcftreepte Yajen gekleedt, dick en lang

vaahayr, cn leven van dejaght, viffchery en roo-very. Sy gebruycken in d\'oorlogh een yfèrehelm, een borftharnas met yfère ringen ge-hecht , bogen, weêrhakigepijlen, en breedeAaa fwaer- 1 i !i



? m Seftentrio. O JCau/i \'jhtfixnis .V Scotiae provincise medit^ranese ititerTaum flumen TAJiT OF Ito S S* • Cliatifi ie efVararis sestuariiun: Sunt autemBUAJD-AIXABAN, ATHOLIA>IARKIA SVPERIOR.BADETSrOCHA, S TRATHhSPEA,IvOCHABB.IA,cum Clierfonefo q^ui ei ad occafum prs&tenditur; KBeauUifU \'US. cum ^ C\'asi^\' Muar* ^^^ G-edJ^s O \'Ifvakie-f7mtrM CaMel ^ . CattraJatm-. fiugulis eajruixdem «artitO^gfA Ho. QorSanü A iStra£ci , (L :D^cri£tioiv of tfi& ttiLuul^rovince^, of ScoTlatsv l^martver ofid MttfrO. fyrti, can-tefnir^S:RAW-A^I^BAl^JiTHOL,BSAX OF MAILBA1)JE,N0CH,STRATH-SPMY.LOCHA6YR,alye lottos jfitch Ji/edl^om LOCHA.BY& »\'\'alttiaü-^arts cantejfn^ luTèer tiem,. Ji\'nhmr (Ulo-in ^Zun^ri-J \'-ßnfkie Anke ^^„i Bo^o/ Giclrfc O Ittßat fL- ff \\ ) ) ) Inehh^rj\' Lamtie^iiitew \'chltmtar-t EtIic Dmlui\'cus rrsc\\ \\,dchinAoun. {BeUarme - Gie n Elclieg . .i-htracJew Kintail . Saccoi „ Uittik PART iCli •ie euwi ^ßeii tfRaiagan-^po Jt«ch £»ntch SKYB. , ^eact\'ar- jtxllgJ a-vitt \'Jijrechn^an Xnneréichtk^. Gm &quot; iiii &quot;li I . \'JTwlm. . &quot;t^tei\'ea. ^hnnerey SlemnutU ?f JÄMa-r O • . .. . 4:- >. - X,. AS\'afr^^\'^\'^M: El O tl- Rt .Ari/a 10- BitiTircii ^ &quot; Bill - CixK^ill»^^ Bi±t Ckl-oittbie rojß len. hj: T r rit . ^V s Jw] in Se. heratm,Oahuthridk \'T^tvthtr Cojryvai»^ GJ igWC en [•atmïor rla -jV ujKd- gcauir Kemi-Geï-Locli igljeög^a»«- ChamL GUn^&quot;^ - Ai*cl na >tu±*cJtieii CkaAeÜ^Maiv » of Af J-MAJntli? clieÄ &quot;XMmofe 3£o:cV\\erix -2 .ÄiiU^ Diti-i-otZ^ ^l^fOHel .^rJewtfi Apping. Ilttt£» (^jj: é y-C éf ^ Gléix- . - - \' roil \' jBea«dir ocli \'Mcciatei^, GleiiJ-i .^\'\'JcioMa fW X) A X( \\ r Wht-tfieU ^\'IhtnpU^ ei-i-ei-a ïartof Lorn &quot;W^gt^iiy^^^ Seil ..... -^UifhP 0(01 Same Peït,; li Ott j-totm sjtitiemo ./fUtutrta- Scottc, ^ ^ 3 S ff 7 S g M) a jz .tj ^^ Iß jtS ly j3 zo 2.3. Mf\'J-i^IPf; f! .



? BRAID fwaerden: dit volck,in geflachten gedeelt, diefy Clames noemen y woeden foo Ichrickelijckmet rooven en moorden , dat iy , door hungruwelijcke wreetheyt, den Schotten tot eenwet geparfl hebben, daer in geoorloft is dat,foo iemant van hun volck fchade gedaenheeft, de gene, wie hy oock is, die van hun ge-flacht gevangen wordt, de fchade moet ver-goeden, of met fijn hooft boeten. L O CLH V A B R I A. uyt cambdenus. L \'t gene, dat over deN^/fichnaer\'t weiterhjck gcwefl ftreckt, en aenLoch-aber leght, wordt daer af Loqhua-hria genoemt, dat is, in de tael der oude Bri-tanners , Wytgang der binnenbeen 5 en \'t gene, datfich naer \'t noorden ftreckt, wordt Roß ge-heeten. Loqhmhria is aengenaem van weyden en bof-fchen , cn niet fonder yfer-aders ^ maer nietfèer vruchtbaer van koorn. Doch het wijcktnaeuwelijcks eenigh ander landtin vifchrijckemeeren en vloeden, Aen de binnenzee Lotheaimeriothe. leght Innerkthe, met een vefting verfterckt, dateertijdts, door de toevloejing der kooplie-den , feer vermaert geworden is, maer doord oorlogen der Deenfche en Noorweeghfcheroovers geheel verdelght, en heeft nu veeleeuwen lang dus verwaerlooft gelegen, datmen naeuwelijks eenige gcdaente daer af vin-den kan. Ick heb niet gelefen dat LoqhuahHa eenigeTlianmvm Graven heeft gehad, maer wel, omtrent hetLcc^jua- jjjej. onfèr faligheyt 1050, een voornaem tha-Zm^uo. nus, Banqhuo, die door bevel van de baftert lit Fariem.M CCCCCI.XXXI. ALBIN, Macbeth,toen hy met bloet en moort hetKo-ninckrijck ingenomicn had, uyt vrees en ergh-waen , gedoot wierd, om dat hy uyt de voor-feggingen van eenige tovereffen verftaen had,dat, na \'t verdelgen van Macbeths kinderende nakomelingen van defè Th anus \'t Rijckfouden befitten, en een lange tijdt na malkan-der hcerfchen. Dit heeft oock niet gemill:want Flcanchus, Banqhuos zoon, die, in deduyfternis onbekent, defè lagen ontfhapte ,vlood naer Walles, daer hy fich voor een wijlverborgh, en tot gemalin trouwde Ncila, dedochter van GrifHth Ap Leweilin, Prins vanNorth-SPalles, met de welcke hy Waker teelde,die, weêr in Schotlandt gekeert, de weêrfpaltder eylanders met foo groote lof van dapper-heyt bedwong, en m^et foo groote voorfich-tigheyt de Konincklijcke inkomften in dit ge-weft bediende , dat de Koning hem tot Sene-fchal van\'t geheele Koninckrijck van Schot-landt (\'t welk fy Steypm noemen) geftelt heeft.Uyt de naem van dit ampt is de bynaem van OcrfprongSfewr? aen fijn nakomelingen gekomen, dieoveral deur heel Schotlandt in een talrijcke Jlm^menighte verfpreydt, cn met

groote waer- Stemms,digheden opgehoopt, lang gebloeyt hebben,van de welcke voor drie hondert en dertiglijaren Robert Ste-^art- door Marioria fijn moe-der, dochter van Koning Robert Brus, aen\'t Koninckrijck van Schotlandt is gekomen,cn onlangs lacobus Stesvan, de Seife van dienaem, Koning van Schotlandt, door Marga-reta,fijnovergroomioeder, dochter van Hen-drik de Sevende, door de befiiering van d\'op-perfte Beftierder, tot de hooghfte top van deBritannifche Monarchy,, met toejuyghing vande heele weerelt, is treklommen. ^ O R N.



? esea 123 UYT C A M B D E N s. Om, vruchtbaervan trefFelijckegarft, heeft aende groote bin-nenzee , Leavegenoemt , hetkafteel ßerogo-mum, inde welc-ke eertijdts deplaets van t gerecht was , en niet-DmM^t verre van daer Dmflafag , dat is , Ste-fhanuS\'h€rgh,ctxXA]ditsAt WOoning der LochAhér. Koningen , boven de welcke LochAher uyt de weftzee foo verre lande-waerts in loopt^dat fy in Loch Nefs,die in de Noordzee fich ontlaft ^ fouvloejen, foo fy niet met een engerijg van bergen van malkander wier-den gefneden. De vermaertfte plaetsTmhm. in dit geweft is Tarhar, in Loch-Kinke-ran, daer,door authoriteyt van\'t Par-kment, ïacob de Vierde een lufticieren Burghgraef heeft geftelt, die deninwoonders der zuyderlijcke Eylan-ders recht toe dienen fou.Defe en de BerogO\'mum* Hemn» Byvoe- GING. wijdergelegen geweften wierden in\'tjaer onfes Heeren ^05 van de Pióleningehouden , die van Beda Noorder-Piólen genoemt worden , daer hyverhaelt dat in dit jaer Columbanus,Priefter en Abt, door fijn Monicks-kleeding en leven vermaert, uyt Yr-landt naer Britannia , tot de genewas gekomen , die door de harde enverfchrickelijcke toppen der bergenvan de zuyderlijcke landen der Pi-(Sten afgefcheyden waren , om hen inde Chriftelijcke Godsdienft t\'onder-wijfen, en dat defe , tot vergeldinghet eylandt Hj, nu L CornhkiU, dat daertegen ovef leght, aen hem hebbengegeven. Doch hier af op fijn plaets.De Stewarts waren in de voorgaendeeeuw Heeren van Lorn; en nu is dooreen vrou, hun erfgenaem, defe heer-lijckheyt aen de Graven van oArgylegekomen, die daer met defe eertytelover al t gebiedt hebben. [ En hunoudtfte fonen worden Heeren vanLorn genoemt] Schotlandt. Bbb \'t U Y- i lil, 1:\'ii
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? i^imwilii -i »T IIJ \'t VAN SCHOTLAN in \'t welck De Lantfchappen Rofs^SutherlandjCattenes^Strath-Navem.mec de landtfchapjes die daer onder behooren,benevens Murray^ begrepen zijn. Lle de landen, diein ecn lange rijghvan de zeeboeièm,die fy Li ven noe-men , en die Locha-bria van Lorn af-icheyt, tot aen d\'Or-cadifche eylanden,en \'t uytterfte van\'t vafte lant, gelegenzijn, daer oock Badenoch onder begrepen is,\'t welck ftch van d\'oorlprong van de vloetSpey tot aen des felfs aflooping in de langteuy tftrekt, worden met de naem van Innerneßgenoemt. Sy verfochten alle hun Recht indefe ftadt, daer de wooning van de Burgh-graef, die zyS^^n^ noemen, was, gelijck fynoch heden daer gebleven is. Alle de plaet-fèn , die uyt d\'Ebudifche eylanden op eengroote ruymte tegen over defe ftranden leg-gen, waren met een felve Recht verbonden.Dit Sheriffdom behoorde by erfrecht aende Marckgraven van Huntley. Maer het lant-fchap Cathenefs is onlangs door de Marck-graef overgegeven, ten believen van de Graefvan Cathenefs, uyt het geflacht der Sinclairsgefproten , die loanna Gordon, de fuftcr vande felve Marckgraef,tot fijn gemalin getrouwthad, daer af noch heden kinderen zijn 5 en ditLantfchap word een Graeffchap op fleh felvegeacht. De fèlve Marckgraef heeft oock \'t rechtvan \'t Sutherlandtfche landtfchap overgege-ven , ten believen van Georg Gordon, vanfijn maeghfchap, die de dochter en erfge-nasm van de Graef van Sutherland getrouwt,en defè tytel aen fijn andere gevoeght heb-bende, dit Graeffchap aen fijn gefin overge-bracht had. Daer af oock heden ditLantfchapeen Graeffchap op fich fèlf geacht wordt. Cromartie, ecn ftedeken, aen de zeeboe-fem van gelijcke naem gelegen, met een kleyngedeelte van \'t naefte landt, is al van oude tij-den voor een Burghgraeffchap gehouden,welcks vooghdy noch aen\'t geflacht der Vr-Charts behoort, welckers hooft van de ftamSchotlandt. Cremartie. niet verre van de ftadt een kafteel en lande-ryen heeft. Schoon defè landtfchappen daer afgetroc-ken zijn, fbo blijft het echter noch een feergroot Graeffchap van \'t geheele Rijck: wantbehalven Badenoch, Lochabria en defe en-ge ftreeck landts, die tuffchen Lochabria end\'Ebudifche eylanden leght, van veel mindereKoninckjes bewoont, lbo begrijpt het alledefè eylanden, die op een rijgh voor de ftrantuytgeftreckt leggen , geheel Rofs, met de ge-burige landtfchapjes, of die daer onder begre-pen zijn, Strathnavern, Affynt,en alle de lan-den rontom LochNcfs gelegen. D\'oude Landtbefchrij vers getuygen dat de Oude in-Creonen, Canten,

Carnonakea, Merten, Lo-gen, en aen \'t uytterfte van \'t Noorden deCornabiers gewoont hebben, van alle de welc-ke noch by onfe , noch by d\'uytheemfcheSchrijvers, geen geheugenis overigh is, \'t enware dat\'er miffchien eenige duyftere tekenender Cornabiers in \'t kafteel der Graven vaaCathenes verborgen waren, het welck on-langs Gernigo geheeten wierdt,en heden CaflleSinclar begint genoemt te worden. Maer degroote zee, in een groote ruymte landts inge-ftort, beginnende ter flincke zijde aen de zee-bergh TiEzalum, nu Buchan-nejß noemt, en terrechte zijde aen de zeebergh Veruvium, nuDungisby-head geheeten, en tot ïnnernefs, endieper tot aen \'t kloofter Beaulieu deurdrin-gende, eertijts Vararis zeeboefèm, en nu Mur&quot;ray-Fynh genoemt, fchijnt noch fijn oudtheytniet afgeleght te hebben; want in de binnenfleinwijck van defe zeeboefèm vloejen drie vloe-den , met onderfcheyde namen, in een, onderde naem van de vloet Earrar, in defè grooteVararis zeeboefem. I P\' I S. R o E naem van Roß beteeckent in d\'oude Ä?».tael half-eylandt. En feker, fchoon ditLantfchap fich tot aen de beyde zeenuy tftrekt, foo is het echter door veel boefemsvan d\'ingeborfte groote zee van malkander C c c gc™



? m -5V-



? tu gelcheurt, dat men, fbo mcn\'t ia \'t geheel be-fiet, bevinden fal dat het in veel halve ey-landen beflaet. De gene, die d\'oude tael fpreken, noemenalle defè boefems Lochs, en om de twijfïèlach-tigheydt van de naem zeeboefems, foute bra-ken, en die in \'t landt zijn,foei:e braken. Rofs leght naer \'t weflen tegen de Vergivi-fche zee aen, en is van veel braken deurfne-den , die alle groote overvloet van vifch, envoornamelijck van haring, die men daer byVrHchthoiT- heele fwermen fiet,overvloejen. Het lant rijfttot woefte bergen , en is niet feer vruchtbaervan koorn, vermits de landen niet befaeytworden. Het heeft veel boffchen, en is dien-fliger tot weyden, dan tot koornackers. Maerdit gebreck der vruchten wordt vergoed doord\'overvloet der tamme en wilde dieren, diejarelijcks wijd en breet verfpreyd worden. \'t Eerfle gewefl na \'t zuydweften wordt Kin-r^i/genoemt, met een engte der zee van \'t ey-lant Skia afgefcheyden j en beneden dit leghthet landtfchapje een erffelijck lant des deurluchtighflen Graefs Seafort, die datvan fijn voorouders geërft heeft, én, het hooftvan de flam der Mac-Kennethen zijnde, wijten breet in defe landtfchappen heerfcht. Hieris oock Caftel y\'en Donen , in\'t eylandt van devoorgenoemde engte der zee, daer d\'eerflevoorouders van defè Graef hun wooning ge-had hebben. In defè engte vloejen dejfe ma-tige vloeden Sheil, Lyick , Connag, \'Elchag, enLuong. Maer Glen-Elcheg raeckt aen de zee-boèlièm van Carroun, daer een vloet van ge-lijcke naem invloeyt. Dus voort-tredendekoomt men aen eenige onbekende zeeboe-fems, en dan volght de zeeboefèm Ew, en duy-fentfchreden daer boven de binnenzee Ew,van alle zijden met dichte boffchen befloten,daer in de voorgaende jaren yfèrmijnen ge-vonden zijn, en ick weet niet of men noch he-den daer aen arbeyt. Een weynigh van hier noordewaerts is deBreyn. zeeboefem Breyn, door de jarelijckfche enovervloedige vangfl van de haring vermaert.Defè inham fchijnt by Ptolemeüs Volfas ge-noemt te worden. Het middeldeel boven defèArd-Rofs. inham van Rofs wordt Ard-Rofs genoemt,\'twelck de hooghte , of\'thooghfle deel vanRofs betekent ^ want dit, tuifchen feer hoogebergen leggende, is heel woefl,en ongebouwt.Boven dc/è zeeboefèm, terflont genoemt,volghthet landtfchapje Cof^^ïc/;, \'t welck hetvijfde bedied ,• want het wierdt voor \'t vijfdedeel van \'t geburigh lantfchap Affynt geacht,doch is nu daer afgefiieden, en onder een an-dere heerfèhappy.Ajfym. \'t Naefle landtfchap daer aen is Affynt, tuf-fchen de vloet

Chircaig, en de zeeboefemCheulis-cung, aen de flrant uytgeflreckt. De O Kmtail. Ckn-El\'cheg. CaflelyknDomn. s S. zeebergh Row-floir-Affynt loopt hier feerverre buyten d\'overige flrant in zee uyt. Devloet Trallign, uyt de hooghfle bergh vanBin-moir-Affynt afvloejende, valt benedenArd-breck, daer de Heer van de plaets eenkafleel heeft, in de gefeyde Loch Affynt, enontlafl fich deur dit Loch in zee. Defe bergh,met veel anderen in de middellanden van Su-therland , zijn fèer vermaert door d\'aderenvan -t marmer, of van de fleen, die feer na aeii\'t marmer koomt. Voorts, alles is hier woeflen ongebouwt j en men vindt hier niets ge-denckwaerdigh, als herten, offen, paerden caTcyten; in voegen dat dit landtfèhap naeuwe-ijcks voor weynigh inwoonders genoegh is.Dit landtfchapje,voor veel tijden aen Suther-landt toegeeygent, wierd voor een deel daeraf gehouden i maer fèdert is het, ick weet niethoe,hier afgetrocken, en onder de heerfchap-py van anderen geraeckt» De Heer van defèplaets kent heden voor fïjn meerder de Graefvan Seafort ,• maer fèker, het behoort naeu-^welijcks aen Rofs, dewijl het een deel van\'tBifchdom van Cathenes is. Ter plaets, daer Roß fich naer Vararis zee-boefem uytflreckt, en hoewel het overal totbergen rijfl, fbo is het echter aen de flrant, enacn de kanten der vloeden, die daer veel zijn,fbo vruchtbaer, dat het tot groote verwonde-ring van de befle vruchten groote overvloetheeft. Hier is geen gebreck van tarwe, rogge,haver, boonen, en andere hofvruchten , diemen daer vol op vindt.^ Dit landtfchap neemtfijn begin ter plaets, daer de vloet Farrar fïchin de zeeboefem van gelijcke naem ontlafl,gelijck ick gefeght heb , daer Lovetta leght,een oudt kaileel, de wooning der BaronnenFrafèrs genoemt, de machtighflen in defeplaetfèn. Dit half-eylandt , tuffchen de twee zee-boefems, van Vararis, en van de gene, die dcnaem van de fladt Cromartie draeght, gele-gen, word Ard-Meamchgenoemt,\'twelck mid- Ard-M^-del hoogh te betekent, lek iluyt hier het landtvan Cromartie , en \'t omleggende geweflbuyten, dat, gelijck wy verhaelt hebben, fijnBurghgraef heeft. Men fiet hier op de flrant ecn fladt, Chan- chamU*rie genoemt, aen vermakelijcke en vrucht-bare bergen , die dit befluyten, in velden uy t-gefpreyt, en door haer kafleel en Domkerck,die echter niet geheel is, niet onbekent. Sywas eertijdts een Biffchoppelijcke zetel, waerdoor fy de naem van de Kanonicken voert;want hun wooningen worden by ons Chanricgenoemt, gelijck in Elgin, een gebuerfladtvan Murray , daer dit deel,

daer fy met hunBiffchop fich onthielden, van d\'overige fladtafgefcheyden is, en noch heden the Chanrie ge-noemt wordt. Mea^ &quot;I»



? ït7 R Ö s. Men vacrt van defe ftadt dagelijcks overnaer Murray ; en de ftadt heeft echter geenMniock haven. Maer men voert de fchepen naer Min-loch, drie mijlen daer boven gelegen, Bene-Ros-mr- den Chanrie op de fèlve ftrant leght Ros-Mar-kïe 5 van oudts tot een ftadt gefchickt, maerdoor de gebuerftadt van Chanrie foo verduy-ftert, dat fy nooyt heeft konnen opkomen.Een weynigh hooger aen de ftrant fiet menHet kéfifei de puynhoopen van het kafteel Ormond,daer^^ ^^^^ Vorften een deel van hun tytels af-leyden i en oock niet t\'onrecht, want in defeplaetfen van Roß , gclijck oock in verfcheyde^ anderen, fijn groote landeryen, die tot deVorftelijcke fchatkift behooren, welckers ja-relijckfche inkomften in de Scaccarie, gelijckfy \'t noemen, betaelt worden.jßeafiiieti. Beaulieu , eertijdts een luftigh en welighkloofter,leght aen \'t begin van de zeeboefem,niet verre van d\'uytgang van de vloet Farrar,en is nu de befitting der Baronnen van Lo-vatt. Nu volght het ftedeken Cromartie, aen \'t-begin van de zeeboefèm, die gelijcke naemdraeght,van \'t welck men met waerheyt machfeggen, dat men geen fbodanige haven vindtvan d\'Orcadifche eylanden af, tot aen Kentin Engelandt: want de fchepen konnen daergemackelijck inkomen, en leggen ftil en vey-iigh daer binnen. Sy is oock groot, en vryvan fanden, bancken en klippen,- kort, fyheeft alles, dat men in eenige treffelijcke ha-ven prijfen kan. Aen de beyde ftranden aende vlacke kanten zijn veel houte hecken, dieveel gebruyckt worden: want als d\'eb gaet,en de ftrant droogh wordt, foo vangt men deViffchen met de handt. In defe inham ontlaft fïch de vloet Connel,ofConnen-, die, in verfcheyde vloeden be-ftaende , in defè naem. eyndight. Aen d\'oe-ver van defè zeeboefèm fiet men oock Kil-dun , een kafteel der Mac-Kennethen, en eenweynigh hooger Braan, een bekent kafteeldes deurluchtighfte Graefs Seafort , aen dewelck een groot deel van \'t landt daer rontom&quot;toebehoort. Hier is een vloet, die parrelenvoortbrengt, daer dickwils treffelijcke parre-len in hun fchulpen gevonden worden. Maerdit lof koomt niet alleeniijck aen defè vloettoe: want veel andere vloeden, foo wel in ditgeweft als elders , en in verfcheyde andereplaetfen, befwijcken niet in defe gift. En defeparrelen worden oock in de Dee , Dona,Ythanne, Vgie, en aen veel andere oév^\'s,oock verre van de zee in \'t Burghgraeffchapyan Aberdeen gevonden j en veel andere vloe-den , die ick niet noem, krielen van defeIchelpen. Tinweii. Naeuwelijks duyfent fchreden van de montvan defe vloet leght het ftedeken Pinwell, dat Schotïandti

Crmärtu Connel eenuloct. KÜdm. Braan. / niet groot van naem is, in een vet en vrucht-baer landt. Niet verre van hier vertoont ïichde ruwe bergh Weves , die , uyt veel heuvelsbeftaende, fpits opgaet,en veel landts beftaet, .van daer m.en Thana fiet, van \'t welck wy ter-ftont fullen fpreken, daer veel groene dalenzijn, die van verfcheyde becckjes befproeytworden, \'t welck niet heel ondienftigh is. Aen de noortzijde van defe zeeboefèm fiet Fowiis,eenmen het kafteel Fowüs, een weynigh van deftrant af^een voorouderlijcke befitting van deHeer, Monro genoemt, welcks affètfelen vandefe ft&quot;am hier van oudts af groote landeryenhebben. Beneden aen de felve ftrandt is hetkafteel Ëalnagaun , dat nu befèten wort door Balnag.de voornaemfte van d\'algemcene ftam derRoffers in defè landen en defè bynaem is wijten breet deur defe plaetfèn verfpreyt. Eenweynigh meer nederwaerts fiet men Miltoun, mieen aengename en vermakelijcke wooningdes Barons van Innes. De Graven van Rofs hebben al van oudetijden af in dit geheele Graeffchap bovend\'anderen in macht uy tgefteken. Maer toendefe uy tgeftorven waren, behoorde al \'t rechtaen Donald , een machtigh Koninckje derÉbudiiche Eylanden , of hy eygende hemfiilcks toe door maeghfchap. Maer toen hem\'t befit defèr erffenis geweygert , of omge-worpen wierd , verkreegh hy fiilcks met&quot;dewapenen, en behield het gemackelijck. Hy ^in fijn onbefoyft gemoed noch grooter en on-gcoorlofde dingen begeerende, trock over deVarar, en roofde al \'t gene, dat naeft hemwas; en trock, vermits niemant hem tegen-ftpnt, voort iPxt fijn heyr tot aen Abyrdeen.Dit gefchiedde omtrent liet jaer 1411 , inwelcke tijdt lacob d\'Eerfte, na dat fijn vaderin Engelandt overleden was , tegen alle rechtder volcken gevangen wierd gehoudcn,en hetRijck terwijl door een Tufïchenkoning be-ftiert. Men fond tegen hem Alexander,Graefvan Marr, die lijn krijghsbenden verftoeghj invoegen dat hy, uyt de ftrijdt gevlucht, en aengequetfte Hoogheyt fchuldigh,van dit Graef-fchap , en van veel andere landeryen verviel,en fijn nakomelingen nooyt weêr tot fbohoogh een macht opgeklommen zijn. Nu volgt d\'andere zeeboefèm,en het twee-de half-eylandt. Defe zeeboefem wordt naerde ftadt, daer tegen over gelegen, t/je Fyrth ofTaym genoemt, en is heeronbequaem voor defchepen, die daer, uyt oorfaeck van d\'ondiep-te, in groot gevaer zijn. Defe inham , vee!mijlen verre landewaerts inbarftende, fcheydSutherland van Rofs, en eyndight aén de zee-bergh. Terbat genoemt. Hier fijn treffelijckbvruchtdragende ackers. In defè

zeeboefemleght het kloofter Fern , in een vermakelijckeplaets gefticht. In d\'ingeborfte bocht van deièDttd boefèm ?mn. itmn. u



? IIS ïl O boefem is oock Tayilc, rotitom in een vrucht-baer landt befloten , in d\'oude tael Bale-Gui-che, of Bale-Duiche (want het wort op beydewijfen aytgefproken) genoemt, van feker Dö-thefius, of Duichus , voor heyligh gehouden ,die hier een kerck heeft, en eertijdts had ecnrecht van toevlucht. Hier wierden in de voor-gaende tijden fèer veel Pelgrimagien gedaen.brie mijlen boven defe ftadt vertoont fïch deplaets Portincultyr, daer d\'overvaert naer Su-therland is. Eenige mijlen voorby defe over-vaert wordt defè zeeboefèm al gedurigh en-ger 5 en tot een tamelijcke gracht, daer tweevloeden invloejen, de Charron aen de zuyder-lijcke ftrandt, en heel in de binncnfte inhamd\'OkeL De Charron, uyt de hooghfte toppen van \'tgeberghte Skor-Mivarr deur bergh- en bofch-landen afvloejende, fnijt het geweft, dat fyStrath-Charron noemen, van malkander. Ditgeheel geweft is ten meeftendeel met bof-fchen bekleet,en draeght voornamelijck hoo-ge denneboomen, en levert bouwftoffen aend\'inwoonders en uytlanders. Defè vloet,langsde welcke vette weyde voor offen en paerdenis, heeft fijn uytgang aen Ïnner-Charron. Devloet Okel, die in grootheyt hier niet by ha-len magh, ftort fich, gelijck ick gefeght heb,in \'t binncnfte van de zeeboefem, en neemtfijn loop deur \'t geweft, dat, naer de vloet,Strath-Okel genoemt wordt, aen de welckeeenige dorpen leggen, fbnder dat hier iets ge-* denckwaerdigh is. Defe beyde geweften be-hooren aen \'t geflacht der Rolfen. Een wey-nigh voorby de vloet Okel is de fcheydingvan \'t geheele landtfchap, te weten,te Chaflïl. Men vint in dit Lantfchap veel groote ber-gen , die hoogh uy tfteeken^ in voegen dat eengroot deel van \'t landt daer in beftaet. Dochin de middellanden munt boven alle anderende gene uyt, dieWeves genoemt wordt, dieover twee zeeboefems fchijnt te hangen. De-fe bergen, die in \'t geheel wefterfche geweftover de zee hellen , laten een kleyn hoeckjelandts tot de landtbouw. Ic k houd op van denamen defer bergen te noemen , dewijl fynaeuwelijcks in een andere tael uytgefprokenkonnen worden j maer de gene, die dit onder-foecken wil, dient op de kaert van dit Landt-fchap te letten. TortincHl-tjr. ChaTYon,esn vloet. Stmh\'Charre}7. Ohel, eenvloei\' Strath-OkeL Berken. Dit geweft is van weynigh landen omringt,die niet wetens waerdigh zijn, behalven Skia ,dat zijn eyge befchrijving verdient. S. R O/, dus genoemt met een oude

bena-ming der Schotten, die van fbmmigezeegeberghte, en van anderen half- O Uyt Cambdenvs. R S S. eylandt vertaelt wordt, is iti Ptolemeus eeuwvan de Canten, met een waerfchijnelijcke bete- Camm,kenis van \'t woort, bewoont. Dit landtfchap,flch in de breette open fpreydende, breyt fichtot aen de beyde zeen uyt. Naer de Vergi-vifche zee fiet men veel hooge bergen , aenmalkander gefchakelt, cn dichte boffchen ,die van herten, geyten, daffen en wilde voge-len overvloejen. Maer naer de zijde van deNoortzee is het vruchtbaer van beemden enweyden , en veel beter bebomvt. Voor op dcdrempel daer af fiet men Ardmanoch, een groot Ardma-Landtfchap, dat aen de tweede fonen der Ko-ningen van Schotlandt tot een tytel is gcwor-den, en daer feer hooge bergen zijn, die ge-durighlijck met fheeuw bedeckt leggen. Veelhebben aen my wonderen van de hooghtedefèr bergen vertelt , fchoon d\'oude Meet- p^ Usghukonftenaers feggen , dat de diepte der zee, cn da-beroer,, , , 1 1 7 i , en de diepte de hooghte der bergen,recht opgaende,geen ^i^^r^ee.tien ftadien , dat is twaelf hondert en vijftigh l\'lMorch.fchreden , overtreft. Maer de gene, die Tcna- ^óiy^ó,rife, een der Canarifche eylanden, tot vijftienmijlen hoogh hebben gefien, en ter zee langsdefè bergh gevaren, feggen dat dit niet waerwefen kan. LoDett is in dit geweft een vermaert Lovett,«»kafteel en Baronny van de ftam der Fraferiers,die, aen\'t Schotfche Rijck groote dicnften rim»gedaen hebbende, van lacob de Tweede, ge-lijck men aenwijft , tot de ftaet der Baronnenverheven wierd j en dc Clan-Ranalden,ccn bloet-dorftigh volck, fbuden defe ftam in een ftrijdtgeheel verdelght hebben, fbo niet,door God-delijcke fchicking, tachtigh uyt de vermaert-fte mannen van dit geflacht hun gemalinnenfwanger t\'huys gelaten hadden, die alle fonenvoortbrachten , en in defer voegen de ftamweêr vernieuwden. Aen d\'uytgang van de leght Chanon- chmmty.ry, naer \'t rijcke Collegie der Kanonicken dusgenoemt. Defe ftadt bloeyde, toen de geefte-lijcke ftaet in wefèn was, daer men een Dom-kerck voor de Biffchop van Rofs gefticht had.Niet verre van daer is Cromerty, daer Vrqhuart, Cromertueen Adelij ck man, by erfrecht Burghgraefvan defe Sheriffdome, Recht fpreeckt. Hieris ecn veylige reê en haven voor alle fchepen,hoe groot de vloten oock zijn,die fbo gemac-kelijk en veyligh is, dat de zeelieden en Lant-befchrijvers die de

Behouden haDen noemen. Behouden Daer boven is Littus Altiim, aen de welcke ^^Ptolemeus gedenckt, nu , gelijck het fchijnt, tum^\'Tarharth • [dit behoort aen de Heer loannes g^voE-Makinny, maeghfchap met de Graef van Sea- ging.fort. ] want de ftrant kijckt hier hoogh uyt,van d\'een zijde door de veylighfte havenCromcro, en van d\'andere zijde door de Cehnum, Ceinhm,nu Kiliian, een vloet, befloten. Daer fiet ghyde ftant van de plaets naer de zee, die ooft-waerts van hen af leght. Naer de weftzee is de



? liÉlrtiil III äü£ Ï2p R O de vloet Longm, van Ptolemeus gedacht, dieheden Lough Longas genoemt wordt, en in dcVergivilche zee vloeyt. Dacr na volght deCeromn. pjaets, dacr de Ceronen gewoont hebben, nuAffinßire. AßinJUrc 5 cen landtfchap, dat van veel water- braken deurfneden is.Graven vm Men kan fwarclijck de rijgh der Graven vanKofs uyt de Schrijvers aen malkander knoo-pen. Men leefl: dat over omtrent vier hondertjaren Ferqhuard met defè tytel gebloeytheeft. Maer toen \'er gebreck van mahnelijckeerfgenamen waren, is dit Graeffchap door dedochter aen Walter Lejley gekomen, die doorfijn heerlijcke daden, onder Keyfèr Lode-wijk bedreven, de naem van Edelmoedige Ridderverdient heeft. Uyt dit huwelijck fprootAlexander, Graef van Rofs, en een dochter,die gehuwt wierd aen Donald , Heer der He-bridifche eylanden. Alexander kreegh nietmeer, dan een eenige dochter, die alle haerrecht aen Robbert, Hartogh van Albania,overdroegh. Donaldus, Heer der Eylanden,hierom vergrämt, verklaerde flch, onder deheerfchappy van Koning lacob de Derde,Koning der eylanden, en Graef van Rofs, na dathy wijd en breet met vuur en flael tegen fijnVaderlandt gewoed had. Maer Koning lacobde Derde knoopte eyndeiijck, in \'t jaerdoor autoriteyt van \'t Parlement, het Graef-fchap Roß fbodanigh aen de Kroon, dat nie-mant van fijn nakomelingen het felve Graef-fchap , of eenigh deel daer af in eeniger wijfèvan \'t Rijck moght vervreemden, of in eeni-ger wijfè aen iemant overgeven, dan aen desKonings tweede zoon, uyt een wettigh hu-welijck gefj^roten. Volgens \'t welck Karei,des Konings tweede geboren zoon, HartoghB Y voE- van ïorckjhet felve gebruyckt cn befit. [Dit isdefe Karei, onlangs Koning van Groot-Bri-tanje, die in\'t jaer 1649 te Londen met debijl onthalfl is. J Nieuwe Befchrijving van E D I R-D A-C H E V L E S. Ndien men de benaming van dit landt-fchapje uyt d\'oude tael vertaelt, fbo bete-kent net tuflTchen twee zeeboefems 3 wantdufdanigh is de ware gelegenheyt daer af. Hetflreckt fich van \'t noordooften, te weten vanDureinsh, tot aen de zeeboefèm Cheules-kung, naer \'t zuydweften, daer het Affynt totfijn geburigh Landtfchap heeft. Het is overalverfchrickelijck door fijn boffchen, en onbe-ganckelijke bergen, ed word niet, dan op fèerweynigh plaetfèn, gebouwt. De zee en om-leggende wateren zija feer rijck

van vifch, ende zeeboefems vruchtbaer van haring-de ber-gen heel bequacm tot de jacht, en om voge-len te vangen; oock is \'t geweft aen de braeckStacky rijck van boffchen, daer alderhandeherten met dubbele ftaerten gevonden wor-den. De herten worden, door de netten enftricken veler menfchen, by heele kudden ind\'engte aen de zeebergh Faro-head gedreven,daer fy dan van de zee befloten zijn ,• en menlaet dan de honden op hen los j \'t welck eenaengename jaght, en rijcke vangft veroor-faeckt. Men vind hier weynigh inwoonders ,vermits defè ftrenge en onbeganckelijcke lan-den naeuwelijcks voor weynigh menfchen ge-noegh zijn. Het landt is echter bequacm totvee, en vol van paerden, offen, en geyten,\'t welck te weegh brengt dat fy geen gebreckvan vifch, vleefch, of melck hebben. Hetftont in voorgaende tijden onder het gebieddes Heers van Southerland^doch word nu on-der Strath-Navern gerekent, en is \'t gebiedvan des fèlfs Heer onderworpen. M O R A-



? 130 gemeenlijck A Y. V R UYT CAMBDENUS. Ver \'t Grampifchegeberghte , dat, alsop een ftreeck, langsfamengevoegde top-pen m.et veel boch-ten , fijn rugh tothier toe uytftreckt,hebbende Vacomageneertijdts hun woo-ning gehad , aen dezeeboefem van Varar, daer men nu Murray,in \'t Latijn Morayia, vint, dat door fijn vrucht-baerheyt, aengenaemheyt en nuttigheyt vanvruchtdragende boomen vermaert is. Devloet Spey, die heel bekent is, baent fich deurdit landtfchap een wegh naer de zee , van dewelcke hy ontfangen wordt, na dat hy het ka-fteel Rotks befproeyt heeft, daer af de ftamder Lesieys de tytel van Graef aengenomenheeft;na dat Köninck lacob de Tweede Geor-gius Lesky tot de eer van Graef van Rothes ver-heven had. De vloet Loxa w^ort van Ptolemeüs gedacht,die, nu Lo/genoemt, fich in zee verberght,niet verre van Elgin , in \'t welck, gelijck oockin forres, niet verre van daer,d\'Erf burghgraefI. Dunbar Dan Cumnock, uyt de ft-am der Gra-ven van Merche, \'t Rccht bedient. Ter plaets,daer delè vloet in zee fal loopen, en een vlac-ker en murwer landt vindt, en fich ineen olie-achtige binnenzee verfpreyt , daer in hetIwaenkruyt overvloeyt, leght het kafteeldat nu tot fijn eerfte Baron heeft Alexander,uyt de ftam der Lindjeis, Kinloß, niet verre vandaer, eertijdts een vermaert kloofter, (by an-deren Kiii-flos, van de bloemen, die hier, nietfonder wonderdaet, in der yl uytfproten, toen\'t lijck van de Koning Duffus, gedoodt 5 cnin defe binnenzee geworpen, ter felve plaetsgevonden wierd) heeft, oock tot fijn HeerEduard Brus, bewaerder van de Vorftelijckefchatkift, en geheyme Raedt by fijn Koninck-lijcke Majeiteyt, die door Koning lacob deSefte tot Baron Brus van Kinioß gemaecktwierd. [Des felfs fbon, Graefvan Elgin, cnd\'oudtfte van geboorte zijnde, is ineen lijf-gevecht gedoodt.] Dit zy van de ftrandt ge~fèght. Meer jnnewaert, en ter plaets, daer Ve z.eehoe-(cm Vurav. Graven V(tnRnihes. LcCs een&quot;jket. T»iYon VimSpmy. fynron VAïiKinlofs, (?72. b y v o e-gi n g. nu het kafteel Bean is, (men houd het voor Bm^k^inatia , aen \'t welcke Ptolemeus gedenckt)wierd in \'t jaer i4<5o een marmer vat gevon-den,dat konftighlijk gefheden,en met Room-fche munt gevult was. By Nardin^ ofNarne is \'tErf burghgraeffchap der Camhellen van Lorn,daer een kafteel was, in een half-eylandt, vangroote hooghte, en met wonderlijcke werc-ken gemaeckt, en eertijdts van de Decnfchcwapenen ingehouden. Niet verre van hier isNeß, een groote binnenzee, die fich drie-en- Loch-i^efutwintigh duyfènt fchreden in de langhte

uyt..ftreckt, en fiilck laeuw water heeft, dat fy indit ftreng geweft des hemels nooyt bevrieft.Uyt dit Loch fpruyt , als met een enge halsvan bergen, LocbLuthea , ofLothea , die deurAber in de weftzee valt. Aen defe binnenzee wa-ren eertijdts twee vermaerde fterckten, vande welcke d\'een Innerneß, en d\'ander Inner-lothea, naer de namen der binnenzee, genoemtwort: Innerneßhcch by erfrecht tot fijn Burgh- Innetmfs.graef de Marckgraef van Buntley, diens machtfich wijt uytftreckt. [Doch hy heeft die voor b yv öe-»omtrent tien jaren aen Koning Karei d\'Eerfte ging.verkocht. Onder Koning Robert Brus was Thomas Ran-dolphus, fijns fufters fbon, die groote kommer,en ßvare twift voor \'t Vaderlandt uytgeftacnheeft, en door de tytel van Graef van Murrayfèer vermaert heeft geweeft. Onder Robertde Tweede was loannes yan Dunbar, die des Ko-nings dochter, in vergelding van haer ge-fchonde kuysheyt, met dit Graeffchap vanMurray aennam. Onder Koning lacob deTweede hebben Willem Kancelier van \'tRijckj en Archehaid Douglas IkvengeVijck omdit Graeffèhap geftreden, vermits tegen dewetten en inftellingen der voorouders Don-glas, die de jonger dochter van lacob yan Dun-bar , Graef van Murray, getrouwt had, in \'tGraeffchap van Murray geftelt was, in plaetsvan Creichtm, aen de welcke d\'oudtft-e dochtergehuwt was. Dit gefchiedde door de machten achtbaerheyt, die Willem, Graef van Dou-glas , by de Koning had, die foo groot was,dat hy niet alleeniijck dit van Murray ver-kreegh , maer oock fijn andere broeder aen\'t Gracfichap van Ormond, en twee van fijii viien-



? M v R ¥È.&quot; • vrienden acn de Graefichappen van Anguis enMonone hielp. Maer deiè macht, niet getrouwzijnde , om datfy te groot was, gedijde aenhem fèlf tot ondergang. Onder lacob de Vijf-de heeft des felfs broeder , die hy tot Stede-houder van \'t Rijck geftelt had, defè eer ge-bruyckt en by onfe geheugenis heeft lacob ,baftertfbon van Koning lacob de Vijfde, defèeer van fijn fuftcr, Koningin Maria, ontfan-gen, aen de welcke hy defe gunft qualijck ver-gold, vermits hy,weynigh van de Grooten by RAY. T31 hem ontboden hebbende, haer, tot een fèerquaet voorbeelt voor de Koningen, uyt hetKoninckrijck verftiet ^ welck misdrijf hy ech-ter kort daer na boette, vermits hy meteenkoegel deurfchoten wierd. Des felfs eenigedochter heeft defe tytel aen haer gemael, Ste-ypartDan Down, die van Konincklijck geflachtwas, te weten, van de Hertogen van Albania,toegebracht. Maer defè, van fijn benijdersgedoodt, heeft fijn foon lacob tot erfgenaemin defè eer nagelaten. i^CM ................... Nieuwe Befchrijving van R R A M V Y, door ROBERT GOR N I U S. Ewijl ick voorgenomenheb Murray te befchrijven,fbo zy \'t my geoorloft dittot een inleyding te fèggen,dat het in gefbnde luchtvoor geen van onfè noort-fche lantfchappen wijckt,en in vruchtbaerheyt engewas van\'t lant alle andere geweften,daer byèmatigh- gelegen,overtreft. De lucht is hier foo getem-heytvm de ^Qtt, dat, fchoon allcs hier rontom door délucht, koude uytvrieft, de fneeu hier niet van \'t een in\'t ander jaer blijft, en de vorft geengroot ongemack aen de boomen en vruch-ten toebrengt. Dit veroorfaeckt dat wy ware-lijck het gene beproeven , op \'t welck d\'in-woonders roemen, te weten dat wy jarelijcksveertigh heldere dagen meer,dan alle onfè ge-buren , genieten. Al \'t gene, \'t welck men in \'tgeheele Koninckrijk ergens voortkomen flet,waft hier oock gcluckelijck , en in weelde op;^rucht\' indien \'er iets gebreeckt,fbo moet men dat ffoerhtyt 1 1 • 1 van\'t lant. eer acn de traegheyt der inwoonders, en metaen \'t gebreck van de lucht, of van \'t landt,toefchrijven. Indien wy op d\'ooghft en acrd-vruchten fien, d\'aerde ftort die, met een won-derlijcke en geftadige hoorn van overvloetuyt. Indien men fijn oogen op de vruchtenvan alderhande boomen, op de kruyden,bloe-men en ander gewas laet weyden, men kanhier alles in overvloet flen, en dit in alle tij-den van \'t jaer. By d\'anderen wordt het ge-was naeuwelijcks in \'t begin van de hernl,maer hier veel vroeger afgefneden , en opdorfchvloeren gebracht, die,naer de gewoon-te van\'t volck , boven open zijn. En indienmen dit landtfchap by

d\'anderen gelijckt, foofal men daer naeuwelijcks winter gevoelen. Schotlandt» \'t Aerdrijck is byna nimmer gefloten , en dezeen ftaen open,cn men kan daer \'t heele jaerdeur reyfèn. Maer dewijl hier veel landts be-faeyt wordt, foo is het gras hier wat fchaerfèriwant dit geheel landtfèhap wordt tot zajen enbouwen gebruyckt. Men behoeft echter deweyden niet verre te fbecken want weynighfchreden van daer, in de middellanden,is grasgenoegh , ja meer dan genoegh, daer jare-lijcks, als\'t alreê volkomen fomcr gewordenis, d\'offen, hun landtwerck afgedaen hebben-de, heen gefonden worden. Men fal nergenseen marckt vinden, daer meer waren te koopgébracht worden, en de lijftocht nergens be-ter koop krijgenj\'t welck geen teeken van on-vruchtbaerheyt, maer van overvloet is. D\'in-woonders, in veel dingen traeg,gelijk dickwilsin vruchtbare landen gebeurt, zijn kloeck ennaerftigh in de viffchery ter zee, en overtref-fen dacr in hun geburen. In de laege plaetfenaen de ftrandt is gebreck van leemachtighflijck, tot gebruyck van branding ; en dit is \'teenigh ongemack, \'t welck dit geluckigh lant-fchap gevoelt: doch dit gebeurt in weynighplaetfen. Het landt, dorftigh zijnde, ver-eyfcht dickwils regen in de fbmer , op datd\'ooghft rijp fou worden,die oock geen groo-ter quaet door de drooghte gevoelt, rechtanders, dan aen hun geburen gebeurt. Dit landtfchap , van de vloet Nc/y, en van Groothsjt.des felfs uytgang aen de ftrant, tot aen d\'uyt-gang van de vloet Spey, begrijpt in flch vier-en-dertigh van onfe mijlen, ( die een vijfdedeel grooter zijn , dan die van d\'Engelfchen )foo men van ftadt tot ftadt treckt,gelijck mende wegh reekenen moet: maer de breette isongelijck, en op fijn breetfte niet meer danfes offèven mijlen, en fomtijdts min. E e c De



?



? \'^\'ifp m NIEUWE De gront is effen en vlack , en rijft echterfomtijdtsop tot vermakelijcke bergen, en isten meeftendeei fandachtigh,doch deurgaensmet kley vermengt , daer men meft over-fpreyt,\'t welck groote vruchtbaerheyt geeft. Dit landtfchap wordt, behalven dc tweevoorgenoemde vloeden, noch belproeyt vande vloeden Nairne cn Findorn, en aen de ftadtElpjn van de rivier Lofsie. Indien men d\'oorfprong van de vloet Neffinafpeurt, men fal bevinden dat hy niet verrevan de Vergivifche zee , uyt de binnenzeeCoich afvloeytjdaer hy Coich genoemt wort.Maer hy , eenige mijlen byna zuydooft aenvoortgeloopen hebbende , treedt in de bin-nenzee Garrif, daer hy deurvloeyt, en denaem van Garrif krijght. Hy valt daer na inde kleyne binnenzee Eawich, cn, fich dannaer \'t noordooften kcerende,loopt noch om-trent twee mijlen voort, cn ftroomt dan inLoch Nefs, dat vier-en-twintigh mijlen lang,en onmetelijck diep is. Defe poel, die rontomflrcnge, rowe en ongebouwde ftranden heeft,bevrieft echter nimmer , gelijck oock niet dcvloet, die daer uytvloeyt, hoewel men geenlaeuwheyt acn\'t water gevoelt. Kort, defèvloet, uyt dele binnenzee gekomen, vloeytvier mijlen van daer in de zeeboefèm vanMurray, aen welcks oever hy dc muren van dcftadt Inncrnefs befpoelt. Dc \\loct Nairne, in \'t geberghte, dat Strath-ern en Glen-Tarif van malkander fcheyd, ge-fproten,en het geweft, naer fijn naem Strath-Nairn genoemt, van malkander fcheydcndc,neemt fijn loop noordooft aen, en ftroomt inzee by een ftcdeken, dat dc naem van defèvloet voert, en geen haven heeft. De vloet Findorn heeft fijn oorfprong op dietoppen, die Badenoch, Glentarf en Strath-ernvan malkander fcheyden, cn vloeyt een langewijl voort onder de naem van Erne, daer af hetgeweft, \'t welck hy befjiroeyt, Strath-ern ge-noemt wordt. Maer hy, nader aen zee geko-men , krijght de naem van Findorn, en vloeytvoorby \'t kafteel Tarnway, de ftadt Forres, enKillos,eertijts een wceldigh cn vermaert kloo-fter, en eyndeïijck in zee , daer hy, door fijnbochten, een veylige haven maeckt,daer menechter fwarelijck inkomen kan. De rivier Lof ie, weynigh mijlen boven deftadt Elgin uyt drie beecken, in malkandervloejende, gefj^roten , befpoelt dc felve ftadtaen de noordzijde , en vloeyt niet verre vandaer in de groote zee ^ nergens door aenmer-kelijck , dan dat hy door fijn overvloejinggroote fchade aen de vruchtbare landen, daerrontom gelegen, veroorfaeckt, en fijn golvenvoornamelijck inde geburige binnenzee Spy-nie uytftort, daer de landen weer hun waterin

lofèn. l\'ejt van deg\'om. V. O eden. Nefs. Nairm. Findorn. Lcfjie. De vloet Spey, de grootfte, klaerfte en ge- spej.weldighfte van alle vloeden na de Tay, fpruytuyt een kleyne binnenzee, naer fijn naem ge-noemt, in de bergen, die Badenoch en Loch-abria van malkander fcheyden. Hy, dickwijlsin fijn loop voortgeftuwt, vloeyt noordooften is van alle zijden met hooge bergen aen befloten, en met boftchen befbomt, cn worddoor veel vloeden en ontellijckc beecken, dieuyt de bergen komen, vergroot, tot dat hy opfes mijlen na aen de groote zee gekomen is,daer hy fich recht noordcwaerts keert, devlackten en bouwlanden deurfnijd , grootefchade aen de geburige landen doet, en fijnuy tgang in zee heeft, daer hy, door geen ha^ven vermaert, naeuwelijcks kleync fcheepjeskan bergen, en niet wijder dan duyfent fchre-den de vloejing en ebbing gevoelt. Hyfweltdickwijls in \'t hectfte van dc fbmcr, door deregen, en door de wefte windcn,die de golvenvoortftuwen. Geen vloet van Britanje kan Vermaerde. met defè in de vangft van falm geleken wor-den , behalven Dcc en Dona, voor de welckehy echter in verfcheyde jaren niet behoeft tewijcken. Wantfy worden gevaet, en van hieruytgcvoert, ten meeftendeei jarelijcks tach-tigh,jaoock dickwijls over de hondert laftcn 5cn indien men op de tonnen rekent, fbo over-treffen fy \'t wel het vierdedeel. Defe geheeleviffchery, foo gev/in-rijck voor de meefters,beftaet inde tijt van weynigh maenden in defbmer, en binnen de ruymtc van een mijl, acnhet dorp,Germach genoemt. Men vifcht ech-ter dc geheele vloet deur, van des felfs oor-fprong af; doch men packt die fèldcn op,maerbeefight hen tot het dagelijckfch ge-bruyck. w at defe viffchery aengaet, men fct Middel mby dacgh hoecken uyt tegen de falm, die daeraenkoomt, en dus gevangen wordt, of ftcltfuycken , van teenen gemaeckt, en met leeromtrocken , daer dc falm by nacht inloopt.Dc gene, die ongelccrt cn onervaren is, faldefe fuycken niet aentaften i maer de gene,die daer toe gewent zijn, vertrouwen fich opdefè woedende vloet, fchoon die door ftormfoo hoogh gaet, dat\'er niemant over durft,\'t Recht van fbo gewin-rijck een vangft be-hoorde van oudts aen \'t kloofter van Plufcar-den j van welcke faeck het gerucht tot onsdeurgedrongen is, dat iemant van onfè oudeKoningen, welcks naem ondcrgegacn is, vanfijn reys in dit kloofter ter herbergh quam,daer hy met een heel andere dan Koninck-lijcke maeltijdt ontfangen wierd, cndat dePrioor, fiende dat de Koning om de ftcchtetocftel verwondert was, dit met

d\'armoedeverontfchuldighdc, en aen de Koning, diehem beloofde dat hy alles fbuw doen, \'t welckhy fonder eens anders ongelijck kon doen,antwoordde, dat, dewijl\'er niets op aerde leegh BESCHRYVING VAN



? 1-, Éfa M tl R R A y. leegh gelaten, maer alles befet en befeten meren fich weynigh mettoefpijs, of broct,was, hy alleenlijck weynigh ftadien in de vloet en vervorderen dus fonder ongemack hunverfbcht, die nicmant fouden hinderen, en die reyfèn te voet: en hoewel ick defè dingen opaen Sijne Majefleyt behoorden ,• \'t welck de defè fladt aengemerckt heb, foo is dit echterKoning lichtelijck aen hem toeflont. een gemeen gebruyck van alle defe geweften. VttUni, £)it landtfchap wordt in twee Vooghdyen, Als men een weynigh langs de flrant voort-of Burghgraeffchapp en gedeelt: d\'eerfle, en gaet, fiet men \'t nieuw gebouw der Graven vangrootfte Vooghdy wordt naer de namen van Murray, Caflel Staart, of Stuarts kafteel ge- CaMElgin en Forres genoemt, en d\'andere, kleyn- noemt, in een aengename en vruchtbareder zijnde, wordt naer het ftedeken Nairne plaets gefticht, daer de Parochykerck , Pettkreheeten. Hier af worden uytgefbndert de genoemt, aen leght, in de welcke in voor-anderyen cn gronden , die van oudts aen gaende tijden bewaert wierd het gebeente\'t Bifchdom van Murray behoorden, over de van lan de Reus, uyt boertery Kleyn genoemt,xt\'elcke de Biffchop het opperfte Recht had, die ick by mijn tijdt nooyt gefien heb , ver-en nu aen de Vorftelijcke Schatkift behooren. mits de kerck door \'t vuer afgebrant is. Na-lets van \'t landt omtrent Innernes behoort der aen de ftadt is het kafteel Cullodin, en niet ChiUj».oock aen defè Vooghdy. verre van daer Dac-housy een kafteel des Barons Dac-hous. De fteden van dit landtfchap zijn Innernes, Vraferius yan Loy>att. Als m-en langs de ftrantacn de Nefs, daer men met een houte brugh voorby Ardirfyir, daer d\'overvaert is, gaet,overgaet, met een onveylige haven, die naeu- koomt men aen een wildernis, daer men tee-welijcks \'t kleyn vaertuygh bergen kan j maer kenen van de neêrlaegh van \'t Deenfche heyrfoo veel \'t overige aengaet in een bequame vindt. plaets gelegen, die dienibVh tot de koophan- Nu volght Nairn, aen de mont van de vloet iv^wr».del met de geburige lantfchappen is, en in ou- Nairne, in een fandige ftrant gelegen , daer,<le tijden de wooning der Koningen. Het indien\'t mygeoorloft is iets regen aller toe-kafteei, op een luftige bergh gelegen, ftreckt ftemming by te brengen, Ptolemeus, foo myhaer geficht uyt over de ftadt, en wijt cn breet dunckt, het kafteel Alata geplaetft heeft, dieover liet geweft daer rontom. Het lant,onder d\'andere voor Edenburgh genomen hebben,de ftadt gelegen, is vruchtbaer ,• en hier ge- En feker, men vindt geen misftagh in des felfsbreeckt niets, dan dat men de leemige aerde, reekening.

Dewijldebefchrijving^aeraf, opdaer afvuur geftoockt wordt, van verre moet defè plaets gedaen, wel daer mcê over-een-taien. koomt. D\'ouderdom heeft de gedaente van Ifrémk, De dranckvan alle defè Landtfchappen is defe plaets grootelijcks verandert 5 en de zee,bier, met hoppe , doch meerendeels fonder veel fant opwerpende, heeft de haven, die inhop, gekoockt. Alle defe fteden hebben geen oude tijden veyligh genoegh was, bewelt, en. ïebreck van overzeefche wijn voor een rede- geen kleyn deel van \'t vruchtbaer landt tenijcke prijs. My heught dat ick, een jongeling deel bedolven, en ten deel ingefwolgen. Menzijnde, cn van Parijs weer naer huys keeren- fietnochheden, als het laegh water is, puyn-de, wijn gefien heb, die duerder tc Rouan hoopen van een heerlijck en treffelijck ka-verkocht was, dan de felve na weynigh maen- fteel. Maer laet anderen hier af fpreken. Overden in deiè geweften verkocht wierd, fchoon de vloet liet men Verfcheyde kafleelen, enfy beyde van Bordeeus gebracht waren; van gebouwen van minder Edelingen, die fy in\'t welck de kleyne tol by ons d\'oorfaeck was. hun moedertael Gentlemen noemen, van deSy hebben, behalven de wijn, noch hun eyge welcke ick eenige namen noemen fal: Loch- ^^^eregemaeckte vocht,A^ua Brandewijn,ge- ky, naer de braeck genoemt, om dat de zee ^fjJ^f».noemt, cn als fy die hebben (want fy gebreckt hier een kleyne inham maeckt. Daer na vol-hcn nimmer ) foo walgen fy van d\'andere al- gen ïnshock, Kinnudie, Penig, Kinflerie, én Auld^derbefte wijnen. Defe vocht wordt uyt bier Ern, een vleck, daer een klip naby is, welcksgetrocken, daer fy kruyden by doen, byna brockelen, afgeftagen zijnde, branden, enoveral, en in foo groote overvloet, dat yder vlam afgeven, fonder dat de fteen vermin^genoegh daer aen heeft. Sy drincken dit met dert. My dunckt dat dit een ader van leven-volle teugen in, ja foodanigh, dat de vreem- digh fulfer is 3 want hy is graeuw, of afch-delifigen fich daer over verwonderen hoe fy graeuw van koleur,cn brant op een fèlve wijfè^fich daer toe konnen gewennen foo groot en rieckt eenighfins naer olie.fijn hun krachten. Niemant, hoe aenhene- Als men langs de vloet opgact, ontmoetlijck, houd fich nuchter s ja de vrouwen zijn men Park, en niet verre van daer het kafteeloock niet vry van defè lafter. Degene,diein\'t Caddel, daer cenader van vucrfteen is, eenfelfte van de winter, en in de bitterfte koude klare aenwijfing van koper. Aen d\'anderereyfen, verforgen fich met een flefch van defè oever leght IKilraok, een kafteel der Roffen.vocht, en met eenige kaesjesj want fy bekom- Als men verder langs de ftrant gaet, vint

menSchotlandt, ^^^ niets. It : Steden.Jnmtnefs^



? 134 NIEUWE BESCHRYVING VAN niets, dan landen, met zeeMefen en gene- uytterfte the Bruch, eertijdts met een kafteelverbefien bedeckt, en ontellijcke drommen verfterckt, van de zee omringt , en op eenvan zeekalven, die groote fchade aen de fal- ftercke klip gefticht, fchoon d\'overige ftrantmen,die naer de vloeden f^vemmen^doen.Van fandigh is. Men vaert oock dagelijcks vandaer koomt men te Cosphinn , en acn de mont hier over naer d\'andere ftrant van Roß, Suther-^van Endorn. Daer boven vcrtoonen fich Grm- land, en Cathenes, Naeft daer aen is Rojyll, daer,gehiil, Brodle, Barls-milly Moynes, en Lethin aen de door de felle windt, die d\'acrde met fant be-beeck, die in Findorn vloeyt. Defe alle zijn deckt heeft,cen groot deel landts onbequaemaengename wooningen , in een vruchtbaer om te ploegen gemaeckt is. Wat laeger aenlandt gebout. Aen de vloet,beneden \'t bofch, d\'oever van de Hnnenzee is Beliormie , en hetTarnivaj. üet mcn T^^rrïW^, hct oudtftc kaftccl cn woo- vleck, dicht daer by gelegen, met dc kerkning der Graven van Murray. Twee mijlen King-Edspard,in een vruchtbaer landt gelegen,van daer aen d\'andere oever is de Stadt Forres, naer de naem des Konings van Engelandt ge-in een aengename plaets (foo \'er een in \'t heeten, die defe plaetfen tyrannighlijck befe-noorden is) gebouwt, eertijdts door de woo- ten heeft. In dit vleck was eertijdts een Pa-ning en kafteel der Koningen, welck nu byna leys, of een gebouw, een Paleys genoemt, ge-geheel vervallen is, vermaert j maer fy heeft lijck de gefchriften daer gefchreven , nochnu haer eerfte glans verloren. Een weynigh getuygen, van \'t welck heden niets overigh is»laeger is een kloofter, eertijdts feer rijck, van Over dc vloet Loßie is Innes, een huys desgroote naem , en heerlijck gebouwt, K-ilios Barons van ïnnes, die daer omtrent veel lan-genoemt; maer daer is heden weynigh van deryen tot aen de vloet Spey, en in de vloethaer oude glans overgebleven. Hier is ge- een groot deel vande viffchery befit. Danreedtfchap in de vloet, om by afioopend wa- volgen Leuchars, Wrchart, Cockftoun, Ortoun aenter vifch te vangen, gelijck wy van Rofs ge- d\'ovcrvaert van de Spey, cn daer boven het ka^feght hebben. Op de tweefprong, daer men fteel Rothes, aen \'t welck dc deurluchtighftenaer Forres gaet, ftaet een groote pylaer van Graef van Rothes hjn tijtel verplicht is, gelijckeen ftuck , een geheughtceken van dc ftrij dt, wy in Fyfe aengeroert hebben. Weynigh

mij*die Milcolumbus, Kenneths foon, onfe Ko- len daer boven aen de Lofsie is Pluftarden, eenning, tegen d\'Overften der benden van de oudt en wceldigh kloofter,aen\'twclcke niets,Deen Suenon gehouden heeft, fbodanigh van dan een Abt, gebrackj want het wierd vanouderdom ingebeten,dat men de letteren niet een Prieur beftiert. meer kan fien. Nu is noch Elgin overigh, \'t hooft van dc Tuffchen defe ftadt en Elgin, acht mijlen vooghdy , daer\'t Recht gefproken wordt, envan daer,leggen ter rechte en flincke zijde on- noch onlangs de zetel van de Biffchop, Dctellijcke floten, vlccken en dorpen, die ick alle Lofsie, fich in verfcheyde bochten wendende,niet fal opnoemcn,maer alleenlijk eenige wey- omringt defè ftadt van \'t noorden cn ooften*nige aenroeren. Artyr, aen deCuminien behoo- De gront daer rontom , hoewel fandigh , isrende,welk geflacht voor 300 jaren het mach- echter feer vruchtbaer. Men fiet de puynhoo-tighfte en talrijckfte van alle Schotfche Ede- pen van het kafteel op een fandige berg naerlen was, en boven alle Grooten van Schotlant d\'ooftzijde van de ftadt over de vloet hangen^uytftack, is byna geheel vernictight. Dit ge- Dit kafteel is in dcDecnfchc oorlogen ver-flacht befat net grootfte deel van Buquhania, delght, gelijck oock veel andere ftercke ka-geheel Strath-hogia, Balvania,Badenoch,Lochahria, fteelcn in\'t Rijck. Daer binnen is een Dom-Jthol, en veel andere in defe geweften, oock kerck, of eer de muren van de kerck, die, ter-veel in de zuyderlijcke gedeelten van ons wijl fybloeyde, door haer grootheyt, glans,Koninckrijck , die my niet voorkomen, en en arbeyt van \'t hcerlijck gebouwfel, en cyn-veel groote geeftelijcke inkomften: maerfy, delijck door haer uytgclefe heerlijckheyt,dezijdevan Eduard d\'Eerfte, Koning van En- niet alleenlijck alle kercken van defè gewe-gelandt, tot fchande van hun vaderlant,tegen ften , maer oock van \'t geheele KoninckrijckRobert d\'Eerfte, onfe befchermer, gehouden fchijnt overtroffen te hebben. Dc Biffchophebbende, wierden vyanden van \'t Rijck ver- had een ruyme en aengename wooning, metklaert, en uyt alle Staten geftooten: in voegen een vaft kafteel verfterckt, Spynie genoemt,datfy ten meeftendeei elendighlijck vergin- aen d\'oever van de binnenzee , die gelijckegen, of van landt moeften vcrwifTelen. naem draeght, niet verre van de ftadt, daer hy NnYolgenKylhmack,Bogs,Aflyisk,Burgie,Er- fich vcrluftighde. Defe wooning is nochhe-nefyd, Avas, Hemp-tiggs, Pettindreich, Mayn,

gw/ir- den in wefen , en met aengename hoven , cnrdl-ypood, Ïnche-Brok, Funrafsie, en T>uffhous, aen met een bofch, dat vervallen is,omringt. Men\'t hooft van de binnenzee door welcks fiet in defe binnenzee alderhande flach vaa overvloejing het dagelijcks groote fchade ge- watervogelen, cn voornamclijck van fivancn.voelt, Gordons-toun, Kirkoun, Dreny, en op\'t; Hier in waft oock kruyt, niet rechte kooU ftruyc,* JF&rres. Sloten,\'vlecken, endcrpm.



? 1 \' V firuycken, van bladen het S. lanskruyt nietongelijck, doch echter veel grooter, en metkorreligh zact boven in de flruyck. Ick hebnooyt op de bloemen gelet en het heft lichnimmer op boven\'t water , en liet nooyt defliyvere lucht. D\'inwoonders noemen dat jfwa-nekruyt, op \'t welk de kruytbefchrijvers nooytgedacht hebben, gelijck oock niet op ontel-iijcke.andere eyge planten van dit geweft. Deftvanen volgen dit, en konnen hier af rijcke-lijck leven, \'t welck oorfaeck is dat fy ftch hierfoo veel onthouden. Indien men de ftadtaenfchouwt, men fiet\'er geen nettigheyt inde huyfèn, en geen foo groote versiering, alswel fbo vruchtb^aer een landtfchap vereyfcht j\'t welck een klaer bewijs van deluyheyt derinwoonders is. Maer als men daer binnen ge-komen is, fal men niets op de tafel begeerenwant hier is van alles overvloet, dat goet enfinakelijck is. Het volck is heufch, blygee-ftigh , openhertigh, cn tot braften , en voor-namelijck tot drincken overgegeven. \'t Gerucht gaet, dat Thomas Randulfus,een feer dapper Graef van dit geweft , vand\'oorlogh weérkeerende , een groote hoopweduwen van defe ftadt ontmoette, de welc-ke, hun mannen in d\'oorlogh verloren heb-bende, hun verlies en behoefte beweenden,cn dat hy, deernis met hun hebbende, bevaldat het landt, onder de ftadt gelegen, in dee-len gefheden fbu worden, die men fèdert, ennoch heden de Achten noemde, niet naer \'t ge-tal , want fy zijn meer, maer om dat het hembeliefde die dus te noemen: wijders, dat hyoock beval dat in toekomende tijden de we-duwen der burgers de winft daer af voor hunleven lang fouden behouden, welckers man-nen èefitters daer af geftorven waren, \'t welckmi noch onderhouden wordt. De gene, die boven Elgin, Porres en Nairnnaer de middellanden reyfl, ontmoet bergen,en een dor Landtfchap, dat by het nederdeelniet te gelijcken is. Sy noemen dit the Brae ofMurrayy dat is, Opper-Murray. De gene, dieverder reyfèn, fien boffchen, ongebaende we-gen, bergen, en groene dalen. Nu zijn \'er noch drie Landtfchapjes ove-righ , Strath-Arkeg, Strath-Nairn, en Strath-He-Yin 5 want wy fiillen Strath-Spey tot op een an-dere plaets bewaren, en nu alleenlijck vand\'anderen fpreken. Strath-Arkeg, of Strath-Brig\'geg, of, gelijck men fpreeckt, Strath-Berrig yïeglit aen een beeck van gelijcke naem, diefich in de binnenzee van Nefs ontlaft. Dit lantis woeft, met braken, beeken en bergen afge-fcheyden, en in vlecken bewoont, en behoort R Strath\'Arkeg, R A Y. i^y

aen de Baron Frafer van Lovatt, en aen desfelfs verplichteiingen. Strath-Nairn is een beter gront van d\'afvloe- strath-jing van de vloet Nairn gelegen, en wordt vanverfcheyde Heeren befeten. Strath-Herin, aen de Findorn leggende , is ta-melijck gebouwt, en wel met vlecken en dor- gfy^fi^f^pen befèt. Hier in leght de braeck Moy, en op Em.des felfs eylaiidt het huys vande Heer Makum^Toifk, welcke benaming Thanus foon betee-kent- Want de Thani waren hier in oude tij-den Lantvooghden, en Vorften van de voor-naemfte Edeidom in welckers plaets, om-trent in de tijden van Milcolumbus de Derde,de Graven gevolght zijn, welcke ftagh vanwaerdigheyt te voorcn onbekent was. DefeHeer is \'t hooft van een feer oudt geftacht,dat fich wijt uytgebreyt heeft, en wordt deCatanefche ftam genoemt : de telgen zijndeur dit geweft verfpreyt, en oock deur veelplaetfen van Neder-Murray. Een fjjruyt van defeftam befit oock Badenoch, onder de naem vaade ftam dér Pharfaneers, en oock Opper-Marr >onder de naèm der fonen van Eerchard. De vooghdy van \'t recht over Elgin cn Terresbehoort by erfrecht aen de ftam der Dunhars ^die in de plaetfen omtrent Forfes wijt en breetheerfcht,- en fy halen hun oorfprong van deGraven van Murray af, die oock dus genoemtwierden , en al overlang ondergegaen zijn.\'tGeflacht van Inncs, (dat voor de ftam vanDmhar niet wijckt) \\velcks voornaemfte de Ba-ron van Imes is, heeft fijn wooningea omtrentElgin, eh in de landen daer rontom. De tytel van Graven van Murray, welcks CravenvMhiftorie onfeker en verwart is, heeft dickwilsverfcheyde geflachten beproeft. Hy is weleer geweeft in handen van Thomas Randul-fus, füfters fbon van Koning Robert d\'Eerfte,een prijswaerdigh man, die, toen fijn oomoverleden was, met groote getrouwheyt endapperheyt het Koninckrijck, onder de tytelvan Onderkoning, bedient heeft. Daer na isdefè tytel aén de D//»W^overgegaen. DeD«-glajjen befaten hem in de tijden van Koning la-cob de Tweede^ en fbmtijdts is hy aen de Ko-ning gekomen. Oock hebben de Graven vanHuntley \'t recht daer over voor fich verkregen,die daer af door Maria van Guife berooftwierden, dc welcke hem tot een gift van \'tRijck maeckte : in voegen dat haer dochter ^Koningin Maria , dit Graeffchap aen haerbroeder lacob, federt Onderkoning,fchonckiwelcks edelfte en deurluchtighfte naeneef nuvoorfpoedelijck de tytelen en inkomften daerafbettt,



? Ware Landtbefchrijving van SOUTHERL AND, tlyt feker trefFelijck hantgefchrift, by Heer ROBERT GORDON, Befchermer van Sutherland, en s Konings Onderkamerling. It Lantfchap is heelvruchtbaer,cn heeftvol-op van vee, bee-ilen , koorn, vruch-ten , en andere din-gen, die tot gebruykder menfchen noot-fakehjck zijn. Hieris een rij eke vi fishe-ry. Wat de gelegcn-heyt aengaet, alle de gene, die aengevangenhebben dat te befchrijven, hebben grovelijckgedoolt. Want Catenefs, en de groote zeepaelt naer\'tooflen en noordooflen acn Su-therland, Affynt naer \'t weflen, cn wordt naer\'t noorden (dewijl Strath-Navern een deelvan Sutherland is) van de groote zee befpoelt.Het heeft naer \'t zuyden ten deel Rofs, en tendeel de groote zee. Het word van Catenefs afgefcheyden doorde vloet Aidi-tuder \'t geberghte Ordy\'t welckfich van de zee naer \'t zuyden tot aen dc Deu-caledonifche zee uytflreckt. Sutherland wortoock van Strath-Navern afgefcheyden doorfekere bergen, die fich van \'t ooflen naer\'tweflen flrecken. Maer dewijl, by gefchriftdes Konings, Strath-Navern aen Sutherlandgehecht is , foo mogen wy met waerheyt feg-gen dat de groote zee d\'eyndpacl van Suther-land naer \'t noorden is. Dit landtfchap is oockvan Affynt afgefcheyden door de drie binnen-zeen , Comloch, Furlochy en Loch Nar kei, en doorde bergen Glai-.ys>in en Bin-moir, Van Roßword het afgefcheyden door de vloeden Porumeuterten Oikel Dieshalven alle de landen, dievan de vloet Cafley befproey t worden, tot aenAldene-galg cn Lead-moir in Affynt, en alles wattienden aen de parochy van Crich geeft, be-hooren aen \'t Graeffchap van Southerland. Dit Landtfchap is van fijn oorfprong Cattei,en d\'inwoonders Cattegh genoemt, van de Mo-ravifche Catteis, die uyt Duytflandt hier aen-gekomen zij n: want dus worden zy noch he-den , naer de tael der Yren in Schotlandt, died\'inwoonders noch gebruycken , genoemt.Maerfèdertheeftmen\'tSoutherlandgeheten. Gelegen-kjt. Crenfen. Ifif • • t I I\' Naem. Dit Landtfchap begreep certijts in fich hetheel gewefl, dat tuffchen Port-necuter enDungsbey leght, en door \'t geberghte Ordgedeelt, \'t welck met een lang gevolgh vatid\'êen tot aen d\'andere zee loopt. Maer ditGraeffchap,\'t welk nu de naem Van Catteynesheeft, voerde eertndts de naem van de zee-bergh van \'t Landtfchap Cattei, de welck fyin hun moedertael Nes noemen j in voegendat Cattey-nes niets anders is dan de zeeberghvan Cattei, of van Sutherland: wekke zee-bergh aen d\'oofterlijcke flrant van \'t gebergh-te Ord gelegen is. Het Bifchdom van Cattcyheeft dan fonder twijffel eerfl defe

tytel vanCattei gehad: want dit Bifchdom befloot infijn omkring niet alleenlijck Catteynes, maeroock Southerland, Stratn-Navern, en Affynt,alle welcke landen eertijdts onder d\'eenigenaem van Cattei bekent waren. Het Bifch-dom befat dan eer de tytel van geheel Cattei,dan van dit deel, en van defe zeebergh vanCatteynes. Ia de Domkerk, en de wooningender Kanonicken met de Biffchoppelijcke fetelzijn noch heden niet in Catheneß, maer inDornoch, een fladt van Sutherland. In defèrvoegen is door verloop van tijt dit LantfchapCattei, fijn oude naem ter zijden gefielt, Su-therland begonnen genoemt te worden. Boë-tius, in fijn Hiflorie, leyd Cattei-nes af van dcbynaem Catm, d\'eyge naem van een vleck, enNes, dat is, zeebergh. Maer feker, de twijffcl-achtighey t defer benamingen van Cattei, enCattei-nes, en daer by d\'onkunde van d\'Yr-fche tael der Schotten, heeft niet weynighdolingen in \'t noemen van defe Lantfchappenvoortgebracht. Southerland wordt heden gedeelt in tien DeeU»i,larochyen, daer even foo veel parochy-kerc-, 4.en zijn, behalven ontellijcke kapellen: Dor.-noch, (of Durnogh) Crigh, Larg, Rogard, Culmely,Clyn, Loth, Kildounan, Dmnes en Far: defè lefleis in Strath-Navern. In dit Graeffchap zijn drie voorname bof^ Eofhen.fchen, Diri-moir, Diri-chat, en Diri-meanigh i be-halven verfcheyde geboomten, en parcken >door de boomen duyfler, en bequaem om wilde !ti.



? SO OTHER LAN Dieren. wiWe beefiieii te bewaren, en te voeden , totde jaght gewijd, en rijck van harten, daffen,wolven, vollen, wilde katten, otters, en alder-hande wilde vogelen, In dit Landtfchap is eenvogel, den papegay niet ongelijck, van d\'in-woonders Knag genoemt, om dat hy jarelijcksmet fijn beek een nefl voor fich in de flronckvan een eykenboom nytholt. Hier zijn alder-hande roofvogels. In defe boffchen zijn geenbeecken, die niet ontellijcke menighten vanalderhande flach van viffchen tot het gebruykder menfchen uytleveren. De helft van \'tbofch Diri-moir , \'t welck naer \'t noordenflreckt, behoort heden aen Donald Macky,Heer van Rey. In \'t fèlve bofch is een bergh,gemeenelijck Arkill genoemt, daer alle deharten, die fich daer onthouden, dubbeleftaerten hebben, aenmerckelijk door de lang-te van drie vingeren, door de welcke zy vand\'andere harten van dit Landtfchap lichtelijkon der fcheyd en worden. In Durenes, daer hetvan Diri-moir fich weilwaerts flreckt, is eenplaets, door de jaght vermaert, gemeenlijckP^r^Y genoemt j en in Sehetadell, in de parochyvan Loth, is groote overvloet van wilde bee-flen. Defè twee plaetfèn zijn fèer vermaertdeur \'t geheele Koninckrijck, uyt oorfaeckvan d\'aengename jaght.FJoedfn. De voornaemfle vloeden zijn Vries of Höz-dac, Eyelick, Brora, Loth, Helmiflel of VIly. Shinen Caflej, en noch twee op de grenfen. Forme-cuter, en Oikel, die Roß cn Sutherland van mal-kander fcheyden ; die alle door de viffcheryvan falm, en andere vifch vermaert zijn. HetHavens* heeft oock heel bequame havens, om de fche-pen t\'ontfangen, die van hier in verfcheydegewcflen van \'t Rijck tarwe, zout, kolen,falm,offcvleefch, wolle, huyden, leer, butter, kaes,fmeer, en andere waren voeren. In defè vloe-den , en aen alle de zeekuflen is een grooteovervloet van zeekalven, walviffchcn, ver-fcheyde flach van fchulpvifch, en veeldcrhan-rucken. de zeevogelen. De vlackten by defe vloeden,die in een lang gcvolgh van de zee naer debergen oploopen, en daer fy na aen de bergenzijn, worden in de tael van \'t landt Strathnesgenoemt, en zijn alle gebout, en van inwoon-ders volgepropt, en niet alleenlijk vruchtbaervan boffchen, wilderniffen, gras, graen, fcha-pen en andere beeften, en wilde dieren, maeroock aengenaem. Strath of vlackte Vlij flrecktfich van\'tzuyden naer\'tnoorden uyt, en istwintigh duyfènt fchreden lang. Strath Bro-ra, die acn Dirichat paelt, loopt uyt tot eenlangte van 18000 fchreden. Strath Sleitt ofStrath Floid ftrekt fich van de zee tot aen \'t gt-berghte, 14000 fchreden verre. Hier zijn nochveel andere vlackten, als Strath Terry, Strath-ne-failg, Stratlyskinnedell,

Strathtelleny, Strath-daHnarme,Strath-toily,Strath\'dail\'nmeyin, en Strath-ne-fin-ay. Schotlandt. In de parochy van Crigh is een landt, geire-nelijk Siifiy-chiles genoemt, anders SerrincosAery,achtien duyfent fchreden lang , daer naer\'t Zuyden de vloeden Portnecuter (of Tain ) enOikell by langs loopen, daer marmcrbergen^ijn. Daer is oock een ander deel van Suther-land, gemeenelijckBrachatgeheeten, dat is,\'t opperfte van Cattey, of van Sutherland, heelvruchtbaer van vruchten , vifch, weyden cnboomen, in de parochy van Larg gelegen.Brachat, twee-en-t win tigh duyfènt fchredenlang fijnde, word van de \\\\ottSkin, die uyt eenbinnenzee van gelijcke naem vloeyt, deurge-fneden,en in twee deelen gedeelt. Het wefter-lijckdeel van dit landt word gemeenelijck deBaronny Gruids geheeten, daer Dirimeanigh inbegrepen is. In de vloet Shin is een groote en fteyle rots,daer \'t water met groot gewelt en geraes overvalt, en een diepe afgront maeckt, daer eenrijke vilfchery van fèer groote falmcn is. Defèvloet bevrieft nimmer. In Sutherland zijn om- Binnenzeen,trent fèftigh vifchrijcke braken,van de welcke &quot;f braken.Loghshin de grootfte is, en fich in de langte totveertien duyfènt fchreden verre uytbrcyd. Inde mecflc braken zijn eylanden , die in delomer feer bequaem om te bewoonen zijn. Inde binnenzee Shin zijn eenige eylanden, dieovervloet van wilde beeflen,fwanen en ganfènvoeden. In Loch Brora is een eylandt, tot dewooning der Graven van Sutherland gewijd, endoor de jacht der harten aengenaem, van dewelcke hier in de boffchen, die de braeck vanalle fijden omringen, groote overvloet is. Diteylandt leght drie duyfent fchreden van hetftcdeken Brora. In defè voorgenoemde brakenen vloeden worden dickwijls gefteenten vangroote waerdc in fchulpen gevonden. In Su-therland zijn oock eenige filvcrmijnen, en an-dere onderaerdfche rijckdommen, die nochniet uyt het ingewant der aerde gedolvenzijn, door oorfaeck van d\'onachtfaemheyt,ofeer van d\'onkunde der inwoonders. De voornaemfte ftadt van dit Landtfchap Steden.is Dornoch, door het kafteel der Graven van Su-therland, cn door dc Domkerckvan de heyligeMaeght vermaert. De ftichter van defe kerckwas Gilbert,Biffchop van Cattey, en dieshalvenmet fijn naem genoemt. In \'t rechter, of zuy-derlijck deel van defe kerck is een gemeengraf der Graven van Sutherland. Deparochy-kerck van defè ftadt is aen de heyhge Bavogewijd. Zy wierd in\'t begin van de reformatie(gelijck men dat noemt) verwoeft. Defe ftadt, i. Hf] f I&quot; 1;; 3 i die door de Heer Robert Gordon,befchcrmcrvan Sutherland, tot een Konincklijcke en vryeburgh

opgerecht wierd, is taiTxclijk vermaertdoor de marckten van S.Barr, S. Gilbert,S. Bernard, en S.Margriet, daer jarelijcks uytdc noorderlijcke geweften van Schotland een Gg groote \' I I ?i : i!
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? SOUTHERLAND. \'?I i groote meeniglite van menfchen naer toevloeyt. In d\'andere fteden van dit Lantfchapzijn oock veel jaer-raarckten, van de welckede voornaemfte zijn, die van S. Andrics, en teGolfpey by de ftadt Dornoch. Men heeft onlangs een fteenmijn gevon-den , daer groote ftreken van fteen uytgedol-ven worden, die tot het bouwen van huyfenbecjuaem zijn. Men fiet hier oock een langeftreeck van velden, om hun vlackte en gebu-righeyt van de zee vermakelijck. Ter plaets, daer Dornoch fijn uytficht naer^t ooften heeft, fiet men eengeheughteecken,naer de gedaente van een kruys, gemeenelijckCrm Womair, dat is, kruys van dc Thanus ofGraef genoemt. Daer is noch een ander kruys,niet verre van Emho, Ri-Croiß^ dat is, Konings^kruys genoemt, om dat de Koning of Hertoghder Denen hier gedoot en begraven wierd. Voorby Dornoch, negen duyfent fchredennoordoofl aen, leght Brora, aen de mont vande vloet Brora, voor \'t welk loaones, Graef vanSutherland, onlangs overleden, de Rechten envryheden van Burgh Baronny, gelijck fy \'t noe-men , van de Koning verworven heeft. Om-trent vijf hondert fchreden van de mont vandefe vloet naer \'t weften worden de befte ko-len uy£gedolven,die men gcbruykt om \'t zoutin de zout-pannen te koken, \'t welck niet al-leenlijck in Sutherland) en in dc geburige Lant-fchappen gebruyckt wordt, maer oock naerEngelandt, en naer andere geweften word ge-voert. Niet verre van defe fteenput naer\'t weftenis Latomia, daer uyt tuffteen in andere ge-weften van \'t Rijck gevoert wordt. Men vindoock verfcheyde bergen van wit marmer indit Lantfchap. Niet verre van Golfpimoir wor-den fteenen gevonden, daer af men kalck, tendienft der gebouwen, maeckt. Hier zijn oockrfcrmijnen. in verfcheyde plaetfen yfermijnen, daer hetbefte yfer uytgehaelt wordt. Men vind in ditheel geweft geen ratten, en indien fy by gevalmet de fchepen herwaerts gebracht worden,foo fterven fy terftont, als fy de lucht van\'tlandt geroken hebben. Maer, \'t welck onge-. Steenmijn. lin 1 \'j \'i i Srvra. Ki i i! i L^tomiii, Jl/farmeY\'hroen. looffelijcker is, in Catteynes^ dat hier aen paelt >en met geen vloet noch zee daer afge^chey-denis,zijngeheeledrommenvanrotten. SU\'^therland is door d\'inhammen van de grootezee, en door de vloeden foo geftreept cn ge-fhippert, dat \'er geen ftadt, vleck of hoeve inis, die niet van eenigh zeewater, of vloet-water befpoelt wordt: \'t welck oorfaeck is datd\'inwoonders met een groote overvloet vanvifch verforght zijn. Ord is dc hooghfte berghvan dit Landtfchap, en byna onbegancke-lijck, en fcheydt

Sutherland van Catteynes. Hieris heel treffelijck graen, cn voornamelijckgarft j ja foodanigh, dat fy hooger verkochtwordt dan de garft van de Orcades, en Catteynes,of van andere geburige Landtfchappen. Hierzijn verfcheyde kafteelen , daer af de ver-maertfte zijn Dornoch , en Dun-Rohin , devoornaemfte wooning der Graven van Sou^therland, feer bequaem van gelegcnheyt, ho-ven en boomgaerden, met verfcheyde bloe-men en kruyden volgepropt, daer goede faf-feraen waft, en een diepe put van fbet wateris, van gehouwe fteen gebouwt, raet een bee-ftenperckvan drie duyfènt fchreden lang, envol van konijnen. Hier zijn noch omtrent twintigh anderekafteelen, als Skelho, Skiho, Tronfy, PoIroJJy,Imrfchin, Cuttill, Euho, Golfpitour, Gol/pikirk-^toun y JMrflors , OJpifdell, Clyn, Cracork, HeLmifdelly Tonifty , Douncrigh, Caftell-ne-Goir, Dm\'&quot;mes, Böm, en lourg, van de welcke de tweeleften in Strath-Navern leggen. Douncrigh wierdvan feker Paulus Madirus gebouwt. Sutherland van \'t weften naer \'t ooften is Lmgte momtrent vijf-cn-vijftigh duyfent fchredenlang, en van \'t zuyden naer \'t noorden twee-en-twintigh duyfènt fchreden breet. Maerindien wy Strath-Navern oock daer in beftuy-ten, foo is het drie-en-dertigh duyfent fchre-den breet van de zuyderlijcke tot aen dcnoordcrlijcke zee. Aj^mt was certijdts eendeel van Sutherland, \'t welck de Heeren vanKinnard, met de Baronny van befetenhebben. Nieuwe 1\'ilii i !



? w ? m Î3P Nieuw\'é Befchtijviùg van SVTHERLAND Nam, ^^ Landtfchap wierdt eer- tijts eygentlijck en d\'inwoonders Catteigh ge-noerat ; maer de bena-ming van Sutherland is nieu-wer. Onder de naem vanCattey waren in oude tijdenniet alleenlijck dit Landt-fchap , maer oock het hedendaeghfche Cathe-fießy Strath-Naipern, Edir-da-Cheulis, en JJJyntbekent. De naem van Sutherland beteeckentzuydlant. Crcnftn, Hct wordt vàn Cathenes, \'t welck het aen\'t noorden en noordooften heeft, door \'t ru-we geberghte, Ord genoemt y afgefcheyden,\'t welck met fteyle toppen hier in zee uyt-loopt, en met een lange reecks van heuvelen,die verfcheyde namen hebben , deur de lan-den naer^t weften loopt, en dat oock vanStrath^Navern affcheydt. Het wordt door driekleyne braken, en een woeft landt, dat daeraen paelt, van Ajfynt afgefloten^ heeft Roß naer\'£ zuyden, en naer \'t zuydweften, daer debinnenzee, die wy befchreven hebben, tuf-fchen leght, aen welcks zeeboefems begin-ièl de beeck Chaßil de grenspael gefteltheèft, boven de welcke de bergen, die tuf-fchen de vloet Okell en de binnenzee Shin leg-gen , defè Landtfchappen van malkanderdeelen. D\'anderen worden van de \'open zeebefpoelt. rrückhm- Dit geweft rijft in de middellanden gedu-righlijck tot bergen, die fich in veel vrucht-bare vlackten, tot weyden bequaem , vcr-toonen, daer uyt klare beecken of vloedenafvloejen. Defe vlackteri, daer in men veelaengename en bequame wooningen vindt,voeden een ontellijcke menighte van alder-hande vee. Hier is oock een groote overvloetvan wildt vee, en wilde en tamme vogelen ;in voegen dat men, \'t zy men fich naer dezee, of naer de voorgenoemde binnenzeebegeeft, fich over de vruchtbaerheyt van degoede Vruchten, die haeftelijck rijp worden,verwonderen fal, en dat \'er de ruymtc van alleandere dingen is, die nootfakelijck zijn omwel cn gemackelijck te leven. Tot bewijs vandes fèlfs vruchtbacrheyt ftrekt,dat inde hovenvan dc Graef, by Dunrohin aen de ftrant, faffe-racn gcluckelijck waft, en rijp word, hoeweldit een langfamc plant is, en in koude grontgeen acrt heeft. In dit Graeffchap zijn drie wildcrnilfen,Schotlandt, allé met boomen befet, en op de bergen gele-gen ; behalven andere boffciien en boomen, Boifc\'her.hier en daer verfpreydt. Defe wilderniftèn ofboffchen worden Diri-moir, Diri-chart, enDiri-meanach geheeten. In defe , gelijck oock inveel andere plaetfert , is een groote en aenge-name jaght: want hier is alles vol van harten, Jagh.daflfcn, wolven, Voffen, wilde katten, otters,marters, cn alderhande wilde vogelen, diein dit geweft gevoedt konnen worden. Hieris oock een

befonder flach van een vogel, diein veel dingen den papegay gelijck is, en vanhen Knag genoemt wordt, die met fijn beck^een neft in d\'eycke ftronck uytholt i en ickweet niet of hy onder \'t geflacht der fpechtengetelt mach worden. Aen de grenfèn, die fichnaer \'t noordweften ftrecken, is \'t geweft volbergen en boffchen, en daer in de bergh Ar-kill. Alle de herten , die hier gevonden wor-den , hebben dubbele flaerten , daer meemen hen van d\'anderen affcheydt. Aen debeginfèlen van Loch Shin zijn defè bergen^die door de marmer-aderen vermaert zijn,gelijck wy in \'t Landtfchapje Affynt gefeghthebben. De voornaemfte vloeden, die dit Landt- Vloedch\'.fchap befprocjeó , z\\]r\\ Vnes^ anders FW ge-noemt, daer de gehe, die van Dornoch nzetDunrobin willen trecken, overgefet worden;Evdicky Brora, Loth, Helms-daily oock Vlly gc-noemvt, Shin en Cafey. Defe alle, hoewel mid-delmatigh, zijn echter fèer vifchrijck. Aender felver afvloejingen , daer dc bergen ver-fchijnen , vcrtoonen fich de velden , die rijckvan gras en vruchten zijn. Defè ftreken wor-den j naer de gewoonte van \'t landt, Strathsgenoemt, daer tot onderfcheyt de naem vatide vloet bygevoeght wordt. Hier vertoonenfich oock dickwijls onbekende beecken, diein de vlackten onder dc fchaduw der bergendeurvloejen, en heel vermakelijck zijn. Meüvindt hier omtrent fèftigh braken, of binnen- Brak^izeen, heel kleyn, cn niet van groote naem ^maer echter rijck Van vifch, cn Vol van water-vogelen : want hier gebreken geen fwanen,veelderhande endvogels , ganzen, en andergevogelte. Een van defe braken vloeyt ech-ter in grootheyt boven alle anderen uyt, teweten , Loch Shin , die een vloet van gelijckenaem, een Weynigh boven de mont van Char-^rony aen d\'andere oever in de zeeboefem ftort,Defe vloet is door fijn fluys vermaert j caterwijl de falmen daer tegen aen w^orftelen 3 H h h vallen I a ïi ?ff\'. t ïtl U : i VJÎ ;1 Ml ^ I i -i VS: ^ ISÉ I i J \'f \' 11\' ft



? O U T H E vallen fy in fuycken, die hier toe bereyd zijn,cn worden dus tot fpijfe der menfchen. Menverfekert dat defe vloet, welcks gracht vanLoch Shin tot aen fijn uytgang naeuwelijcksfes mijlen lang is, nimmer bevricft, fchoonalle d\'anderen bevroren zijn. Dit Landtfchap heeft oock overvloet vanderijckdommen, die uyt de zee gehaelt wor-den : want hier is geen gebreck van fbodanigevilfchen , die de groote zee aen d\'andereLandtfchappen meedeelt. Hier flranden ookdickwijls walviffchen, daer groote overvloetvan olie, tot alderhande gebruyck, afkoomt.Men vindt hier geheele benden van zeekal-ven, en verfcheyde flach van kabbeljauw, dienaer hun grootheyt, fmaeck of andere ken-teeckenen onderfcheyden worden , tarbot,roch, zeehonden, pladdijfen, roch van ver-fcheyde flach, makereel, zee-ael, zcepadden,/chrickelijck om t\'aenfchouwen, maer als\'tvel daer af getrocken is, heel fmakelijck, engefbnt om t\'eten 5 en veel andere, ja ontel-lijcke foorten, die, in de noortfche gewefteneygen , noch geen namen by de Latynenhebben gekregen. Daer by, de monden dervloeden, en d\'oevers der zee hebben oockovervloet van oefters, zee-ael, moffelen,kreeften, krabben, verfcheyde fborten vanzceflacken, en veelerhande fchelpvifch, enandere viffchen met herde huyden. Hierworden jarelijcks verfcheyde waren uytge-roert, die tegen geit, of andere dingen, totnut der inwoonders, verwiffelt worden, teweten, koorn, treffelijcke garft, fout, fteen-kolen, welckers aderen hier onlangs gevon-den zijn, falm , offenvlecfch, wol, huyden,leer, butter, fmeer, kaes, en oock veulens vanpaerden. Men delft oock heel goet yfêr uytde mijnen. Men vindt in defe geweften geen rotten >die, fbofe met de fchepen hier ingebrachtworden, gelijck dickwijls gebeurt, terftontfterven; \'t welck wonder fchijnt, dewijl \'tge-burigh Cathemftydoor geen zee of vloet van ditlant gcfcheydcn, genoegh daer af gequelt is. Tot de bouwing der huyfen zijn verfchey-de fborten van fteenen, voornamelijck vanfantftcen, die uyt de kuylen gehaelt worden.Hier zijn ook tegels, om de huyfen te decken,en kuylen van fteenkalck. De voornaemfte ftadt van\'t Landtfchap isDornoch y aen de zuyderftrandt in de boven-genoemde boefèm, tegen over, en in \'t ge-ficht van T^w, en door een kafteel en Dom-kerck vermaert. Defe kerck kent voor haerftichter feker Gilbert , eertijdts Biffchop vandit Bifchdom. Hier is de begraef-plaets derGraven, en een parochykerck, aen de heyligeBarrus gewijd, van de welke

de vervalle murenin de ftadt alleen overigh 2ijn. Defe ftadt 140 Sttdert.Dornoch, R L A N D. heeft vier jaermarckten, de welcke, met denamen der hcyligen genoemt, wekker dagengeviert worden, alle jaren worden vernieuwt,te weten, van S. Barr , Gilbert, Margriet, enBernard. Een weynigh van de ftadt ooftwaerts aen,ftaet noch een fteene geheughteecken, naerde gedaente van een kruys gemaeckt, Craisk&quot;Vorsi>air y datis, Thanus, of Graefs kruys ge-meenelijck genoemt. Men fiet noch een an-der t\'Enbo, \'t vorige niet ongclijck, Ki-Croiß,dat is, Konings-kruys, geheeten, naer de Ko-ning der Denen, die hier gedoot en begra-ven is. Robert Gordon heeft onlangs defe ftadtterwijl hy voocht over fijns broeders zoonwas, tot eenKonincklijke cn vrye burgh doenoprechten, na dat hy behoorlijcke voorrech-ten daer aen beftelt had. Veel kafteelen, floten en hoeven zijn deur Kaßeek^l*t geheele Landtfchap verfpreydt; ^^^-yobin ^aen de ftrant, gelijck ick gefeght heb, aenge-naem van gelegcnheyt, met hoeven, water,en een groot perck verforght. Behalven defezijn \'er Skello, Skibo, Pro^e,, PolroßiCy Inners-»kinn, CuUill, Enboy Golfpitour^ Golfpie-Kirktoun,Abirfcors, Ofpidel, Clyn, Crakock, Helmsdail ^ Tor^^rishy Duncreich, CafleUnagoir, en noch meer on-»genoemt. Defè Graven, van oude en fèer edele flam ^hebben in de hooge Vergaderingen der Sta-*ten plaets onder de voornaemfte Grooten.De Baron Rey, van \'t geburigh Strath-nalDcm ,befit hier veel van hen by leenrecht. DcScheeps-rechten, in fijn gebiet, en in veel ge-burige plaetfen, behooren oock aen hem. De voornaemfte bynamen en geflachten , Edelele^nu noch in Sutherland overigh, zijn ( uytge-nomen de Strath-NaVerns, Durimfin, en Ed*derachils) de Gordons^ Sutherlands, Murrays,Grays, Clanguns, Seil-Thomaffen, SeiLIoamen, cnSeilPhaley, De ftam der Graven van Sutherland is d\'oud-fte , en van fijn eerfte oorfprong af tot hedentoe vermaert, gedienftigh aen haer Konin-gen , en nooyt van misdrijf van gequetfteHoogheyt verwefen. Sy hebben plaets onderde voornaemfte Adel van Schotlandt in deRijcksvergaderingen,- en dè Graven van Su^therland zijn altijt voor dappere helden, enonverfaeght in d\'oorlogh gehouden. DeGraef heeft nu groote macht en autoriteyt,en is Burghgraef van geheel Sutherland, Af-^fynt en Strath-Naiwn, erf-zeevooght niet al-leenlijck van defe, maer oock van eenige om-leggcnde Landtfchappen, en dit door de giftdes Hertoghs van L^^^ö;^. Alle de

brave mannen, die in fijn Landt-fchap woonen, zijn fijne verplichtelingen, enaen hem verbonden. Hy pleeght Koninck-lijck



? ÉÉM Éêêêê OUTHERLANDt 141 lijck Recht in fijn gebied. Ia de Heer Macky,de Baron Rey, en de Heer van DufFus ftaenonder hem verplicht j en Macky befit Strath-Nayern , Edderachil cn Durines naer fijn recht:\'t welck oorfaeck is dat hy in macht cn autho-riteyt met fijn voorouders gelijck is. Befchrijving van SUTHERLAND. v Wim m^*tntr, Uyt Cambdenus, Oorby Roß heeft Sutherland haer uyt-ficht naer de Noordtzee, en is be-quamer om vee tc weyden, dan omBergenmn vruchtcn tc dtagcn. Men fiet hier bergen^ van witte marmer rijfèn j feker een wonder in dit koude geweft, maer byna fbnder nut, de-wijl d\'overdaet in \'t bouwen , en d\'onnuttepracht der rijckdommen in defè verregelegegeweflen noch niet deurgedrongen is. Hetkafteel Dunrohin is hier fèer vermaert, en ecnvoorname plaets der oude Graven van Suther- GravsnvAnland, uyt de ftam van Murray, foo ick my nietvergis. Onder defe munt uyt Willem, onderKoning Robert BruSjdie de volle fuftcr van deKoning David trouwde, en een foon met haer ,teelde, die van Koning David tot nakomervan \'t Rijck verklaert wierdt, en de Grootendwong in des fèlfs naem te fweeren. Dochhy ftorf niet lang daer na fbnder kinderen ;en \'t Graeffchap quam eyndeiijck door dedochter cn erfgenaem , by erfrecht, aenA, Gordon , uyt het geflacht der Gravenvan Buntley. STRATH-



? B3B ?i 141 STRAT H-N A V E R N. It Landtrckap heeftde naem van de vloetNayern, die dat in\'tmidden deurfnijt.Het neemt fijn be-gin van de vloetBelmsdail, daer Cathe-nes eyndight , en ,recht uyt naer \'t we-ften loopende, wortdoor de binnenzee en vloet Durenijh van \'tlandtlchapje Edir-da-CheuUs afgefcheyden, enheeft naer \'t noorden de groote en opc zee,fbnder eenigh voorlandt, tot aen \'t uytterfteoofterlijck geweft. Naer \'t zuyden is, gelijckwy gefeght hebben, Sutherland naeft daer aen ,en met feer hooge bergen daer af gefcheyden. \'t Landtfchap is deurgaens berghachtigh ,en fwelt tot hooge, woefle en fneeuwachtigebergen 5 die daer veel, en aen malkander vaftzijn. Men vind in de vlackten groote binnen-zeenj en \'t is overal met boffchen befet. Hieris geen gebreck van treffelijcke havens j cnhet landt is niet foo bequacm om koorn voortte brengen, als wel om heeften te weyden,van de welcke het overvloet voor flch heeft.Dit gebreck van koorn wort ten meeftendeelTcrbetert door de handeling met d\'uytheem-fchen , of met het geburigh Cathenes, met ver-wiffeling van hout en boomen: en men fiethier een ontellijcke menighte van offen,paer-den, geyten, en andere tamme heeften. Hieris een groote overvloet van herten , daffen,en van alderhande wilde heeften, en fbo grooteen getal van roofgierige wolven, die hier inde boffchen en afwegen, tot groote fchadevan \'t tamme vee, dwalen, dat fy, byna uythet geheele overige eylandt verdreven, hierhun verblijfplaets fchijnen genomen te heb-ben : want men vindt hen nergens fbo veel alshier. D\'inwoonders ploegen, foo veel de luchten\'t landt toelaet, hun landen met offen, endit alleeniijck aen de ftrant^ want een weynighinnewaerts wordt dit, uy tgefbndert in eenigeplaetfen , van de bergen, die over de vloedenlangen, belet. Maer de zeen, zeeboefems,en vloeden zijn hier alle feer vifchrijck/t welkjarelijcks een groote inkomft aen d\'inwoon-ders geeft, en voornamelijck aen de Heer,die groote winft van de falmviffchery treckt.Men vindt hier oock yfèrmynen ,- en doorde menighte van \'t hout wordt het yfer uytd\'aderen getrocken ,• \'t welck, dus gefuyvert,oock winft aenbrengt. Sy dry ven een grootgetal van Vette offen , en veulens naer de Grtnßn. Aen desUndts, Waren. marckten, in d\'omleggende plaetfen. Menvoert oock over zee veel oiïenvleefch , intonnen gepackt, \'tot behoef der zeevarendelieden , vellen, huyden van offen en herten,talck,kacs,buttcr en andere waren. Het varc-kensvleefch is hier, gelijck eldcrs,wat fchaersjen dit zy met eens genoegh van \'t geheeleRijck gefeght, dat men daer het

varckens-vleefch veracht, en tot behoef van\'t flechtevolck laet, ja dat veel een heele afkeer daer afhebben. In\'tgantfche Rijckzijn,uytoorfaeckvan de becjuaemheyt der vloeden en beeken,die van de bergen en heuvels afvallen, ontel-lijcke molens, welckers meefters, naer oudegewoonte, jarelijcks, behalven \'t ander, oockgelubde varekens betalen: en indien defe ge-woonte het niet belet had, \'t is geloofielijckdat fy al overlang alle varekens weghgedaenfbuden hebben. Het fchijnt een wonder, dat deDeenen,En-gelandt onderbrengen , en ons Koninckrijckplagen willende, aen defè foo fchrickelijcke enongebouwde landen aengekomen zijn,en hierwooning gefbcht hebben : maer \'t is fèker datmen hier in twee plaetfen op de ftrant zege-teekenen van de vèrwinningen tegen hen vint. Op de fandige ftrant, tuffchen twee grootevloeden, Nagern en Torrisdail, welckers uytgan-gen twee mijlen van malkander afleggen, zijnpuynhoopen, nu in \'t fant bewelt, en van dezee ingefwolgen , die getuygen dat hier eer-tijdts een ftadt gcftaen heeft, maer nu nietmeer is. \'t Geheele Landtfchap wort by buer-ten bewoont. De Heer heeft aen de mont vaade Nayern een huys, Farr genoemt, en nocheen ander niet verre van daer aen de zeeboe-fèm TCumailly Tung genoemt, cn noch in veelandere plaetfèn. Defe Provintie wordt in vijf geweften ge- DceUng,deelt, die, om van \'t ooften naer de ftrandt tcbeginnen, in defe ordening leggen. Hallcr^pdailybinnen de vloeden Halkycdail en Strathy beflo-ten. \'t Naefte daer aen is Strath-Nayern, metde naem van \'t geheele Ländtfchap genoemt.Daer na volght ICuntail, aen de zeeboefem vangelijcke naem. Dan koomt Weß-Moan, tot aende zeeboefem Ereyill. \'t Lefte geweft is T>ure-nifh, aen de zeeboefèm en vloet van gelijckenaem, dat in vruchtbaerheyt van landt bovend\'andere geweften uytmunt. Hier is groote jaght, voornamelijck vtmiagk:herten, en oock veel vogelen-vangfl, daerd\'aert van \'t landt, en van de menfchen nochveel toehelpt j want de gene, die fich daer toeniet begeeft, en dat niet boven alle anderedingen verkieft, wordt by hen voor een on- geacht



? w äm ! iiï S T R A T H . geacht men/ch gehouden; \'t welck veroor-faekt dat fy altijdt groote overvloet van wild-werck vaerdigh hebben. D\'inwoonders zijn fterck en grof, en kon-nen arbeyt, koude en hitte verdragen, en totfchaersheyt gewent. Sy fijn echter niet foowoeft van zeden, als de ftrengheyt van \'t lant>vel fchijnt mee te brengen, vrolijck door huningeboren eenvoudighey t, in hun maeltijden,\'t zy onder malkander , of met d\'uytheem-ichen, fèer vrolijck, fonder eenigh bedrogh inhun ziel te voeden. Alle d\'andere geburigeLandtfchappen , van de welcke gefj^rokenis, hebben byna gelijcke volckeren en zeden. Alle de Lantfchappen, die d\'oude tael fpre-ken , hebben dit met malkander gemeen, datfy hun Heer op \'t hooghfte eeren, dienen enbeminnen, voor hem ftrijden, hun leven ge-willighlijck in gevaer ftellen, en, als de nootfulcks vereyfcht, boven de gemeene belaftingvan hun goederen, als de Heer fijn dochteruythuwt, fijn fchult betaelt, fijn verpande lan-deryen weêr loskoopt , of nieuwe landenkoopt,en bovengewoone fchattingen opftelt,gewillighlijck het vierde of vijfde deel van hunkoejen, inde welcke hun rijckdombeftaet,alle fonder onderfcheyt, van de meeften totde minften, bybrengen ^ welcke fchatting, diegemeenlijck tot het voorverhaelde gebruyckgebracht wierd, nu alle drie jaren, fchoond\'oorfaken ophouden, geeyfcht wordt j hetwelck fy, dus gewent zijnde , geduldelijckverdragen. De hedendaeghfche Heer van \'t Lantfchapis Donald M^cAj, Baron van Rey, die dit in eenlang gevolg van fijn voorouders bcfit,en \'t ge-biet daer over heeft, gelijck oock over Edirda-cheulis, daer af wy fpreken fullen. Andere Befchrijving vanSTRATH-NAVERN. O Trath-Nayern is by Konincklijck gefchrift^^ aen Sotaherland gehecht, en een deel daer^^ af, en ftaet onder de heerfchappy van deHeer Macky, Baron van Rey, volgens \'t rechtvan de Graef van Souther land.Het wort vantherland afgefcheyden door fekere bergen, diefich van \'t ooften naer \'t weften ftrecken. Dit Landtfchap is rijcker van gras, dan van^raen, en dieshalven bequaem om vee te wey-den. Hier is een groote overvloet van often,en een ontellijcke menighte van falm. En in-dien d inwoonders niet te feer totlediVheyten luyheyt overgegeven waren, foo fou ditlandt veel vruchtbaerder gemaeckt konnenworden. In Strath-Navern zijn veel zeebergen, die inzee uytloopen , namelijck ErMy Hoip, enSchotlandt, Inwoon-deren aerttn zeden. Schattin-gen. Sewas, Zethergtfj, N A V Ë R N. 143 Strathy. Het wordt oock van verfcheyde Vloe-den , die door de falmviffchery vermaert zijn,befproeyt: de voornaemfte zijn

HalledellyNaDer vloeden.ofFar, Strathy, Tori/delen Êoip, Maer Durines enEdderachilis, fchoon fy aen de Heer Macky Reybehooren , zijn echter eygentlijck niet inStrath-naipern, dat met twee kafteelen verfterkt . , , , , , Kajteeien. is, te weten Bor\'^e en Toung , van de welcke delefte de voornaemfte zetel der Mackys is. Inde hoeve Far is een Parochykerck, Far ge-noemt. In de kapel Kirkebol, onlangs weêr op-gebouwt, worden de Heeren van dit geflachtbegraven. Hier is een groote menighte vanharten en daffen; en hoewel het geheele Lant-fchap tot hooge bergen rijft, (van de welckeTaineband de hooghfte van allen is) foo is\'techter bequaem om vee te weyden. Strath- Grmhep.nayern is van\'t ooften naer \'t weften lang vier-en-dertigh duyfènt fchreden, en elders, van\'tzuyden naer \'t noorden, twaelf, en elders fesduyfènt fchreden breet, behalven noch Dun-nes en Edderachilis. Hier zijn veel binnenzeen,van de welcke Loch-naver de voornaemfte is. xjsen.In Loch-lyol is een eylandt, bequaem om \'s fo-mers op te woonen : en by de ftrandt in deNoordzee fijn verfcheyde eylanden verfpreyt,namelijck Ellan-Com, Ellan-Zeyl, EIlan-Roin, enEllan-Hype. Nieuwe Befclirijving vanEDDERACHILIS. F 5 i1 r 1 i \'ï /l] i i I J t 1 Dderachilis is een deel van\'t landt, aen dezeekant naer \'t weften , door de woefte^ rotfen onbeganckelijck, en palende aenKirkan-chaUigh, cn aen dc grenfèn der Gravenvan Southerland. En hoewel het nu aen Mackybehoort, foo heeft het echter nooyt een deelvan Strath-novern geweeft, maer een gedeeltevan dc Baronny Skelbo in Southerlandien de HeerMacky befit noch Edderachilis uyt het recht derGraven van Southerland. Hier in is een vloet,gemeenlijck Laxford genoemt, van de welckcMacky een groote inkomft van dc falm heeft,\'t Eylandt Ellan-Bandey in de groote zee be-hoort aen Edderachilis, of eer aen Durines. - Nieuwe Befchrijving variD V R I N E S. De Baronny Durines is veldtachtighenaengenaem van gront naer \'t noordwe-ften : cn hoewel de Heer Macky Reyvolgens \'t recht der Graven van Southerland, alshun verplichtcling, dat in fijn bcfit heeft, foobehoort het echter niet aen Strath-nayernymzetde Graven van Southerland befitten dat van dcBiffchop van Cattey, by leenrecht. De fomer-fche dagen zijn hier feer lang, en byna fonderI i i nacht. {^ i Ui 4 if t Vidi l ?ï ..i iM Min-\\ i ï UiH nir
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? STRATH-NAVERN. 144 noemt. STRATH-NAVERN. Uyt Cambde>ïvs. Et uyterfte geweft van geheel Britan-nia , \'twelck in een omloopcnde ftrantzijn uytficht naer\'t noorden heeft, ende middelfte ftar op de ftaert van de grootebeer tot toppunt heeft, bewoonden, gelijckmen by Ptolemeus fien kan, eertijdts de Corna-biers, onder de welke hy de vloet Nabeum ftelt;welcke namen fbo na aen malkander komen,dat het volck fijn naem van de vloet, die hetbewoonde, fchijnt gekregen te hebben. Dehedendaeghfche naem van Strath-nayern, datis vlackte aen de ISJayern, is oock niet heelvreemt hier af. Het Landtfchap is niet fèergeluckigh in overvloet van kley, en uyt oor-faeck van de ftrenge lucht niet wel gebouwt,en dieshalven van de wreede wolven fware-lijck geplaeght , die niet alleeniijck aen \'t veegroote fchade doen, maer oock met groot ge-vaer fbo wreedelijck tegen de menfchen woe-den , niet alleeniijck hier, maer oock in veelandere deelen van Schotlandt, dat door bevelvan \'t Parlement de Burghgraven en inwoon-ders in yder Graeffchap drie malen des jaersb yvoe- [eertijdts, nu niet] op dejaght gingen, om deGI G. ^Qiyen [jun j ongen te verdelgen, \'t Gene,\'t welk aen dit noorderlijk lant tot eenige ver-lichting kan ftrecken, is dat het by fbmer vanalle landen in geheel Britanje de kortfte nach-ten,en langfte dagen heeft. Want op de wijdtevan negen-en-vijftigh graden en veertigh mi-nuten van de Middellijn heeft het de langftedagh van achtien uren en vijftien fcrupelen,en de kortfte nacht van vijf uren en vijf-en-veertigh minuten: invoegen datdePanegy-rift onwaerheydt fpreeckt, die eertijdts ge-feght heeft dat de zon hier alleeniijck nietonder de kimmen doock , maer voorby ging,en par fte, te \\^eten uyt Tacitus geloofwaer-digheyt,dat de uytterften en vlackten der aer-den^door een laege fchaduw geen duyfternis ^opheffen. Maer Plinius fpreeckt met meerwaerheyt uyt de ware reden , daer hy van delangfte dagen handelt, naer de buy ging vand\'omloop der zon naer de kimmen. De langfledagen in Italien (feght hy) ^jn yan yijftien uren, inBritannia yan feyentten uren, daer des fomers de hehdere nachten fonder typijjfel dit yertoonen, \'tyt^eJck de?redenparß te gelooyen* In de i^onneflant, als de ^ortnaefl aen het toppunt des &quot;bereits koomt, in een enge om-*keer yan \'t licht, foo heeft het landt, onder het fehe top-*punt, te ypeten de pool, gelegen, fes maenden langgedu^righlijck dagh, en yoeèr foo lang nacht, als de ^n aend\'andere ^ijde geypeken is. nacht. De gene , die van hier recht naer dcnoortpool zeylen , fullen geen landt vinden.Hier is

oock de vloet, gemeenlijck Durines ge- H Voorts, in dit uytterfte geweft, \'t welck vanPtolemeus verder naer \'t ooften uytgerecktwordt, fchoon het fich wijder naer \'t noordenftreckt, en daer af Tacitus fèght dat een on-metelijcke en fchrickelijcke ruymte van lan-den fpits gelijk een beytel uytloopen,zi n driezeebergen, van d\'oude Schrijvers gedacht,die in zee uytfchieten, Berubium y nu Vrdc-head, Beruhiam]by \'t vleck Berns-^ale, en Viryedrum > nu Duftsbyfy Vlrve-anders Duncans-hay, die voor d\'uytterfte zee-bergh van Britannia geacht wordt ,• maer Pto-lemeus ftelt echter Orcas, tegen over d\'Or-cadifche eylanden, voor \'t uytterfte \'t welckheden Bo-^burne genoemt wort, by Ptolemeusoock Taryedrum, en Taryifmm, welcke naem Tdrve^(fbo mijn gifïing my niet bedrieght,) hy hier-om gevonden heeft, dat het een eynde vanBritannia maeckt, Want T^n?»^ heeft in de Bri-tannifche tael een beteekenis van cyndigenmet het welck wy oock een eynde van dit boekfullen maken. Wy fullen van iOrcadifche enBebudifche of Bebidijche eylanden, en van Sehet-\'land op fijn plaets fpreken. Nieuwe



? MÉÉ mä 3Bi iam MJ Nieuwê Befchrij ving vari N E T Y hebbeh hier voor ge-feght hoe wijt in defeplaetfèn eertijdts de naemvan Cattey fich uytgebreyt,en wat volcken hy omhelftheeft. Maer dit eenighLandtfchap, van \'t welckwy nu handelen, wordt numet deiè benaming aengewefen , daer menNes by voeght, \'t welck een zeebergh betee-j^gnt. W^y hebben oock gefeght dat, gelijckd\'oude landtbelchrijving getuyght, voor veieeeuwen eenige volcken defe plaetfen bewoonthebben, welckèr geheugenis geheel uytge-wifcht is. Voorts flaet t\'aenmercken dat veelnamen van plaetfen noch heden naer iets uy t-heemïch rieckcn, welckers oorfprong nergensmee oVereenkoomt, noch met het Schotfch ,Yrfch, Deenfch of Noorweegfch, maer vaneen onbekende, onfekere en feer oude oor-fprong fchijnen ^ gelijck daer zijn Orbufler,Ljihfter, Robufter, Trumbnfter, en ontellijckc an-dere. De hedendaeghfchc gemeene tael iisefen onvermaerdeYrfche tael der Schottenjdiefan elcks wat, en van beyde niet veel heeft. Defè uytterfte grenspael van Schotlandtsvafte landt, \'déwelcke aen \'t vleck DungisbyIcherp toeloopt , leght op Weynigh minu-ten na aen de feftighfte \'graed. Ptolemeus,van defe landen qualijck onderrecht, draeytin iijn Landtbefchrijving defe geweften,naer \'t noorden gelegen , geheel naer \'t oo-ften. Doch als men hem defe dooling ten goe-de houd, en de ftrant noorderlijck omdraeyt,foo fal men bevinden , dat alles tamelijckrecht is. Voor hem fchijnen defè plaetfen onbekentgeWeeft te zijn aen de Romeynen, die, mee-nendè dat het geheele eylandt in een beytelafliep , dat tweefpitfigh hebben gemaeckt,fchoon het in der daedt fich met een breetvoorhooft vertoont, \'t welck met drie zee-bergen onderfcheyden en bekent wort^van dewelcke d\'eerfte naer \'t ooften, fijn uytfichtnaer d\'Orcades hebbende, by de genoemdeSchrijver Vermum, heden Dungisby-head ge-noemt wordt, daer hy beter de zeebergh Or-?cas had behooren tc flcllen. D\'oorfaéck vande dooling is dat hy geacht heeft dat iOrcadesmeer haer \'t weften leggen, dan in der daedtwaer is. Dc naefte zeebergh daer acn, dieniet foo wijt uytftccckt, en daer dc ftrandt in-gebogen wordt , is by hem Virvedrumi hedenSchotlandt, belegen-hcyf. Ro\'9P-rachy,en Strathy-hcad, De derde naer \'t we-ften is by Ptolemeus Orc^j en Taripedrum, en byons Faro, of Parfo-head: van hier buyght deftrant fith om naer \'t weften, of naer \'t zuyd-weften. Cathenes wordt naer \'t zuyden en zuydwe- Grenfen.ftch, gelijck wy gefèght hebben, van Suther-land afgefcheyden door \'t geberghte Ord, envarl daer door een gedurige rijgh van

bergentot aen dc bergh Knock-Finn, met deurgaendegrèrispalen. Van daer wort langs d\'afvloejingvan de vloet Halioyp-daili, van fijn oorfprongtot aen fijn uytgang,en de berghlandcn Drum-na-hallo-^-daill aen dc felve vloet dc grenspalentuffchen dit Landtfchap en Strath-nayern ge-ftelt. D\'oofterlijcke ftrant wort van de grootezee befpoelt ^ en \'t gene , \'t welck fich naer\'t noorden ftreckt, wordt door een woedendeen gevarelijcke engte , onder dc naem vanPentlant,Y2Ln d\'Orcades afgefcheyden. Defè eng-te der zee is heel gevarclijck voor de zeeva-rende lieden , en men kan daer niet overva-ren, dan in fekere geftelde tijden , fchoon hetftil weer is. D\'oorfacck hier af is dat, dewijldc dagelijckfèhe vloejing der zee van \'t noor-den naer defè plaetfèn gedreven wordt, fichrontom d\'Orcades verfpreyt, en daer tuffchenvloeyt, fy hier eerft landt ontmoet, en dies-halven geprangt wordt, daer af dit groot ge-welt van wateren, in veel engten deur defe ey-landen deurvloej ende , fich met de heele zeein defè engte ftort: in voegen dat de golvenvan de Vergivifche zee en ooftzee tegen mal-kander worflelen j \'t welck een fchrickelijckedrajing van \'t water m.aeckt, cn groot gevaeraen de fchepen veroorfaeckt. Indien wy op d\'aert van \'t landt fien, \'t isaen de ftrant, of aen d\'afvloejing der vloedenlaegh , en tot den bouw bequaem, en brengtalderhande koorn in overvloet voort. Hiergebrceckt niets van\'t gene, dat tot het le-veh dienftigh is , geen gras in de velden envlackten,geen vogelvangft en jaght in dc ber-gen , en in de zee en vloeden geen viflthen,die hier in groote overvloet zijn. Alles wordthier voor een kleyne prijs verkoche, of uytovervloet, of om de wcynige koophandel, ofuyt gebreck van geit. D acrde levert , gelijck ick gefeght heb, T^r^k-mildclijck vruchten uyt, en dit in foo grooteovervloet, dat fy niet alleenlijck voor d\'in-woonders genoegh zijn , maer oock uytgc-voert worden; doch door gebreck van voch-K k k ^eré \'üm\'Ilandt.
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? si C A T H tige en kleyaclitige gront wort alles hier Ipa-der rijpi en de vruchten zijn oock niet loogoet 5 dat fy by die van Sutherland en Rofs gele-ken konnen worden. Dit Landtfchap heeft ten meeftendeei ge-breck van hout, \'t welck fy uyt Strath-naDern,naeft daer aen , halen , meeft met verwiftelingvan koorn, van\'t welck dat Landtfchap ge-breck heeft. Men krijght hier oock hout, datuyt Noorwegen derwaerts gevoert wort. Sy gebruycken tot hun branding turf, offwarte leemachtige aerde, tot klompen ge-maeckt , en door de zon en wint hard gewor-den : welcke befte en vaerdighfte brandingbyna overal in defe Noortfche geweften tevinden is, daer veel ongebruyckte velden, enafgangen der bergen geheel mèê bedecktworden. De middellanden leggen vol van bergen,die veel en groot zijn, en van verre van deftranden van Buquhan,Bom, enAinC y daer te-gen over gelegen, gefien konnen worden5maer de hooghfte van alle zijn de gene, diede naem van Maeghdenborften hebben, omdat fy eenighfins daer naer gelijcken. In de laege plaetfên,en in de vochtige dalenzijn veel braken , daer de vloeden deurvloe-jen , of hun oorfprong afhebben. Sy hebbenechter geen groote naem,fchoon fy alle vifch-rijck zijn. Men vindt hier veel vloeden, die echtermiddelmatighzijn, en geen lange loopheb-benj maer de groote zee loopt een verre weghrontom \'t landt. De voornaemfte ftadt in defe plaetfen isWiek, aen d\'oofterlijcke ftrandt tegen de zee,daer een tamelijcke veylige haven voor dcfchepen is. Hier word koopmanfchap gedaen.D\'andere ftadt leght naer \'t noorden, in eenkleyne zeeboefem, met een fekere haven cnree, Thurjo genoemt. Veel kafteelen, hoeven en vlccken (wantdit Landtfchap is matclijck volckrijck ) wor-den naer de bcquacmheyt der plaetfèn hier^n daer verfpreyt, daer affbmmige door huncierlijcke gebouwen niet tc verachten zijn.D\'aert van de plaets en van d\'inwoonders isvrolijck by koft en dranck tc zijn , onbe-fbrght voor yder dagh te leven, cn fich niet tcveel te bekommeren. Het kafteel van Sincleeryeertijts Gernigo, een ftot der Graven, niet verrevan de ftadt Wiek, is mee een der voornaemfteveftingen; en in dit felve geweft Akergill, on-langs aen\'t geflacht van Keth tocbehoorende,cn nu aen defe Graven gcraeckt, wort om degebuerfchap van \'t ander verwaerlooft. Alsmen een weynigh voortgetreden is, fiet menhet kafteel Kees, dat oock acn dc Graef be-hoort , en een luftige en aengename wooningis. Aen de noorder ftrandt, weynigh mijlen Cehrcck^•van hom. r-mf. iersm. Braken, Vloeden, Steden.iVick^

\'ïhmfo. I ! Kußeeltn. Hoeven. Vleo^^n. Sincksr. Kees. NES. van Dungishj, is het kafteel May , dat aen \'t ge-flacht van Sincleer behoort^ gelijck oock aen dezuyderlijcke ftrant Dunheth, een fterck kafteel, Vmheth.in d\'engtc op een klip gebouwt, cn niet verrevan daer Berridaill,dat aen dc Graven behoort, ^^^ridailt,Acn de ftrföt naer \'t weften is oock Dounra ^&quot;mrd.gelegen. Daer zijn noch veel andere gebou-wen, \'die niet te verachten zijn,- doch mijnvoornemen is niet om my met het noemenvan der fèlver namen te verletten. Dit Landtfchap wordt, gelijck ick gefeght ^heb, een Burghgraeffchap op fich felf geacht,\'t welck erffclijck aen dc Graven is. Maer wan-neer cn hoe dit gefchiet is, heb ick hier voorverhaelt. De Baron Sintlcer van Rdvensheuch wordt (gc- Ceß^htdlijck wy in de befchrijving van Bfe aengeroerthebben) van afle oude tijden äf voor dc voor-naemfte van alle de geflachten,die de bynaemvan Sincleer voeren,geacht. Alle d\'andere flam-men daer af, deur Zetland, d\'Orcades, Cathe-nes, Fife cn Lothian wijt cn breét verfpreyt, zijiihun afkomft aen dit geflacht verplicht. Desfèlfs voorouders hebben Zetland, cn d^Ürca&quot;des, onder de tytel van Graeffchap, ingehou-den , en waren oock door maeghfchap aen\'thuys der Deenfche Koningen verbondcn,vcr-mits hy hun dochter tot gemalin nam. Maertoen fy, door de quade bediening van eeti ee-nigh man, (die hierom onder de naem vaiaWfllcmde C^ifter by de nakomdingcn be-kent is) van defè Landtfchappen vcrvallctiwaren , fbo bleven echter veel onbcampteEdelen in defe eylanden, daer fy, uyt dit ge-flacht gefproten, noch heden hun wooninghebben, aen dè welcke de Graef van Cathensszijn oorfprong verplicht is, die üu fijn fpruy-ten deur defe plaetfen , die wy bcfchrévcahebben, wijt en breet verfpreyt heeft. Hier zijn oock vele andere oude cn deur-^luchtige geflachten, van dc welckc eenigefeldcn hun wooning in hun landeryen geftelthebben, dewijl fy ingeborcncn van andcrëplaetfen zijn. De Keths van Innerogy, uytdcMacrfchalckfche ftam gefproten,hcbbenhiërveel landeryen befèten. Door hun erffenisnam onlangs feer toe de deurluchtighftcGraefMaerfchalck, de opperfte van \'t geflacht derKeths, die fèdert defè landeryen by feker ver-dragh overgaven aen dc Mowets, of eygcnt-lijcker van Hoogen Bergh, die heden in dcfcplaetfen de goederen van hun voorouders bc^fitten. Dc mindere geflachten der ingebore-nen op te halen fou te lang duren. Dc Biflfchop befat onlangs by leen, en opfekere voorwaerde, een groot deel van dieGraeffchap, dat nu weêr aen

de voornaemftegekeert is. Als men voorby de ftadt Thurfo gekomen is,foo vindt men geen ftadt meer, hoe verre dit geweft



? wm 14; C A T tl E N E s. Uyt Cambdenus. Och hooger leght Cathmes, gemeencT-lijk Catnefij aen de Noordzee, en in eengroote bochtige ftrant befloten, in \'t eer de luyheyt, dan de navolging der ouden welck by Ptolemeus tijdt de Catini woonden, aentygen. Want hier fijn veel bequame plaet- voor welcke in de boecken, doch t\'onrecht, fen om fteden te bouwen , groote en veylige Carini gelchreven ftaet, by de welcke de felve havens, die veel fchepen konnen bevatten, Ptolemeus oock de vloet lla ftelt, die heden zeen vol van alderhande viftchen, vruchtbare de Wifle fchijnt. D\'inwoonders van dit landt landen, feer be(]uaem tot d\'ooghft, en tot treckenhun grootfte winft uyt het veewey- weyden, en vloeden, om de waren te voeren. den, en uyt de viftchery. Het voornaemfte Maer de traeghey t verwaerlooft dit alles,- en kafteel is G/we^o, daer de Graven van C^tnef^ d\'inwoonders, ten meeftendeel van vee leven- de meefte tijt woonen. [Defè naem is in Caflel de, zijn hier luy en achteloos, en worden dus Sinclair verandert.] De Biifchoppelijcke fetel oudt: \'t welck oorfaeck is, dat defe geweften is in Dornck, anders een onbekent ftedeken, van alle uytheemfèhen, ja oock van ons eyge daer Koning lacob de Vierde oock de fetel volck onbekent zijn , van weynige gefien, en van de Burghgraef van Cathene(I geftelt heeft, niet met koophandel befocht worden. My of te ï^\'/i, naer vereyfch vande faeck. is niet onbewuft, dat eenige, tot defe laft be- De Graven van Cathenef waren in vorige quaem , hun geeft tot bouwen van fteden be- tijden ook Graven der Orcades \'t lant is federt geven hebben j maer toen fy Rechten en verdeelt, om dat d\'oudfte dochter van fèker vryheden , volgens de gewoonte der fteden, Malifius de gemalin van Willem van Seinckr (fonder de welcke fy niet konnen ftaen,) ver- geworden is, welkers nakomelingen defè tytel kregen hadden, en dat overal deden afkondi- van Graven van Cathenefi verkregen hebben, gen, om inwoonders te vergaderen, konden en de felve noch behouden. [Zy hebben, ge- fy hun voornemen niet uytvoeren,en moeften lijck boven gefeght is, de naem van Girnego in dat laten varen. hun geflacht-naem verandert.] C A T H geweft fich oock weftwaerts uytftreckt, totdat men aen Dunhritton , in \'t binnenfte van deJnvconde- zceboelem Clyd, gekom.en is : foo plomp zijnde geeften der inwoonders,(die d\'oude tael,end oude Ichaersheyt herdneckighlijk volgen,)om de befchaeftheyt van een gefchickter le-ven,\'t welk in de fteden beter te vinden is,t\'om-helfen. Maer de gene, die wei oordeelt, fal dit N E S. ren Acrt. Catini, eenZ\'olck^ lU,

eenvtöst. e y voe-G I N O. Gr men vmCathc\'/ies. Byvoe-GING. Bcfchrij- LU Schotlandt\'
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? 14? Biéfchrijving der E Y L A N D N omtrent SCHOTLANDT. Gunflige Lefer, wy hehhen, uyt de Hijlorie \'van Georgius Buchananus, in> hegin n)an ditheek, d\'algemeene hefchrij\'üing n)an Schotlandt geftelt, uytgefondert die ^an d\'Eylanden,de welcke wy dienftigh geacht hehhen tot defe plaets te bewaren ^ want de ramp der tij*den laet niet toe dat wy een andere uyt Schotlandt krijgen. Dus ^ermlght dan BVCHANANVS. U is noch overigh dat wy iets van d\'Eylanden feggen 5 welckdeel vari de Britannifche Hiftorie meeft met dolingen belem-mert is. Maer laet ons d\'Ouden achterlaten, van de welckeniets feker aen ons overgelevertis,en\'t gene vervolgen/t welckdoor de menfchen van onfe tijdts met meer waerheyt en klaer-heyt voortgebracht is. Men heeft van alle d\'Eylanden, die Schotlandt als kroonen en omringen,drie hoopen of benden gemaeckt, de Wejlerfche, Orcades, en Zelandfihe D\'EBVDISCHE EYLANDEN, E S. gemeeniijck genoemt H Ë B R 1 * Dat n , Hetlandi\'fche. H^m»» K/i^s^^/^/^^Pm Efterfche eylanden wor-den dc gene genoemt, diebyna van Yrlandt af totacniOrcades, in de Déuca-ledonilche zee de weftzijdevan Schotlandt beibomen.Defè worden van de gene,die nu of by onfe ouderstijden iet van de Britannifche dingen geichre-ven hebben , Hebrides geheeten j een naemvoorwaer die nieuw is, en welckers oorfprongoft gedachtenis zy geenfins uyt de oudeSchrijvers aenwijfen. Want in die zeeHreeckhebben andere de Bhudas oft Emodas geftelt:doch met fiilcken ongeftadighey t onder elck-anderen, dat fy byna nimmer in \'t getal, ge-legenheyt , ofte namen der felve over eenft:emmen. Strabo ( op dat ick van den alder-oudtften begin) is het miffchien te vergeven,om dat hy fchijnen mach het onfeker geruchtSchotlandt, gévolght te hebben , door dien dit deel deswerelts by ftjnen tijdt noch niet heel wel be-kent was. Mela telt feven Hemodas, MartianusCapella feven Acmodas, Ptolemeus en Solinusvijf Ehudas, Plinius feven Acmodas en dertighEbudas. Wy, fbo veel de namen aengaet, ful-len die behouden,die de Oude meeft gebruykthebben,en alle de Wefterfche eylanden onderden name Ebudas begrijpen wekker gele-genheyt, aert en gerieilijckheden wy uyt dejongfte, maer oockfekerfte Schrijvers fullcdverhalen, en voornamelijck volgen DonaldusMonrous, een Godtvruchtigh en neerftigh ^man, diefe alle felf doorwandelt en met eygenoogen dOorften heeft. De Ebudes dan leggenverfpreyt in de Deucaledonifche zee , zijndeover de 300 in getal. Van de eerfte tijden maeH^aen hebben alle de Schotfche Koningen diebefeten, tot aen Donaldus ,

Milcolumbi desDerden broedcr,diefè den Koning van Noor- wegen M m m,
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? tjo D^E B V D I S <3 H E EYLANDEN. wegen heeft ingeruymt, om van hemfn &quot;t in- meefte flordighey t en hardighey t. Wanneer nemen van \'t Koninckrijck Schotlandt, tegen de gelegentheyt ofte noot haer in vreemde recht en reden voorgenomen > geholpen te landen treckt, fmijtenly de hooftpeul en de- worden. De Deenen en Noormans hebbenlè kens om veer, en gaen in haer kleederen leg- ingehouden omtrent i 6q j aren, tot dat fy van gen flapen , vreefende, dat die uytheemfche der Schotten Koning Alexander de Derde in gemackelijckheyt ( gelijck fy het noemen ) een groote veldtflagh overwonnen zijnde, laare vaderlandtfche en aengeboren hardig- diemoellen verlaten. De inwoonders, fteu- heyt Ibu bevlecken. De wapenen, daer fy in nende op haer macht, en door oproer daer den oorlogh hare lichamen mede befcher- toc gebracht zijnde, hebben fomtijdts ge- men, zijn, een yfere ftormhoet, enringkol- tracht haer felf vry te maken,en Koningen op der van de fèlfde floffe, rakende veel tijdts tot haer eygen handt te kitfen. Want onder an- aen de enckelen.Haer geweer tegen den vyant dere heeft loannes Donaldus, noch niet feer zijn bogen en pijlen, die meeft gehaeckt zijn, lang geleden , den naem van Koning gevoert. hebbende aen yder eynde lèkere uytftekende Ceivoonten In hacr tafel,klecdinge, en gantfche huyshou- yfere baerdekens, foo dat menfè, Ibnder de f« X£den, dinge volgen fy noch de oude fpaerfaemhey t. wonde heel lang en breet te maken, uyt het Haer toefpijfe is wildbraet en vifch.Het vleefch Uchaem niet kan trecken. Daer zijnder oock kokenfe met water in de huyt of maeghdarm die met breede fwaerden ofte bijlen vechten, van\'t geflachte vee. Haer dranck ishetfbp In plaets van het trompet gebruyckenfe de van\'t gefoden vleefch : in haer macltijden ruyspijp oft moefèl. Hebben groot vermaeck drinckenfè met luft huy of wey dat cttelijcke in de Mufijck, en in fekere inftrumenten na jaren oudt is, welcke dranck fy Blede noemen, haer maniere , waer van fommige hebben ko- De meefte mepighte verflaet den dorft met pere fnarëri, fommige van zenuwen ofte pefen water. Van haver en gerft (t welck de eenige gemaeckt, die fy met hare lange nagelen ofte fborten van graen zijn die in defè landen waf^ vedelftocken flaen. En daer in beftaet alleen fen ) backenfè met een fekere behcndigheyt hare eergierighey t, dat fy haer inftrumenten broot, dat de gene die \'t gewoon is niet qua- met veel filVers en gefteenten vergieren. Dó lijck finaeckt. \'s Morgens etenfè daer van een arme lieden nemen kriftal in plaets vafi ge-

weynigh , en gaen foo ter jaght, of tot eenigh fteenten. Hier onder fingenfè licdjens die niét ander werk dat haer voorvalt, vaftende voorts qualijck gedicht zijn, begrijpende meeft den tot den avont toe. Dragen geerne gefpickelde lof van vrome en dappere mannen , ja hare en geftreepte kleederen, en beminnen onder Bardi of Wijfèn,en bedichten byna anders geen andere verwen meeft de purpere en blaeuwe. ftoffe. De oude Gallifche tale gebruyckenfe Haer voorouders droegen weerfchijne krijghs- weynigh. mantels van veelderley verwen, welcke wijfe De Eylanden omtrent Schotlandt, die dcvele noch volgen j doch zij nder meer die wat oude tale gebruycken, en Wefterfche wordendonckerder ftoffc dragen, de heye bladeren genoemt, leggen ten naeften by aldus,aldernaeft gelijckende j op dat fy door de lich- \'t Eerfte van allen is Mana, dat van fbmmige ƒ. Mm,te verwe des kleets niet bekent werden, wan- t\'onrecht Mona genoemt wort, van de Oudenneerfe op de heye leggen te flapen. In defe Euhonla, van Paulus Orofius Meyania , of lieverkleederen meer gewonden, als daer mede be- Menayia : want in de oude fpraeck hiet hetdeckt, ftaenfe felfs de fclfte koude onder den Manim. De vorige eeuwe heeft de Stadt daeirblaeuwen hemel uyt,enleggender fomtijdts in in gelegen Sodor genoemt, daer de Biflthopte flapen wel dicht bedeckt met fhee. In haer der Eylanders fijn ftoel had. Dit eylandt leghteygen huys flapenfe ook plat op d\'aerde neer, van Yrlandt, GaUoway in Schotlant, cn Gom-met een deel heye onder\'t lijf heenen ge- berlandt in Engelandt, haeft even verre ver-fprey tj doch de heye leggenfe met de wortels fchey den, zijnde vier-en-twintigh mijlen lang,om laegh, en met het loof om hoogh, en we- cn acht mijlen breet.ten hare bedden op dcfe wijfè foo meefter- Beße de befchrijywg en kaert yan\'t eylandt Mzn inlijck toe temaken, datfe in fachtigheyt de de hefihrijDing yan Engelandt ^ in\'t yierde deel yan vederen niet wijeken, doch in gefontheyt de onfiAtla^s. felve overtreffen: want de heye is van natu- Het naefte daer aen is Alifa.Qen hooge fteen- ren begaeft met een droogende kracht, drijft rots in de mondt van de Glotta, of (foo \'t dc de overtollige vochtigheden uyt,en geeft den Schotten noemen) Dumhritton Erith, aen alle zenuwen weer haer vorige fterckte, foo dat zijden ftcyl, uytgenomen dat\'er een eenige die \'savonts moede en mat te bedde gaen, toegang is. Meeft het heele jaer is\'t hier fon-. \'s morgens frifch en luftigh opftaen. Wat de der menfchen, dan op fekere gefette tijden hooftpeuluwen en het opper-dekfel of

dekens vergaert\'er een groot getal fcheepjens by een belangt, daer van makenf e niet alleen gantfch om kabeljaw te vangen. Men heeft \'er veel geen werck, maer trachten met opfet na de konijnen en watervogelen, infonderhey t van die i ?( ; -



? D\'EBUDISCHE EYLANDEN. IJl die ganfen, die daer Scoutes of Soland Geefe ge-noemt worden. Dit eylandt Ieght byna evenverre van Carrkk in Schotlandt ten noordoo-ften , van Yrland ten noordwcftcn, en vanKinter ten zuvdweften verfcheyden. Men kan defe rots Alifa oft Ailza fien in de kaertyan Glotta oft Arran,yo/. 79, in dit deel Vier-en-twintigh mijlen van daer leght Ar-ran , ftreckende meeft naer \'t noorden,24 mij-len lang en breet, vol hooge fcherpe ber-gen,fbo dat alleen de zeekant bewoont is. Dezee inbrekende daer \'t eylant laegft is, maecktdaer in een tamelijck grooten inham,welckerstoegang beftoten is met het eylandt Molas, endewijl dat \'er rontom hooge bergen rijfen,daer de kracht van de winden op breeckt, fbois dit een heel goede haven voor de fchepen:in \'t water, dat altijdt ftil is, wordt fbo over-vloedigh veel vifch gevangen, dat de inwoon-ders het gene fy meer vangen danfe dien daghbehoeven, wederom in zee fmijten, als in eenvyver. Niet verre van de kuft van Arran Ieght hetkleyne eylantjen Eade, dat overvloedigh veelkonijnen geeft. Sie de kaert yan Arran,Flade aen kgt,fol 7^. \'t Eylandt Bote, dat acht mijlen lang,en vierbreet is, leght innewaerts in \'t voorgenoemde\'Dimhritton Frith,Yü.n Arran ten zuydooften achtmijlen, van Argathelof Argile in Schotlandt tenzuydweften omtrent een half mijl, van Cunig-ham mede in Schotlandt ten ooften fes mijlenverfcheyden. Is meeftendeel laegh landt, be-quaem tot zaeyen en weyden.Heeft een ftadt,mede Bote, of (fbo andere fchrijven) Buthe ge-naemt, daer ecn kafteel in leght geheetenRofaye, en aen de inham leght noch een ftotgen^LemtCames, Arran. Flade. Bote. Ten noordwcftcn leght het laege eylandt-jen Mernock, na fijn groote vruchtbaer en wel- Me-,-mek.gebouwet: want het is maer een mijl lang, caeen half mijl breet. Binnenwaerts in Dumhritton Frith leggengroot en kleyn Comher, niet wijdt van elckan- Groot mder verfcheyden, het groot geeft koorn, hetkleyne vele herten met breede hoornen. De kaert yan defe eylanden, te ypeten, Bote, Mer-nock, en groot en kleyn Comber, is te fienfol. 81. Weynigh meer als een mijl van\'t voorge-berghte Cantyr Ieght Ayona, \'t welck te feggen .is havenrijck, een naem die dit eylandt gekte-gen heeft van wegen de fcheeps-reê, daer deDeenen met haer vloten plegen tc havenen,toen fy de eylanden in hadden. Avona fiet in de kaert yan Cantyr, folyy, Noordweftwaerts van \'t voornoemde voor-geberghte tegen over de kuften van YrlandtIS gelegen het eylandt Raclind. Raclwd. Raclinde , de-^njlhet naefl hy Trlandt is, fal menin de kaert yan Ulfter in de hefchrijying

yan Trlandtin \'t t-^eede deel yan dit fluck, fol. 37, yinden. Vier mijlen van KM^r leght het eylandtjenCaray, van \'t welcke niet verre verfcheyden is caraj.Gigay, een eylandt van fes mijlen lang, en an- Grgafderhalf mijl breet. Defe eylanden ^ijn in dc kaert Cantyr,yo/. 77« A. J U Ier na {te ypeten na Gi-gay) volght I u R A, datvier-en-twintig mij-len lang is, leggendetwaelf mijlen van Gi-gay. Dit eylant is aende zeekant tamelijkwel bewoont, maerte landewaert in volboffchen, daer ver-fcheyden foorten van herten met grootemenighte in gaen weyden. Daer zijn\'er diemeenen het zy eertijts Dera genoemt geweeft,dat in Gothfche tale een hert beteeckent. Twee mijlen van hier leyt Scarha, ftrecken^Schotlandt. SmhA* de ooft en weft vier mijlen in de langte, dochmaer een mijl breet, en op weynigh plaetfenbewoont. Tuffchen Iura en dit eylandt gaetfbo geweldigen ftroom, dat men die niet op-zeylen, noch oproejen kan, dan op fekereuren. Na dit volgen \'er veel geringe eylanden , Beiia^h.als Bellach of Helm-land, Geuraftille, Longay,kleyn en groot Fiol, drie Ganges, hebbende elks Fiols.fijn befondere bynaem, Colhrenin, Dumchonel, Farves, wWolfay, Belnahu, Vikeran, Calfay, Luing, Seyl, Seun. Ztll^\'Defe drie leftgenoemde zijn tamelijck vee- enkoorn-rijck, ftaende onder de Graven vanArgathel Naeft defelve leght Sclat, alfoo genaemt ScUt> N n n van
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? rfi ! V van wegen de dack-leyen, die men daer uytde Heenrotfen houwt, in haer tael Sdat gehee-Naiuifig. ten. Daer na volgen Naguifog, Bifdalf, Skenne,Bflaif, ^^ Tbiane, dat fijn naem heeft van wegen fèkeronkruytdat daer op waft, \'twelck geelach-tigh is, doch niet feer hoogh van verwe. Na Thiane hebt ghy Kings-cylandt, Duffe, dat is, \'t fwart eylandt, Kercken-eylandt,Triarach, en het Hoogh, Laegh, Groen, en Hayen-eylandt, het Boom, Geyten en Konynen-eylandt,mitsgaders het gene dat men noemt het Leegh-gangers eylandt, en Ahridicke. Volght Lifmore, alwaer eertijts geweeft is deBiffchoppelijcke fètel van Argathel, een eyland S^nne,Ihtane» VerjchefdeiiUnden. Lifmm. 1 I r R Ao van acht mijlen lang en twee breet, in \'t welc-ke , behalven de gerieffelijckheden die \'t metde andere eylanden gemeen heeft, oock me-talen te vinden zijn. Daer na Oipille,Siune, het O^emerts- tnScha- ^\'fh^^pen-eylandt,Flade, Staney, Greffe, het Groot-eylandt, imdm.Ardiefcar, Mufadille, Berner,\\ooït\\]ts de heyligeVluchtplaetsgtnotmtyvetvcizcït door een bofchvan ypenboomen^ Molochafgir, Drinach, datheel overdeckt is met doornen, vlierboomen,en vervallen over blij ffèlen van groote huyfen.Noch het dorp Smeden y en Vruchtbaren-hojch-ey-,landt^ nevens Rans en Kenpcr^ IL A.



? Aeft hra weft-waerts aen is lUhet grootfte/t is24 mijlen lang,en16 breet > ftrec-kende zuyd ennoord; oock is tvruchtbaer vanvee, koorn, herten, en loot. Hier is een rivier van foet watergenaemt Lay , en een inham van zee-water 5 met verfcheyden eylandt-jens daerin; oock een binnenzee vanfoet water^ daer een eylandt in ieghtgenaemt Vdangam , eertijts \'t hof vanalle de Eylanders , daer de Heer vand\'eylanden, aengenomen hebbendeden naem van Koning, plagh tewoonen. Hier by leght een kleynder eylantRonk ey genaemt het Konde, of oock wel heteylandt des RaetSyOm dat \'er een Raet-huys plagh te wefen , in\'t welck eer-tijdts veertien van de voornaemftealtijdt Recht pleeghden, en ten radegingen over de gewichtighfte fakenvan \'t lant, wekker hooghfte billick-heyt en gematightheyt vcroorfaeclte dat fy binnen en buyten \'s landtsvrede hadden, nevens een overvloe-digheyt van alle dingen, \'t welck ge-meenlijck den vrede verfelfchapt. Imdt, TufTchen Ila ^nlura leght een kleyneylandt, dat fijn naem heeft van eenfteenhoop. Aen de zuydzijde van Ik leggen EjU-^dmdefe naervolgende eylanden , Column,tMulmore^ OJrime, &quot;Brigidan, Corsker > hetlaegh Ejlayjdt, Imerjge , &quot;Beathe, T^ex , hetSchapen Ey landt ^NaoJigejRin ar d, CanfTar-fche?^, Achnar, het (^root Eylandt, \'t Ey-landt dac de gelijckenis heefc vaneen menfche, loans Eylandt, en Stack-hade, Aen de Wefthoeck van//^ hebt ghy ^Overs, met een engte tuffchen bey-den , die foo barnt dat er de fchepenniet deuren magen dan op fekereuren. Item het Koof mans Sylandt, en &quot;ten zuydweften Vfabrafi, Tanajl, I^efe,het Wevers Eylandt, en acht mijlen vanIla wat noorderlijcker aen Orvans, betVerekens Eylandt, en een half mijl vanörvans, het Eylandt Coluans* ^:. 1 \'i\' li \'êfW. r-; f I 11 a : ,1 MVLA. Schotlandt. Ooo if ?
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? IJ) \'U Oorby Coluans naerhet noor4pn leghtMula, dat PliniusMelk noemt, om-trent twaelf mijlenvan lla. Dit eyland isvier-en-twintig mij-len lang, en lbo veelbreet, rou en fcherp,maer nochtans nietonvrüchtbaer van koorn. \'t Heefc veel bof-fchen , groote kudden van herten, en een re-delijcke goede haven. Tegen over \'t eylandtvan 5. Coiumhs heeft het twee falmrijcke rivie-ren, cn noch andere mJnder vloeden, die oockniet onvrüchtbaer zijn , mitsgaders tweemeiren,en in yder van de felve een eylant miCteen kafteel daer op. De zee tot verlcheydenplaetfen inbrekende,maeckt vier bochten, diealtemael overvloet hebben van haring. Noordweftwaerts van daer, is gelegen Co-lumbaria y ofte het Duypen eylandt, en zuydooft-waerts Era, welcke beyde bequaem zijn voor\'t vee en koorn, als oock tot den vifchvangft.Croom. Van defe leght Sint Cohmbs eyland twee mijlenverlcheyden, zijnde twee mijlen lang,en meerdan een breet, vruchtbaer van al het gene datin die landen plach te waffchen, en vermaertdoor veel oude geheugeniften,na de gelegent-heyt van die plaetfen j maer noch meer doorde ftrenge tucht,en heyligheyt van Sint Colum-Klooßers. hiis. ïn dit eyland waren twee klooftcrs,\'t cenvan Monicken, en\'t ander van Nonnen, eenparcchy-kerck, en verlcheyde kapellen, doorde mildadigheyt der Schotfche Koningen,en Eylandfche Koninkskens. In \'t oude kioo-fter van Sint Columhus hebben de Biftchoppender Eylanden haren fetel geftelt, na dat haeroude woonplaets, diely in Eubonia hadden ,van de Engelfchen ingenomen was. OnderOndehe- de oudc overblijffelen is noch voor handengemeen kerckhof, of begraef-plaets,van alle de edele huyfen die in de Wefterfcheeylanden woonden; op het welcke, onder an-dere uytfteecken, drie graven, niet wijdt vanmalkanderen verfcheyden, met drie huyskensna \'t ooften gekeert daer op, en aen de weft-zijde van elck huysken is een fteen, die tekennen geeft, wiens graven het zijn. Op demiddelfte fteen ftaet gehouwen, Tumulusn R e G u m ScoTiiE, dat is, het graf der Ko- ningen yan Schotlandt: want fy feggen , dat \'eracht-en-veertigh Schotfche Koningen onderbegraven leggen. ïn de fteen aen de rech-terhand is te lefen , Tumulus RegumSchotlandt. Hib e r n i ^ , ofte , HGraf der Koningen i^anTrlandt: want men feght dat daer vier YrfcheKoningen begraven zijn. En aen de ftinckcrzijde feght de fteen, Tumulus RegumNoRVEGiiE. Want het geruchte is dat \'eracht Noordfche Koningen begraven leggen.Op de reft van \'t kerckhof hebben dc edelftehuyfen der Eylanders elck hare befbnderegraven. De fès kleyne, doch niet onvruchtbare ey- Kieym

ej-landtjens, naeft rontom dit eylandt gelegen,zijn eertijdts van de oude Koningen en ey-landfche Koningskeus aen \'t kioofter van SinteColumhpj gegeven. Soa, hoewel het bequame weyden heeft Soa.voor de fchapen, treckt nochtans meerdervoordeel uyt het broeden, en fonderling vande eyeren der water-vogels. \'tNaefte daer aen is het Vrow^en eylandt,voorts Rudane, en Rering. Daer na komt Skennis Skcmi.leggende een half mijl van Mulla verlchey-den. Dit eylandt heeft fijn eygen Prochiaen,maer de luy den, onder de parochie t\'huyshoorende, woonen meeft op Deduy- nen loopen\'er vol konynen. Een mijl van daer leght Eorfe, en alle defè Eorfe.eylanden ftaen onder de Monicken van SinteColumhus kioofter. Twee mijlen van Eorfe leghtVhe^ dat vijf mijlen lang is, vruchtbaer na ftjn Kve.groote van koorn en weyden, hebbende eenhaven die bequaem is voor galeyen. Aen dezuydzijde van Vhs leyt Coluans, dat geen on-vruchtbare grondt heeft, en een hafèlarenbofch. Omtrent een derdendeel mij Is vanColuans leght Gomatra , dat zuydt en noordt Gommx.ftreckt, omtrent twee mijlen lang , en eenbreet, en vier mijlen van daer naer \'t zuyden,leght Stafe, hebbende beyde bequame havens. Stafe.Vier mijlen van Stafe, zuydweftwaert aen, leg-gen groot en kleyn Kerniburg, beyde in fulcker Kemihurgvoegen met fteyle rotfèn en geweldige bar-ningen omringt, dat, dewijl denatuerlijckefterckte door de konft geholpen is, fy onwui-baer zijn geworden. Een mijl van defè twee leght een eylandt,welckers aerdrijck byna heel fwart is, t\'famen-gegroeyt*van boftchen, door ouderdomganfch verrot, en van mos. De kluyten droo-gen fy om te branden , en daerom wordt het\'t eylandt van Mona^ geheeten, want foo noe- Monos.men fy daer die ftagh van aerde, die de Engel-fchen in haer tael Mojfe noemen. Daer na volght Lunge, dattwee mijlenlang Lmge,e-4is, en Baca maer half foo groot. Ses mijlen van daer na \'t weften hebt ghyP P P Tircy, Baca.
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? 15Ö M Tirey, dat acIit mijlen lang is, en drie breedthet vruchtbaerfte van alle de eylanden in al-lerley lijftocht ^ want het heeft overvloet vanvee, koorn, vifch en water-vogels. Oock is \'ereen binnenzee van fbet water,met een out ka-fleel daer in, en een haven niet onbequaemvoor roey-fchepen. Gunna leght twee mijlen van hier en ge-lijcke twee mijlen van Gunna leght Colla, eenfeer vruchtbaer eylandt, twaelf mijlen lang,en twee breet. Gmna.Colla. Uî ^ ! Niet verre van daer heeft men Calfe, dat ten Cdfe.naeflen by heel bedeckt is met boffchen. Daer na volgen de twee eylanden die mennoemt de Groene, \'teen wat grooter als\'t an-Gmwder , en tegen over \'t voor-geberghte vanMulla, noch twee andere mede alfbo genoemt.\' Wat verder leggen dc tweeGlaffe, dat is,Blaeuype eylanden, en daer aen volgen Ardan-ridir, ^rdm*datis, het hooge eylandt des Ridders: het Woben-eylandt, en \'t geen dat men noemt het Groote» ; , \'l( !i R lï M A. sîli. m\' ätiii\'



? E i <z 1)7 u met de omleggende A N 5 E N E Y vol hooge ber-gen met bof-fchen bekleet ;en om dat het op v/eynigh plaetfenbewoont is, leggen de watervogelenhare eyeren doorgaens op \'t veldt ,daer een yder in de voorfomer fooveel van de felve mach halen als hybegeert. Op de hooge rotfen wor-den de waterganfen (daer ick van Gmte. ooften leght hctPaerden Eylant,tnctnhalf mijl voorder het Fenkens Eylandt, uIL?\'dat, naer fijn groote, overvloet heeftvan nootdruft.Hier neftelt de valck,en men heeft\'er een redelijcke goedehaven. Niet wijdt van daer leggenKannay en twee kleyne eylantjes,beyde tamelijck vruchtbaer,het lefteoock van de zeeganfen , die fy SolantGeefe noemen. Volght Soa-Vretiü, datmeer geriefs heeft van wildt, als vanandere lijftocht. Oordwaerts van gefproken heb) met menighte ge-Colid ftreckt het vangen. Eylandt Ruma, Vier mijlen van daer naer \'t noord-ooft en v/eft, fe-ftien mijlen langen fes breet : SKIA. aqq Schotlandt\'



? Occidetis , INSVLJE Q^mM MINORES ex J^huiis au^ ^VXAM et SkijLM infulas ^^terjacent. HjßLSKTH sojie oxrj/e sJUJ^ai wesrm^c yxes, tffiti^ letMfe&ne, tU yh cu^ Sxr£. ^anoth : lPon\\ auUor COL <ü? T^ Vi \'-jT-i KAWJSfAT Rvm yUtv mLAich Matr JCaffv &quot;^o^^tof na. Jiurchj/\'e
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? want het heeft twee-en-veertigh mijlen in delengde, en van acht tot twaelf mijlenin de breette. Op veel plaetfen rijfenhier bergen met boffchen bekleet^deboffchen zijn er vol weyden, de vel-den vee- en koorn-rijGk,en infonder-heyt zijn \'er veel kudden van mer-ryen. Daer zijn vijf groote falmrijckerivieren , en veel kleyne , daer oockfalm in te vangen is. De zee van allezijden in \'t land brekende, maeckt erveel inhammen van fout water, voor-namelijck drie, en noch dertien an-dere , die alle vruchtbaer van haringzijn. Oock is er een binnenzee vanQfck mm. foet watenen 5 kafteelen. Dit eylandwordt in d oude Schotfche tael Sïia-nacha genoemt, dat is , genjleugelt, omdat de voor-geberghten^ daer de zeetuffchen in loopt, gelijck als vleuge-len die omhelfen, doch door \'t ge-meen gebruyck wordt het Skk ge-noemt,\'t welck foo veel is als vleugel. Rontom dit leggen gefpreyt deminder eylanden, OranJayVoormme-lijk, dat koorn- en vee-rijk is; en hetKonynen-eylandt, dat veeLboffchen enkonynen heeft. U volght Skie,dat van \'t noor-den naer t zuy-den ftreckt, zijn-de het grootftevan alle d eylan-den die omtrentSchotlandt leg-&en O Cream\' 0>-anß. ^aba is feer vermaert van wegen derooverye.om dat de roovers den rey-fenden man aldaer in de boffchenbelagen. Scalpa leght acht mijlen na \'t zuyd-weften , voedende , beneffens an-dere gerieffelijckheden, in fijn bof-fchen groote kudden van herten, enhebbende tuffchen de mont van deninham Caron en t eylandt Raarja eenbequame fcheeps-reedc, Cruünga ge-noemt. Twee mijlen van Scalpa, na \'t noor-den, leght Raar fa, feven mijlen lang,en twee breet, dat bercken-boffchenheeft;, en daer in veel herten. Een half mijl van daer leght Rona,met boffchen en heydenbewaffchemdat in \'t binnenfte van een fekerebocht een haven heeft, bequaem omachter te fchuylen, t welk de rooverswel weten , en quellen daer door devoorby-reyfende lieden. In de montvan de felve bocht, die van wegenfijn kortheyt Gerloch geheeten word,leght een Eylandt van den felvennaem. Ses mijlen van Rona noordwaerts en andereaen leght Ilade, twee mijlen van FladeTmlm€ne,cn aen de zuytzijde van SkieOranfa, dzcx Kleyn Buja een mijl vanverfcheyden is, en dan volght Groot&quot;Buja, met vijf kleyne naemloofe ey-landtjes, na de welcke komt 7/S , datvruchtbaer is van koorn, en daer neffens Ovia,Askerma,tViLindille. ï f Schotlandt. Rrr E Y-
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? E Y L A ? i; I\' \'l-i DEN Zuydwaerts aen VIST gelegen. An Skia zuyd-weftwaert aenomtrent tach-tentigh mijlen isLinga, daer naer(^igarmene ,ner, Megale,Taha,Fladcj Scarpa, an-ders \'t Hameien eylandt, Sandere, enVaters, dat beneffens veel andere ge-rieflijkheden een reê heeft, bequaemom veel groote fchepen te bergen,alwaer uyt alle de omleggende lan-den op fekere tijden des jaers eengroote menighte van viffchers ge-woon is by een te komen. Defe ne-gen laetft-genoemde eylanden ftaenonder de heerfchappye van den Bif-fchop der eylanden. Twee mijlen van Vaters is gelegenB^arrey , ftreckende noordweft enzuydooft feven mijlen in de langte.Dit eylant is niet fonder koorn^dochtneeft vermaert door dc vangft vande kabeljaw. Daer valt een arm vande zee in met een enge ingang , maerbinnenwaarts wordt hy ruymer enten naeften by rondt, hebbende eeneylandt, en daer op een feer fterckkafteel. In \'t noorder quartier vanBarre rijft een heuvel, die van ondertot boven toe begraeftis : uyt dèkruyn fpringt een fonteyn van foetwaterwaer uyt een beeke vloeyt,die met fich naer de zee neemt fekerekleene, maer noch ongefatfoeneerdegedierten , die ten deele, hoeweldonckerlijck de gedaente fchijnente hebben van moffelkens. Dat deeldes oevers , daer dit goetjen henengefleept wordt, noemen de inwoon-ders het Groote fantom dat er deftrant met de ebbe meer dan duyfentfchreden weeghs bloot valt; en hierworden groote moffelen uytgegra-ven,die fy meenen dat gelijck als uytdat zaet, dat de beeck uyt de fon-teyne neêr brengt, groeyen , of im-mers inde zee haren wafdom nemen. Tuffchen Barre en Vifto leggenvoorts defe kleyne eylandtjens, Or-hanja, Oma , Hakerfet, Garulang, Vlade ,kleyn en groot Buya, Haya,HelIifaye, (jig^y,Lingay, Feray, Fuday, cn Eriskaj. Schotlandt, Sff I S T.
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? Ij i : i6i T. liS. < I s V A defe looptnoordwaerts aenVisTo, dat vier-en-dertigh mij-len lang is, enfes mijlen breet.Dit eylant,over-mits dat er dczee met hooghwater tot twee plaetfen inloopt,heeftde gedaente van drie eylanden byeen , maer als de ftrant met de ebbewederom bloot valt, wordt het totMeiren e/een. Daer zijn veel binnenzeen in^jr\' van foet water, maer een die fonder-ling groot is , begrijpende drie mij-len in de langte. De zee, t aerdtrijckafgeknaeght hebbende , heeft haerfelven een wegh geopent tot de bin-nenzee ; fonder dat fy van de in-woonders met een dijek van 6o voetuytgefloten heeft konnen worden,of ly fluypt evenwel tuffchen de, groote qualijck t famen-gevoeghdefteenen in , en laet daer dickwils fe-kere zeevifchkens leggen.In defe bin-nenzee wort een vifch gevangen denfalm in alle deelen gelijck , dan dathy wit op de buyck is , en fwarc opden rugge, fonder fchobben, gelijckde falm. Daer zijn noch andere bynaontellijcke foete binnenzeen in diteylandt, als oock fekere fpelonckenmet hey bewaffen, rechte fchuyIhoe-ken der dieven. Om den Godsdienftbequamelijck te doen heeft men vijfParochie-kercken. Acht mijlen van daer naer\'t ooftenOude wij\' leght Oude wijven Helfcher, dus ge-noemt, na mijn oordeel, om dat het Groote* li i: rlii\' r I ! ^ ;ij i 1 , ! ! r den Nonnen van \'t eylandt lona toe-gekomen heeft. Wat verder naer \'t noorden toeverheft hem Hawsker, daer op eenfekere tijdt des jaers veel zeekalversaenkomen en gevangen worden. Omtrent feftigh mijlen boven diteylandt naer t noord weften leghtÉirth, dat koorn, en vee, doch infon-HmJ^;derheyt fchapen , voortbrengt, diehier langer vallen als in eenigh vand\'andere eylanden. De inwoonderszijn in alle konften , voornamelijckin de religie, gantfch onervaren. DeHeer van \'t eylandt fendt jaerlijcks >na dat de langfte dagh gepaffeert is >fijn Rentmeefter derwaerts, om fijnfchattingen in te halen, en benefFensden felven een Priefter,om de kinde-ren, die \'t naeft voorleden jaer gebo-ren zijn, te doopcn ; dan by gebreckvan defen Priefter doopt een yder defijne. Sy betalen haren Heere eenker getal van robben , en hameienin de zon gedrooght, nevens eenigewatervogelen, \'t Geheele eylandt isboven een mijl niet lang,en weynighmin breet: men kan uyt geen vanal d\'ander eylanden eenigh deel daervan fien uytgenomen drie bergenrijfende op de ftrant, die van hoogeplaetfen gefien konnen worden. Opdefe bergen gaen uytnemende fchoo-ne fchapen, maer daer kan naeulijcksiemant by komen , van wegen de ge-weldige barningen. Maer om

wederte keeren tot Vtß , aen de noorderhoeck van \'t felve is gelegen het ey-landt Valaj, zijnde een mijl breet, entweemael foo lang. HAR- i I is.:



? 1Ó3 R A UlTchen dc zeebergvan Vijfl, cn \'t eylantHarray, leggen defenavolgende kleyne,maer niet onvrucht-bare eylandtjes. Soa,Stroma, Pahay, Barne-ray y Enifay, Keligir,kleen en groot Saga, Her-modray, Scanpay, Grie,Ling, Gilins, Be, Eoy, Ferelay, kleen en groot Soa,Ifa, kleen en groot Seme, Taranfe, Slegan, Tuemen, endat boven H^/r^j leght. Vijftigh mijlenten weften boven Leog leggen leven eylanden,die Ibmmige noemen Fla^anas, andere de heyligeToelpluchten, vol begraesde bergen, maer vangeen micnichen bewoont. Oock hebben J(ynaeuwelijcks eenigh viervoetigh dier, behal-ven wilde fchapen, die wel van de jagers ge-vangen worden, maer niet om te eten ^ wantin plaets van vleelch , hebben fy niet als roetof fmeer, of fbo \'er eenigh vleefch by is, dat isfbo fÈnakeloos, dat \'er niemant af en proeft,ten zy door d\'uytterfte hongers noot.- . .. Daer na volgen in de fèlve ftreeGk,wat meer»w ertjc\' ^^^^ noorden, Ganellan, dat is, \'t fcherpe landt, Lambe, Flade, Kellas, kleen en groot Berner,Kirt) kleen en groot Buya, Vexay, Pahay, groot Sigra-m, en \'t Konynen eylandt, alfbo genoemt vanwegen de groote menighte der konynen 5 kleenSigrame, en \'t Pygmeen eylandt, daer een kerck opftaet, in welcke de naburige volckeren hou-den,dat voortijts de Pygmeen begraven zijn.Verfcheyden uytlandcrs,die wat diep in d\'aer-de gegraven hebben, vonden, en vinden nochkleyne ronde hoofjcs, en beentjes van andereleden des menfchelijcken lichaems, die hetoude geruchte niet en verminderen. Aen deftrandt deseylandts Leypis, die na\'tnoordt-ooften fiet, breeckt dc zee met twee bochtenin \'t landt, waer van d\'een genoemt wordt hetzuyder, d\'ander het noorder-meir, zijndebeyde \'t geheele jaer door feer vifch-rijck.f« tnydelij\' Wat zuydclijcker van de felve ftrand af ftrektker le^ett, f^^m^ ^ j^ct na Adams eylandt, Lammeren eylandt,Hulmen, Viccoille, BaH>erere, Lax, Ef, Columbm ey-landt, Tor, Iffurt, Scalpa, Flade, en Seut, Aen deooftzijde van dit eyland is een onder-aertfchewegh, boven overwelft, meer dan een boogh-fcheut lang, onder welk hol de kleyne fcheep-jes te roejen of te zeylen plegen, om te ont-gaen het gewelt van de barninge, die aen \'tnaefte voor-geberghte met een groot gekrak,en gevaer van de zeevarende luyden, raeft enwoedt. Meer naer \'t ooften leght een eylandt, dat Schotlandt, [Andere die fy Olde Caflel noemen , een plaets, van na- oideCafteituren fterck, die haer inwoonders genoeghkan voeden met het koorn dat fy voortbrengt,mitsgaders den overvloet van vifch, en eyerenvan water-vogelen, die daer te bekomen zijn. Aen de ftrandt,

daer den inham Brienne\'t landt opent, leght het eylandt Eu , tennaeftenby heel overfchaduwt met boftchen,en alleen voor de roovers, die den reyfendenman belagen, bequaem. Wat noordelijcker aen leght het eylandtGrinoort, dat mede vol boffchen is, en van roo- Grimon.vers bewoont wordt. Den felven wegh aenleght het Pw^j^^r^ eylandt, dat, behalven ftjn Triefcrsweyden, oock menighte van eyeren geeft, ^y^^^^t.door de water-vogelen die ftch daer onthou-den. Naeft hier aen volght Afullc,groot en kleyn Ba- ^ff^^ f«hrer, het Peerden eylandt, en Mertaike. Defe achtleftgenoemde eylanden leggen altemael voorde mondt van den inham, die fy Brienner-mdrnoemen. Ten noorden van dc felve leggen Harray hmaj;cn Lewis,zijnde 60 mijlen lang,en ló breet,want fy maken famen maer een eenigh ey-landt , vermits fy niet bepaelt worden met deftroom van de tuffchen-vloejende zee, maermet landtpalen en grenfèn van hare Heeren.Het zuyderdeel noemen fy Harray, cn daerheeft een kioofter op geflaen , Roadille ge-noemt , dat Macclod ipan Harray gefticht had.De gront is vruchtbaer genoegh van koorn,maer dat fèlve word meer met graven als metploegen gewonnen. Daer zijn bequame wey-den voor fchapen , voornamelijck een fèerhooge bergh, die tot den top toe begraeft is.Vonaldus Monrous, een geleert en Godtvruch-tigh man, verhaelt, dat hy daer ter plaetfegefien heeft feer oudc fchapen, na den aerdtvan dat vee te fpreken, die , fonder fekeremeefters te hebben, in \'t wilde liepen, en dathaer getal fèer vermeerdert wordt, door dienmen daer nergens eenige voftchen, wolven, offtangen fiet, niet tegenftaende dat\'er tuftchendit deel en Leog groote boftchen zijn, die veelherten voeden, doch laegh en kleyn van lig-haem. In dit fèlvige deel des eylandts is oockeen falmrijcke rivier. Het noorderdeel, genaemt Leypis, is aen de enLewi^.zeekant tamelijk wel bewoont, hebbende vierparochy-kercken, een kafteel, feven redelijckgroote rivieren, en twaelf die kleynder zijn,altemael na haer grootte falmrijck. De zeemaeckt hier veel bochten en inhammen, diealle overvloet van haring geven. De fcha-pen, die met menighte op de hey den, en in de Ttt boftèhen
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? Y. H R A ïö. bofiTcIien vryclijck dwalen, groejen hier won-derlij ck wel, en worden jaerlijcks van de in-woonders als in hoeken by een gedreven, daerfy dan, na ouder gewoonte, worden gepluckt.Het vlacke lande is \'er meeftendeel heyde,boven omtrent een voet dick bedeckt metfwarte aerde, die van mofch en oude verrotteboomen , door langheyt van tijdt, famen ge-waften is. Defe (om foo te fpreken) opper-korft, in lange dunne zoóden gefneden, en inde Ibnne gedrooght, verftreckt haer in plaetfevan brandt-houdt. \'t Volgende jaer wordt debloote grondt, eerft met zee-mofch gemeftzijnde, met garft beiaeyt. ïn dit eylandt wortveeltijdts loo grooten menighte van walvillIchen gevangen, dat \'er fomtijts (foo de oudeluyden vertellen) feven-en-twintigh t\'eftens,ten deel fèer groote, ten deel wat minder, denPriefteren tot haer tienden gegeven wierden.Daer is in dit eylandt oock een groote fpe-lonck, daer \'t water met de ebbe twee vademdiep blijft, maer met de vloet is\'er meer danvier vadem waters. Hier fitten man en wijf,oudt en jong, met menighte op de rotfen ne-der, en vangen met de hangel ongelooffelijckveel vifch. Ten zuydooften, omtrent 60 mij-len van Lm>,leght een kleyn, laegh, cn vlackeylandtje, genaemt Rona, dat redelijck dichtbewoont is. De inwoonders zijn plompemenfchen, ten naeftenby fonder kenniffe vanReligie. De Landtsheer ftelt \'er een fèkergetal van huysgefinnen op, om \'t land te bou-wen, en geeft haer elks foo veel ftucken grooten kleyn vee als \'t hem goetdunckt, waer by fydan bequamelijck konnen leven, en hem ftjnfchattinge betalen, \'t Gunt haer overfchietboven haer nootdruft, dat fenden fy jaerlijcksnaer LmV,aen den Heer,en beftaet meeft in\'tbetalen van een grooten hoop garften-meel,in fchaeps-vellen genaeyt, (want garft wordthier overvloedigh gewonnen) een goedt deelfchapen-vleefch, cn water-vogelen in de fbngedrooght, met al wat fy voorts van haernootdruft mogen miften. Ia fbo \'t vee fomtijtsbuyten gewoonte vermeenighvuldight, fbofenden fy haren Heere fbo veel te meerder ge-tal. En dus zijnfè, na mijn gevoelen, de eeni-ge luyden in de gantfche weerelt, de welckenimmermeer iets ontbreeckt, en die van alledingen de volheyt hebben , fonder dat fy we-ten wat overdaet en gierigheyt te feggen zy jmaer de onnoofèlheyt en rufte des gemoedts,die andere met fwaren arbeydt uyt de inftel-lingen en geboden der wijfheyt halen, heb-ben fy overlang uyt de onkunde der gebrekenverworven. Soo dat, om volkomentlijck ge-luckfaligh te wefen, haer niet anders ont-breeckt, dan dat fy de

gerieffelijckheyt vanharen ftaet niet verftaen. Op dit eyland ftaeteen kapelle, ter eeren van S Ronanus gewijdt,in de welcke (gelijck de oudtfte vertellen) al-tijt een fpa of graeftuygh gelaten wordt, waermede fy,als \'er iemant fterft, de plaetfè fijnerbegraeffenifte aengewefen vinden. Daer wor-den, behalven den anderen vifchvangft, over-vloedigh veel walviftchen gevangen. Seftien mijlen van hier,weftwaert aen,leghthet eyland Suilskeray, dat een mijl lang is, maer SmUhiraj,geenerley gras of kruyt, ja felfs geen hey voorten brengt, alleen zijn \'er fwarte fteenrotfèn,wekker fbmmige bedeckt zijn met fwartemofch. De water-vogelen leggen \'er door-gaens haer eyeren, en broeden \'er hare jon-gen 5 doch eer die vlugh zijn, varen de naeft-gelegen inwoonders van Lems derwaerts, enblijven \'er omtrent acht dagen leggen, om dcHeften te rooven, tot dat fy hare fcheepjens,met het gedrooghde vleefch, cn vederen derfelve, geladen nebben. Daer wordt op diteylandt gefien een feltfame vogel, die in an-dere landen onbekent is, geheeten Colch, watkleendér als een gans. Defe komt jaerlijcks inde voor-fbmer over, en brengt fijn jongskensfb verre, dat fy haer fèlven konnen verfbrgen.Omtrent die tijdt vallen hem de veeren vanfèlfs uyt, foo dat hy heel kael blijft,en begeefthem als dan na de zee, fonder dat hy ergensmeer gefien wordt voor het volgende jaer.Oock is \'er dit befonder , dat ftjn vleugelsgeen fchachten hebben, maer fijn gantfchelichaem is alleen met Hchte pluymen, daerganfch geen hardigheyt by is, als met een fè-kere wolle oft ruyghte bekleet. Ronn. li li,! O R C A- I 1(1\' !\' ÜI



? V O R C A Olgen dc Orca-DES, ofte (foo ly nuhceten) de eylandenvanOÄ^, ten deelin de Deucaledoni-fche, en ten deel inde Noordzee , aende noordzijde vanSchotlandt, gelegen,ïn den naem van defe eylanden komen deoude en nieuwe Schrijvers genoegh overeen. Maer den oorfprong des naems weetick niet dat iemandt tot noch toe verklaertheeft. Oock blijckt het niet klaer genoeghwat volck datfc eerft heeft bewoont. Alle feg-genfe wel dat fy van Duytfcher afkomfte ge-weeft zijn,maer uyt wat volckeren van Duyts-landt zy gekomen zijn , wordt niet verhaelt.Willen wy giffing maken uyt de tael, fy heb-ben voortij ts gebruyckt, en gebruycken nochde oude Gottifche fprake. Sommige meenendat hetPi(5ten zij n geweeft,\'t welk fy daer medemeeft bewijfèn, dat de Straet, die haer affnijtvan Cathms in Schotlandt, de Piólifche engtewordt genoemt, en dat de Piden, na haervoorgeven, uyt Saxen gefproten waren, omhet welcke te bewijfèn fy meeft fteunen op deachtbaerheyt van den Pocet Claudianus, diein fij n fevende lofdicht dus fingt: ....... Maduermt Saxomfufo Orcades, incaluit Piäorum fanfuine Thuk:Scotorum cumulos flevit glacialis lerne,dat is : De Orcades ^ijn nat gesveeft van H Saxifch bloet,^ Dat daer vergoten merd. Het Piäifche gebroet Beeft Thuk met ßjn bleet veryparm. En Tr landt,ftrang Bevroreny heeft be-^eentder Schotten ondergang. Maer defèr luyden dwalinge kan lichtelijckwederleyt werden, ten deel uyt Beda een En-gelfch-Saffenaer, de welcke, feggende dat delof des Heeren van de Britannen gefongenwert in vijf verfcheyden talen, telt de Pidi-fche tale voor een der felvc. Maer foo de Pi-den in die tijdt Saxifch gefproken hadden,hyfoude haer tale van de Saxifche (die de Engel-fchen toen fuyver en onvervalfcht gebruyck-ten) niet onderfcheyden hebben: ten deeldaer uyt, dat Claudianus in de aengetogenverfèn duydelijck aenwijft, dat de Piden an-dere volckeren zijn geweeft als de Saxen, de-wijl hy feght, datde eene tot haer vaderlandtgehadt hebben de Orcadifche eylanden, deandere \'t eylandt Thüle. De welgeleerde Gui-Helmus Cambdenus gift dat de Orcades haerSchotlandt. ?fp \'ii.ï i w. naem hebben van het woort Ar Cat, dat fooveel te fèggen is als Boven Cat; want fy leggentegen over het Schotfche Landtfchap Cat,dat van wegen fijn voorgeberghte Cathnes ge-noemt wort. Het fy dan van waer de inwoon-ders gefproten zijn, foo gebruyckenfe dochby onfen tijdt een heel andere tael, als de En-gelfchen en Schotten , die van de Gottifcheniet veel verfcheelt. In de dagelijckfè huys^houdinge onderhout de gemeene man nochfeer de oude

fpaerfaemheyt j derhalven ge- spaerfaewnietenfè meeft alle een gedurige gefontheyt ^^eyt en ge-aen lijf en geeft. Weynigh ftervenderfteckte, maer meeft gaenfe uyt, als een kaerfè,van ouderdom cn d\'onkunde van leckernyebrengt meer byhaer teweegh, totbefcher-minge van de gefontheyt, als by anderen dekunft en ncerftigheydt der Dodoren. Defelve fpaerfaemheyt is oock feer dienftelijcktot de fchoonheyt des lichaems, en grootheytder geftalte. Koorn gewas liebben fy wcy- Vrucktnnigh , uytgefèyt haver en garft, daer fy brootcn wijn afmaken. Wat aengaet de tammeheeften , fy hebben redelij ck veel fchapen ,offen en geyten,waer over fy oock veel melck,kaes en boter eten. Watervogelen zijnder on-tallijck vele, en defe beneffens de vifch zijnmeeft al detoefpijfe die fy hebben. Daer isgeenderley fenijnigh dier , ja felfs geen datleelijck om aen te fien zy. Kleyne paerde-kens hebbenfe,die wel verachtelijk in \'t oogh,m^aer ongeloofiijck fterck tot alderhande ge-bruyck zijn. Men vindt hier geen boomen,ja felfs geen hefters of ftruycken, als alleen-lijck hey , doch niet foo fèer door des luchtsofte gronts gebreck , als door der inwoonde-ren luyheyt, \'t welck licht te bewijfèn is uytde wortelen der boomen die tot verfcheydenplaetfen uyt de aerde gegraven worden. Als\'er woyider-eenige fchepen met uytlandtfche wijnen aen- fkomen , drinckenfe \'t lijf luftigh vol. Sy heb- X.\'ben een oude beker, van welcke fy feggen(om de dronckenfchap meerder authoriteytte geven) datfc Sint Magnus, die haer eerft tothet Chriften geloove bekeerde, toebehoortheeft. Met defen beker , die alle gemeenedrinkvaten in groote foo verre te boven gaet,dat fy fchijnen mach van der Lapithen mael-tijt overgebleven te wefen, beproeven fy harenieuwe Biffchoppen, als fy eerftmael daer ko-men^ die hem met eenen toogh uytdrinkt (datfeer felden gebeurt) dieprijfenfe tot den hoo-gen hemel toe ^ en hier uyt, als uyt een blijdtvoorfpoock,beelden fy haer in de vruchtbaer- heyt van de toekomende jaren. Waer uyt lich-Vu» tclijck 1 1 . ? ! ! } \'6 ge-woonten en ! tli 1 ij i 1 u ! I
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? r66 o r C telijck af te nemen is, dat de .{paerfaemlieyt,daer ick van gefproken heb, niet foo feer uytreden of yver, als uyt armoede gefproten is,ende noot, diefe metten eerften gebaert heeft,die heeftfe by de nakomehngen oock eenruyme tijdt onderhouden, tot dat de nabu-rige volcken, door de aemvaflende overda-digheyt verdorven , en de oude tucht allengs-kens vervallen zijnde,fy haer mede overgege-ven hebben aen de vleyende lullen. Ook heeftde gemcenlchap der zeeroovers de alreedtsvallende matigheyt veelom verregeftooten.Want deiè, niet durvende aendoen de dichtbewoonde quartieren van \'t vafte landt, halenaen d\'eylanden haer water,en verwiftelen haerwijnen en andere waren om fpijlè, of verkoo-penfe tot geringen prijfè. De Eylanders, dieweynigh en ongewapent zijn, en alfbo ver-fpreyt leggen in de ongeftuymige zee, datfemalkanderen niet konnen helpen ofte befcher-men , kennende hare fwackheyt, hebben defekerheyt, vergefellchapt zijnde met winft, temeer om dat haer de welluft oock toelachte,niet geheel tegen haren danck aengenomen ,of immers niet verftooten. Doch defè vleckeder zeden heeft meeft de rijcke luyden enPriefters beftnet. Maer onder \'t gemeenevolck zijn noch veel kenteekenen van de oudegematightheyt overgebleven. De zee is by haer door \'t gewelt der windenen der fterren geftalteniffe niet alleen wreeten ongeftuymigh, maer door de tegenloo-pende ftroomen uyt de wefterfche zee ver-weckt , en tuftchen de engte des landts tegenmalkanderen aenftortende , cn konnen dedv/arlingen vande engte, als fy weder te ruggekeeren, en op malkander te hoop vallen, doorgeenderley geweldt opgefeylt of opgeroeytworden. Die wat naerder onder \'t landt dur-ven komen, worden met een geweldige ftootweer in zee geruckt, of van de fnelheyt derbaren op rotfen en klippen wegh gedreven,of van de dwarlende golven ingefwolgen.Daerzijn alleen twee tijden , dat men defè engtenkan overkomen, te weten, als door de ebbe\'t gevecht van de baren ophoudt, en de zeegeftilt wort: of als de zee met een volle buycktot haer hooghfte wafdom gekomen is. Wantdan verflapt aen weerzijden die kracht die debaren verweckte, den Oceaen ftaet, om fbote fpreken, den aftocht, en de dwarlende ber-gen van de beroerde zee vertrecken na haerlegerplaets. In\'t getal der Orcades en ftemmen de Schrij-vers mede niet over een, Plinius telt \'er veer-tigh , de andere meeft maer dertigh : PaulusOrofius is de waerheyt aldernaeft gekomen ,en fpreeckt van drie-en-der tigh, van welckedertien bewoont zijn , de andere woeft,

enverlaten om \'t vee op te weyden. Want meeftzijnfe laegh, en fbo kleyn van begrip, datfenaeulijcks een boer of twee, als fy fchoon ge-bouwt wierden, konnen voeden. De reft zijnmaer bloote klippen, of ten hooghften metmofch bewaften. • >} ij f ? i||5!fljtóf «iiiiii -H\'lfii: Veru\'eede ii li; i I&quot;: I \' Ij^:; ^ li!\' !? I ! i i\'if Getal. \'t Grootfte eylant der Orcades wort van vêeloude Schrijvers Pomona genoemt, van Soli-nus Pomona diuüna, van wegen de langheyt desdaeghs. Nu ter tijdt heet het Mayn-landt, datis, \'t Vafle landt, om dat het al d\'andere ingrootheyt verre te boven gaet, wefende der-tigh mijlen lang. Dit is tamelijk wel bewoont,want het heeft twaelfParochye-kercken tenplatten lande, en noch een ftadt, die de Dee-nen (onder wekker gebiet de Orcades langentijdt geftaen hebben) Cracow^ijck plachten tenoemen, nu noemenfe de Schotten met eenverdorven woordt Kircua, ofte Klrckypale, Indefè ftadt leggen twee kleyne kafteelen, nietwijdt van malkanderen, \'teen komt de Ko-ning toe, \'t ander den Biffchop. Tuftchenbeyden leght een kerck, die na de gelegent-heyt van die landen tamelijck fchoon is. Tuflfchen de kerck en kafteelen ftaen aen beydezijden nier weynigh huyfen , daer de inwoon-ders twee fteden af maken, noemende d\'ecnedes Konings,d\'ander des Biffchops ftadt.\'t Ey-landt heeft veel voorgeberghten, tuffchenwelcke de zee met haer armen invalt, en goe-de fcheeps-reeden, en op fbmmige plaetfenoock havens maeckt. Tot fès verfcheydenplaetfèn van dit eylandt heeft men Mijnenvan tin en loot, fbo goet als in Groot-Britan-nien ergens te vinden is. Dit eylandt leght vanCathnes in Schotlant omtrent vier-en-twintighmijlen, en tuffchen beyden loopt de Pidifchezee of engte, van wekkers nature wy hier vo-ren gefproken hebben. In de fèlve engte leggen veel eylanden, cnonder andere Strom, dat vier mijlen van Cathnesverfcheyden is , redelijck vruchtbaer na fijngroote. Maer dit eylandt, om dat het Britan-nien foo na leght, en altijdt geftaen heeft on-der de Graven van Cathnes, wordt onder deOrcades niet gerekent. Die van hier noordwaert aen loopt,ontmoethet eerfte eylandt van de Orcades, genoemtZuyder Rinals, het welcke feftien mijlen ver-fcheyden leght van Dungans of liever DunachsPay j wekke 16 mijlen de fcheepjens, fchoonhet ftil is, voor ftroom in twee uren over-varen , foo geweldigen water gaet hier in defeengte. Dit eylandt is vijf mijlen lang, en heefteen tamelijck goede haven , genaemt S. Mar-griet. Een w^eynigh ooftlijcker van hier leggentwee kleyne onbewoonde eylandtjens, daerbeeften op weyden. Sy noemenfè

op haerfprake Holmes, \'t wekk te feggen is, begraefdeen aen \'t v/ater gelegen velden. Ten noorden leght Burre, en tuffchen Burre en Tomma^of Majn\'Imdt. CYACOH&quot;ivtjck^of KirckFale. f Smm. ZiijdsrKinds* 1 Bme* i! i \' i •J i !> f; !\'.



? O en Pomone leggen üwee Holmes. Ten weilen vanSS\'- ^^^^^ eylanden achter een, Suna, VS eylanden. Flata, en Fara, en boven de felve Boy en Val,daer fommige twee eylanden af maken, j(bm-mige maer een, om datfc, als dagh en nachteven lang zijn, ofte daer omtrent, (wanneerde zee op \'t aldergeweldighfte beroert wordtcn barnt) om dat de ftrandt met de ebbedroogh valt, met een enge ftrot aen malkan-der hangen, en worden tot een eyland alleen:maer als de zee met de vloet wederom tuf-fchen beyde inkomt, fchijnen \'t twee ver-fcheyde eylanden te wefen. Op dit eylandtzijn de hooghfte bergen die de Orcades heb-ben. Hoy en Val zijn famen tien mijlen lang,cn leggen van Ranals acht, van 5. Donaets-kerckin Cathnes over de twintigh mijlen verfchey-den. Noordtwaerts af leght het eylandt Granife,in een feer enge Straet, want Hoy leght van\'t naefte voor-geberghte van Pomona of Mayn-landt niet meer als twee mijlen verfcheyden.En dit zijn meeft al de eylanden in de engdetuffchen Pomona en Cathnes gelegen. De weft-zijde van Maynlandt wordt befpoelt met deopenbare zec,fonder datmen eenige eylandenofte klippen daer in fiet. Van het oofterfchevoor-geberghte af, loopt het wat verder uyt, R A D E S. en wordt in \'t noorden van \'t eylandt Cohes ge-lijck als gedeckt. Nader onder de wal leght*Siapins, een weynigh ooft waert af, tegen overCracomjck, dat twee mijlen van daer leght. Diteylandtis fes mijlen lang. Aen de weftzijdevan Maynlandt leght Ruja, dat mede fes mijlenlang is. Op Eglifa, dat wat ooftelijcker aenleght, feght men dat S. Magnus begraven is.Zuydwaert van dit eylandt leggen Wier , Ger^fiy,Veflra,Pappa, Stron^ia, dat van Hethlandt tach-tentigh mijlen verfcheyden leght. F A I R E - I L E. Idden weeghs is gelegen Faire-Ile, hetwelck beteeckent, het fchoone eylandt,\'t welck men beyde van de Orcades envan Hethland afkan fïen ^ want het heeft drie:^er hooge voor-gebcrghten, en is voorts methooge fteenrotfèn omringt, en gantfch on-toeganckelijck, uytgefeyt in\'t zuydooften,daer \'t wat lager valt, \'en een goede reedeheeft voor kleene fcheepjes. De inwoonderszijn gantfch arme luyden ,• want dé viffchers,die uyt Engelandt, Hollandt, en andere aende zee gelegene landen, alle jaers in dit waterkomen viffchen, en hier aenleggen, halen enHeepen \'er alles af wat fy willen. HM:\' Nieuwe Befchryving van DORCADISCHE EYLANDEN. Llc defè eylanden wordenmet een algemeene naemOrcades genoemt, in welckebenaming d\'oude en nieu-we Schrijvers eendrach-tigh genoegh zijn. Maerniemandt heeft, by mijnweten, d\'oorfprong van denaem

klarcHjk aengewefen. \'t Sy van \'t Griek-fche woort m^ya, ick ßuyt in, om dat zy, vand\'overige deelen des weerelts afgefloten, alsmet malkander ingefloten worden j of vanOrca, dat is feker flach van een vat, welcks ge-lijckenis fy, alle met malkander aengefien,fchijnen te vertoonen: doch dewijl\'er nietsfeker van defe faeck beveftight wort,noch vand\'inwoonders defer eylanden felve, noch oockvan d\'uy theemfchen, die iets hier af gefchre-ven hebben, foo fchijnt het dat men dit oockin onfekerheyt behoort te laten. Hoewel d\'oude Schrijvers niet eendrach-ti^h zijn in \'t getal der Orcadifche eylanden,Schotlandt. eet4l. want Plinius telt \'er veertigh, Paulus Orofius,die gefegt wort in defe faek naeft aen de waer-heyt gekomen te zijn, telt drie-en-dertigh, enanderen tellen omtrent dertigh: foo is echterhet getal, en de namen felve van alle defe ey-landen volkomen bekent geworden, cn ditdoor vele, die, als nieuw, en dieshalven veelfèkerder, alle defe eylanden deurgereyft, cnmet hun oogen befichtight hebben. In \'t al-gemeen zijn \'er feven-en-twintigh eylanden,met het vafte landt,\'t welck het acht-en-twin-tighfte uytmaeckt. \'t Geheele geweft der Orcades wordt, naer Deeling, i»reden van de namen, in drie deelen gedeelt,in grootften, minderen, en kleenften. D\'ey-landen , die men bewoont en bouwt, wordende grootften genoemt. De mindere eylandenheet men Holms, met een eyge benaming van\'t volck, dat is, groene vlackten, aen waterengelecren^ en ten mecftendeel foo eng en kleyn,dat , foo fy bewoont wierden, naeuwelijckseen of twee gefinnen fouden konnen voeden: 11 Xxx en m i



? 1(^8 NIEUWE cn dewijl fy alleenlijk gras voortbrengen, foozijn fy woeft y en gelaten om vee te weyden.De kleenften worden klippen (met een ge-meene naem der inwoonders van d\'OrcadesSkerrks) genoemt, op de welcken niets , datgroen is, waft, behalven een , Pentland-Skerrkgenoemt, \'t welck eer de naem van Holm, danvan Skerrie waerdigh is : want het magh ingrootheyt tegen \'t grootfte van de Holms op,en is feer vruchtbaer om vee te weyden, daeraf de Heer van Halcro, des felfs befttter, jare-lijcks groote winft treckt. De reden waeromdat defè klippen geen groente voortbrengen ,is dat j[y, als de vloet van de zee tot op \'thooghfte gekomen is , geheel met water be-deckt worden, of dat ly door de golven, fom-tijts door de windt, en fomtijts door de vloet,cn fomtijts door beyde aengedreven en opge-ftuwt, in \'t geheel foo worden befproeyt, dathet gras, indien \'er iets voortgekomen is, door\'t foute water van de zee geheel onnut ombeeften te weyden gemaeckt wordt. D\'Orcadifche eylanden worden oock, uytoorfaek van hun gelegenheyt, in twee hoopenonderfcheyden, namelijck in zuyderlijckc,en in noorderlijcke.Zuydtriijke De zuydcrlijckc eylanden zijn twaelf in\'teylanden. . ^^ wctcn, Souna, Sotitha, South-Ranals, Valis, Boy, Grams, Ca\'va, zuyderlijck Fara, Ryce,Flottay Burra, en Coupins. Tuftchen de zuyderlijcke en noorderlijckeeylanden is \'t vafte landt gelegen. De noorderlijcke eylanden zijn vijftien in\'tkeeyarJen. gej-^l • namelijck, Dams, Siapins, Gers, Wyer,Eglys, RüO\'M,JVeflra, Papa Weßra, noorderlijck Fara,Fda, Alhalloypßtfonfay Papa StronJa^SandyCn Noord-Ranals. \'t Eerfte der zuyderlijcke eylanden is Souna,omtrent tien mijlen van \'t noorderlijckftedeel van Cathenes, en drie mijlen van South-Ra-nals gelegen. Seker, heel kleyn, en naeuwe-lijcks fbo groot, dat het naeuwelijcks een oftwee landtmannen, met hun gefin, en metweynigh andere dienaers, in kleyne huysjeswoonende, kan voeden, dat naer \'t ooften totliooge klippen rijft, maer lager naer \'t weften,in fommige deelen vruchtbaer van garft enhaverdaer oock verfcheyde flach van vif^ichen gevangen wort, uyt welckers ingewant,en voornamelijk uyt de lever, (gelijck in alled\'andere Orcadifche eylanden) oliegemaektwordt, die fèer bequaem is om by nacht, in5laets van kaerften, te branden. Hier in zijneyputten, daer leycn, feer bequaem om huy-fèn te decken, uytgedolven worden. Naer d\'ooftzijde van dit eylandt draeyt, alsde vloet

van de Deucaledonifche of wefter-fche zee vloeyt, het zeewater op fbo wonder-lijck een wijfe, dat fbo eenigh fchip in defèdrajingen van Souna (in \'t Schotfcli the sipellesof Anderedeetinq. a V Faßelandt. Nom-derltj- S O O N A. Suna) vervalt, het fèlve rontom draeyt gelijckeen tol, die van een jongen met de fweep om-gedreven wordt. Doch d\'inwoonders van Ca-thenes en van d\'Orcades, in foodanige gevarelijk-heden kundigh , voorkomen die met eenighleegh vat, of met eenige boffchen ftroo, datte famen gebonden is, \'t welk zy als in de keelvan defè afgrondt werpen, die, dit ingetroc-ken, en ingeftorpt hebbende, ftch met watertoeftuyten, en effen worden: in voegen dat defchepen en fchuyten, met de gene, die daerin zijn, door defè middel het gevaer ontgaen,en behouden daer af komen. De dingen, hieringeworpen, worden een groot ftuck weeghs,te weten, een mijl, en fomtijts verder, onderde golven deurgevoert, daer fy , als uyt dediepte van de zee weer uytgefpuwt, en opge-worpen , weer op de vlackte van defe engteverfchijnen. D\'inwoonders van Souna trecken,als fy Gods woort willen hooren, en de Sa-cramenten gebruycken, op het bequaemftedat fy konnen, en by klaer weer, naer South^RanaJs. Souna leght in een v/oedende zee, verwoe-der dan eenige andere, te weten, in de Pi<5ti-fche engte, van welcks natuer, gelijck hetfchijnt, eenige dingen nootfakelijck gefeghtdienen, eer wy tot de befchrijving der overigeOrcadifche eylanden voortgaen. Men weet niet feker waerom defè Straet of mifcheengte de Pidifche genoemt wordt. Maer in- \'\'dien men d\'overlevering gelooven magh, diein fommige dingen waer is, en by d\'inwoon-ders der Orcades fèlve ftant heeft gekregen, endie fy verfekeren van hun voorouders ontfan-gen te hebben, fbo is aen defè engte de by-naem van Pidifche bygevoeght, van de Pidi-fche volcken, die ftch toen in Schotlandt ont-hielden, de welcke, na een wreede en langdu-rige oorlogh, tegen de Schotten in Schotlandfelf gevoert, eyndelijck van de Schotten inverfcheyde ftrijden verwonnen, en naer dezeeboefèm van Duncanm, gemeenelijckD»«-cansby van de Cathenefers en Orcaders genoemt,met gewelt gedreven wierden, daer fy metfchuyten, om hun lijf te bergen , over defeengte, die tuftchen Cathenes en d\'Orcaden deur-vloeyt, pooghden te trecken j en dat d\'Orca-ders, hen ftende, by malkander vergaderden,om defe vyant af te weeren, en met ifeo grootedapperheyt de

Piden te gemoet liepen, entegen hen ftreden, dat de Piden , die van demoort levendigh afgekomen waren, genoot-faekt wierden fich weer in hun fchuyten te be-geven , en met riemen en zeylen naer Cathmeste keeren, cn, onkundigh in de drajingen vandele engte, daer fy in vervielen , van de fèlveomgeworpen en ingefwolgen wierden ^ in voe-gen dat \'er niet een afquam: van welck onge-luck federt defe Straet, of engte, de naem ge-kregen O BËSCHRYVING VAN



? O R kregen heeft, cn voortaen altijt de PidifcheStraet, gcniccnelijck Pentiand fyrth, genoemtlal worden, Defè Straet, gelijk ook veel andere Stratenen engten, die eenige Orcadiiche eylandenvan malkander fhijdcn, is niet alleenlijk woeften ongeftnymigh door \'t gewelt der winden,cn door de gelegenheyt by de Noord-pool,. en van d\'overige ftarren, die na aen de Poolzijn, (onder de welcke delè eylanden bynaleggen) maer voornamelijck door de t\'iamen-ftootende golven, die uyt dc weftzee voortko-men : wantdeftroom loopt in delè Piétilchcengte, gelijck oock in d\'andere engten der Or-cades , byna van \'t noordweften naer \'t zuyd-ooften , cn weêr van \'t zuydooften naer hetnoordweften. Soo groot een ftrijdigheyt vanftroom in delè engte, gelijck oock in d\'andereOrcadifche eylanden, fpruyt niet alleenelij ckuyt de wefterfche Deucaledonifche zee, oockniet uyt d\'oofterfche Duy tfche zee; want menliet geen ftrijdigheyt van ftroom , hoedanighfy oock is, in defe beyde zeen: maer heeft eerfijn ooriprong uyt d\'engte der landen , te we-ten, van Cathenes aen d\'een,en van d\'Orcades aend\'andere zijde, tuftchen de welckc dc grootewoefte Dcucalcdonifchc zee van \'t weften, endc groote Duytfche zee van \'t ooften inloo-pen, en, daer geprangt zijnde, tegen de klip-pen van \'t land acn ftooten, dat door de God-delijcke wijsheyt en voorfienigheyt als metdiamante wallen beftooten cn verfferckt is:want indien defe eylanden een fandige grondthadden gehad, men fouw, gelijck het fchijnt,al over veel ecuwen geen over blij ffèl vaneenigh der fèlve gevonden hebben. D\'uythoeck van yder klip, (datis, gelijckd\'Orcadcrs in de Schotfche tael uytó>reken ,Everie crdge lugge maks a myp tyd,) of uytfteken-de deel maeckt een nieuwe fh\'oom, daer uytibo groot een ftrijdigheydt van ftroomenWoMijckfpmyt, dat, gelijck met een flaghordening^Zt&quot;^\' der krijghslieden, die met een vyandelijkge-moed op malkander in de ftrijt inftorten, tuf-fchen dc golven van de ftroom, tegen mal-kander aenloopende, een ftrijdt geftredenword. la fchoon het geheel doodt ftil is, fooontftact daer echter onder de golven foogroot een ftrijt, die fchrickelijck om te fien entc hooren is, dat fy, naer dc wijfe der Reufcn,met groot en yifelijck gefwalp, ten hemel felffchijnen tc willen klimmen, en de geheele zeetot wit fchuym maken. Want als Eolus, dietegen Neptunus een gedurige haet, en doode-lijckc oorlogh heeft, dapperlijck blaeft, foois \'t byna niet uyt tc iprckcn hoe gewcldigh

envcrfchrickelijckdefe ftrijt der golven is, dietegen malkander aenftootcn : en terwijl ditduert, foo kan men door geen gewelt van rie-men , of van zcylen, fchoon fy met een voor- D E / C A D E S. ir^p fpoedige en krachtige windt vol en gefwollenftaen, de drajingen van defe engte, die in mal-kander trecken, te boven komen. De gene, die kennis van dit gevaer hebben, \'t&reot qe-komen niet na daer by; maer d\'onkundigen,die \'er nader by durven komen, worden door\'t groot gewelt der ftroomen weer in zee ge-ruckt, of, door de woede van de ftroom meê-geflcept, aen de klippen geworpen, of van degolven, die foo hoogh als bergen rijfen, inge-fwolgen. Dc rampfalige fchipbreuck van velemenfchen , ja oock dc zeekalven, cn alder-hande viflchen, tegen de klippen aengewor-^en en gedoot, zijn, terwijl de wint ferblaeft,dare getuygen van de geweldige woede vandefe engte, en van d\'andere engten in dVrca-desy enYoornaméïjckyanStronfayWeflra, enNorth-Ranals y die van natuer met defe engtegelijck zijn. Doch in twee tijden kanmen de ßvarigheytvan defe onbevarelijcke engte overkomen, en ^^ZTe-Z-veylighiijk van Cathenes naer d\'Orcades, en weer \'Z!te rugh overvaren ^ in welcke tijden defè zeefich, als een vleyende boelin,facht en vricnde-lijck aen de zeevarende lieden vertoont, tcweten,als, door d\'aflooping van de ftroom, ofdoor \'f ophouden van de famenftooting dergolven, de zee ftil wordt,of als fy,in haer bedvol geworden, tot haer hooghflc aenwas ge-komen is, vermits dan de golven hun krachtverliefèn, d\'Occanus als d\'aftocht blaeft , cnde drajingen van de bewogc zee fich weer inhun leger vertreckcn, naer de wijfè der krijgs-Heden, die van ftrijden vermoeyt zijn : datisanderhalf uur voor volle zee, en fbo lang, eerfy, na dat de weerkeer van dc zee geheel vol-bracht is, begint te vloejen: want dan wordt •defè engte, gelijck oock d\'anderen, die metdefè gelijck zijn, op fbo wonderlijck een wijfeftil cn effen, dat men van Dungisby tot acnSouth-RanalSf twaelf mijlen van malkander,daer defè engte tuffchen loopt, in dc tijdt vantwee uren defe geheele Straet met voorvloet,a oock fchoon\'er geen windt is, overvarencan • foo groot is \'t gewelt van defè engte, uytoorfaeck van de tegcnvloeden,die van dc zee-lieden , ervaren op defè zee, en die dagelijcksde reyiigers van Cathenes naer d\'Orcades, cn vandaer weêr naer Cathenes voeren, tot twaelf ge-telt worden. Defè engte ftreckt fich in de langte byna Hm grootsvier-en-twintigh

mijlen uyt, van Dungisby naer\'t ooften tot acn d\'uy tterfte hoeck van \'t ey-landt Boy naer \'t weften. Sy is op fbmmigeplaetfèn twaelf, en op anderen feftien duy-fènt fchreden breet cn defe Pidifche engteheeft , om de fnclte en verfcheydcnhcytvan haer vloeden, dit befonder, dat fy, doorde vrecmdigheyt van haer gerucht, en al-leenlijck op \'t hooren van haer naem , de nacn- ? ) I ! i-M . I ihl , i i I( Ml H



? 17-Ö NIEUWE BESC menfchen verbaefl: maeckt. Dit zy genoeghyan defe engte. In defe ftraet is noch, behalven Souna, heteylandt Sr;twee mijlen van Cathenes, naerfijn grootheyt niet onvruchtbaer j maer omdat het foo dicht byBritannia leght,en om datde Graven YznCathenes dat altijdt befeten heb-ben , foo wordt het niet onder dVnades getelt,fchoon \'er eertijdts tuffchen de Graven vand\'Orcades en van Cathems, om\'t erfrechten debefitcing daer af, twill gerefèn is, welcks bé-llechting en uy tfpracck aen middelaers gefteltwierd.. De waenwijfèn, die \'er waren,beflecht-ten dit verfchil in defèr voegen : geen vergif-tige dieren, als ftangen en adders, worden ind\'Orcades voortgebracht, of konnen daer indueren als men hen daer in voert j maer Stromis met het landt van Cathenes gelijck, om dathet foodanige heeften voortbrengt,en,voort-gebracht zijnde^fbnder fchadc van diergelijkeheeften , draeght; en dieshalven is, met toe-ftemming der tegenftrevers, van weerzijdenverfchillende, Strom den Graven der Orcades af-gewefèn , en den Graven van Cathenes- toege-wefèn, om dat by erfrecht, voor hen en voorhun nakomelingen, te befitten. Acht mijlen van Strom, zuydooft aen,leghteen klip , Pentland-Skerrie genoemt, daer af wyeerft fiillen fprekenj en een weynig laeger leg-gen klippen nier voor, warelijck de Skerries ge-noemt , om dat daer in geen gras waft, en al-leenlijck plaets maken voor de zeekalven,om fich hier by helder weer in de zonnefchijntevermeyden, en hun jongen te werpen ,• ofvoor de vogelen , om hier hun eyeren te leg-gen , en hun jongen te broeden. Defe klippenworden van de geboren met een gemeenenaem The boers of Duncansbey genoemt. Van ge-lijcke aert en natuer zijn oock de klippen, bo-ven Strom naer\'t noordweften gelegen , diemen met een gemeeneSchotfche naem the Menof May noemt, dat is, menfchen van \'t kafteelMay, aen d\'achtbare Heer van May, broe-der des Graefs van Cathenes, toebehoorende. Als men van Souna drie mijlen voort noor-delijck aenfèylt, ontmoet men eerft Sontha,\'t welck, omdat het niet bewoont noch ge-bouwt , maer alleenlijck om vee te weydenwoeft gelaten wordt, eer , om fijn kleynhey t,de naem van Eolm, dan van eylandt, als mendefe naem ftricktelijck neemt, waerdigh is. Ruym vier duyfènt fchreden van hier,zuyd-ooftwaerts acn, leght South Ranals, \'twelckfelfs fes duyfent fchreden lang, en vijf duyfentfchreden breet is, en in vele en afgebroke zee-bergen uytloopt,en twee goede havens heeft,d\'een Wyd-^a genoemt^ en d\'ander draeght denaem van de heylige Margreta, beyde heel be-quaem , en die

een veylige ree tegen alle woe-fte ftormen aen de fchepen geeft. In dit ey- Stro M. TcmUndSk^rrrg. 7\'k Boersof Dun-cmiWj. Men of SOVTHA. V, ? \'i: i So vthRanals. WjAwHy enMarmetytwee ha-venj. HRYVING VAN landt zijn twee parochyen, en twee plaetfentot de Godtsdienfè, té weten een noorder-kerck , die heel kleyn is , en een zuyderkerck,tamelijck ruym,naer de zijde van de Piélifchezee gelegen, \'tls vruchtbaer genoegh van ha-ver, garft, erten en boonen, om de m.enfchen,en van gras en hooy om \'t vee t\'onderhouden.Oock is \'t in veel plaetfen tamiclijck vochtigh,rijck van heyde,daer in de kudden beeften,diematelijcke winft geven, wijt en breet gaenweyden. De fchapen worden jarelijcks in eenenge plaets, gelijck koyen, gedreven , en daerdoor dlnwoonders met de handen dc wol af-gefcheurt want fy fcheren die niet met fcha-ren. Voorts, als fy voorgenomen hebben eenfchaep tot hun fpijs tc bereydeh (vermits fy,gelijck wildt vee, op de bergen en in de hey-de, fonder bewaert te worden, loopcn, en fichalleenlijck in geburige plaetfen, die vrucht-baer zijn,begeven) foo lenden fy honden uyt,die hen als op de jaght vervolgen en grijpen :welcke gewoonte oock in alle d\'Orcadifcheeylanden en Bolms in gelijcke voorvallen ftantgegrepen heeft. Sy mekken fèlden , of nim-mer de fchapen, maer dickwils de koejen. Indit eylandt is een wooning, naer mate vande plaets tamelijck vermaert, Ealcro gehee- Héikri,ten; en des fèifs eygenaer wordt oock Heervan Ealcro genoemt, niet van \'t huys, maer vandc Halcros, d\'eerfte ftichters van\'t huys , vanNoorwegen , gelijck men getuyght, gefpro-ten. Defè inwoonders zijn verre boven alled\'andere intrcborenen der Orcades,m ftoutheyten dapperheyt,gehouden,enworden noch he-den fodanigh geacht:want fy begeven fich omte viffchen in \'t felfte van de winter, fondereenige vrees, in de zee, die heel woefl by henis, en dickwils, gelijckd\'ervarenthcyt leert,aen hen tot fchade en ondergang gedijt. Sygelijc\'ken naeft aen de Schotten van Cathenesin zeden en Yrfche tael, en handelen gedu-righlijck met hen. ^\'Joordewaerts van dit eylandt leght heteylandt Burra, door een enge zeehals, Wa- Byktla*ter-fcund, of Lippa genoemt,van South Ranalsafgefcheyden; drie duyfènt fchreden lang, eneen breet, daer het ooftwaerts fijn uytfichtnaer \'t eylandt Coupins heeft. Dit Burra wijckt,naer fijn grootheyt, voor byna geen der Or-cadifche eylanden, en brengt vruchten , ha-ver , garft, boonen, fchapen, offen en paerdenin groote overvloet voort. Naer \'t weften ,daer het een weynigh tot bergen rijft,fietmenveel heyde, daer op \'t landt boven fwart is,

enais met een korft bedeckt, \'t welck fy in langefboden fnijden, en, in dc zon gedrooght, alsturf tot branding gebruycken j en defè turf,als hout eens aengefteken, brant lange tijdt,en heeft weynigh, of geheel geen afch, dieheel fijn en wit is. Hier



? Hi ?l ? o r Hiér is een fèer trefielijcke wooning , dielichtelijck tegen de Paleyfèn der groote Vor-ften en Heeren geleken kan worden, fbo omde heerlij ckheyt van \'t gebou, van fèer uytne-mende groote fteenen, maer die ten meeften-deel gebroken konnen worden, van de welc-ke een onmetelijcke overvloet in dit eylandtfèlf is , als om de ruymte van alle dingen, dietot het menfcheiijck leven nootfakelijck zijn,van de welcke het wel verfién is; gefticht envolbouwt door\'t beleyt, de vlijt, en groote/ koften van de deurluchtighfte Heer WillemStuart, Heer van May , (weêrgadeloos om fijngaftvryheyt, miltheyt, en alderhande heus-heyt) in een vlack veldt, dat droogh is, oockals het des winters fwarelijck regent j naer dezijde van \'t vafte landt verkiert met holenvoor de konijnen, van de welcken daer eenonmetelijcke inkomft is, die met uytgefpan-nen netten buyten de holen , als fy om tedrincken uytkomen , gevangen worden , ofdie van de fretten, in de gaten felven gefbn-\' den, tot uytkomen gedwongen, en dus van dehonden, hun uytkomft uyt de holen verwach-tende, gedoodt worden. Hier is oock een ka-pelle , die kleyn, maer echter treffelijck, enop de koften van de fèlve Heer naerftighUjckweer opgebouWt is,in welcks midden een won-derlij ck fchuy tje van fekere man, uyt Groen-landt gefproten, aen een hooge balck hangt.De Bedienaer van South-Ranals bedient en be-fbrght defe kerck. Wat Burra felfs aengaet,dit eylandt wort tamelijck wel bewoont. Tuf-fchen Burra en \'t vafte landt is een ftraet,om-trent van duyfent fchreden breet, maer naerfijn grootheyt, voornamelijck foo de wint felblaeft, ongeftuymigh , en fnel , gemeene-lijck Eamjound genoemt, naer dé ParochyHam,een deel van \'t vafte landt, daer defe zeevoorby vloeyt.In defe ftraet leggen dnc Holms,Lamholm. Dict verte van malkander,namelijck L^m/\'o/m^,daer op een landtman woont, om dat hetvruchtbaer van vruchten en gras is. Glumps-holmcj dat kruyden draeght; en Hunda, methey befèt, beyde bequaem om beeften te wey-den. Van Burra naer\'t noordweften , omtrentFlotta. twee mijlen verre, leght het eylandt Flotta,en weynigh meer dan vijf duyfent fchredenlang, en vierde half duyfènt breet, elders methooge klippen, en elders met laege klippenomgort. Het heeft verfcheyde zeebergen ,en een Holm y dicht daer aen gelegen, Calf ofVlotta, dat is, Flottas kalf genormt, van gelijckeaert als de moeder Flotta. In Flotta is oock eenhuys , the Bolb of Flotta, dat is, Flottas wooningI Temenelijck genoemt, met een kapelle. Het! leeft weynigh vruchtbare landen, en is dies-halven niet talrijck van inwoonders. Hier isovervloet van hey, en hey vogels, die feer fma-Schotlandt. d E i! i; i \'\'

dump\' holme. Hunda. C4?f ofFlotta. C A b È S. 171 kelijck om t\'eten zijn, en van verfcheyde vif^fchen , en voornamelijck van kleene, grootéen grootfte Steuren,gemenelijck SeHaksyKuy-thes en Colmoujes genoemt, die daer in grootemenighte gevangen worden. Dit eylandt be-hoort aen de voorgenoemde Heer van Majy, Omtrent duyfent fchreden van hier naer\'t weften leght South-Fara, twee duyfent fchre- s6 vth-den lang, eri naeuwelijcks duyfent fchreden ^^breet: \'t welck, om dat het van natuer en aertm^t Flotta fèér gelijck is, weynigh land tbou-wers voed. Van hier naer \'t zuyden over de zee,omtrentdrie duyfent fchreden verre is \'t eylandt Walis, w a l i sgemenelijck Waes,vier mijlen en een halflang, ^fi^en elders een weynigh meer dan drie mijlenbreet: aen welcks zuyderlijck geweft de Pi-difche zee,als een woedende hont aenknaegt,door welcks golven , gelijck foo veel tanden ,de hooge en harde klippen, voor dit eylandtuytgefpannen,befloockt en aengetaft worden.Het heeft van en in fich felf groote inkom-ften van vruchten, weyden, viffchen, zee- enlandt vogelen , en van paerden. Men vindthier in veel gebouwen , en veel onverfaeghdeinwoonders, en Voornamelijck de wooning ^die Sneijeter naer \'t zuyden 3 en die Melfeter naer\'t weften genoemt wort. Het heeft oock eenbequame reê niet verre van Snelfeter, Hier isoock een kerck, bequaem om de Godtsdienftte plegen , welcke, beneffens die van Flotta >van een Bedienaer alleen bedient vvordt der-waerts oock d\'inwoonders vm South-Fara , omde heylige dienft deelachtigh te worden, naertoe vioejen. Voorby Walis, recht weftwaerts aen is \'t ey-landt Hoy, \'t welck met Walis vanfommigen Hoy;twee, en van anderen een eylandt genoemtwort. Dit gefchiet voornamelijck inde tijdt,als de dagen en nachten even lang zijn , datis naer de nieuwe ftijl op den 21 Maert en Se-ptember, in welcke tijdt de zee geweldighlijckbewogen wort, en krachtelij ck barnt, als degolven, weghwijckende, \'tfant droogh la-ten , en defè twee eylanden met een enge halsaen een hechten, en tot een eylandt maken:Want de reyfigers te voet trecken dan droogh-voets van Walis naer Hy en als de ftroomweêrkoomt, fbo loopt de zee hier tuftchenbeyden in, en vertoont warelijck de gedaentevan twee eylanden. Hoy ftreckt fieh acht duy-fènt fchreden in de langte, en vijf in de breet-te uyt; en kan, foo veel als \'t gerijfen nut aen^gaet^ lichtelijck Walis nyttarten. In dit ey-landt zijn twee de diepfte dalen , die eenigheylandt van d\'Orcades heeft, die groote fehrickveroorfaken in de lieden, die de top befien ,en hier deur reyfen , foo fy onkundigh van dewegh zijn: want fy fchijnen eer wooningender boofe geeften,

dan der menfchen; ver-Y y y mits 1 i: i- I\' I ;( I ( i \' i i • \'1 I t I ; i i



? NIEUWE B E S C mits de gene, die in de fèlve komt, niets fienkan, dan een kleyn deel des hemels daer bo-ven , en van alle zijden hooge, fleyle en dickebergen. In defè plaetfen mach warelijck vande gene, die dwalen, gefeght worden: Weede gene , die alleen zijn. De bergen in dit ey-landt overtreffen verre in hooghte alle anderebergen van d\'Orcadifche eylanden. Sommi-ge van defe zijn met mofch , andere met gras,of met hey bedeckt, op de welcke fchapen,die niet bewaert worden, en als wilde bee-fl-en zijn,fwerven: in voegen dat fy byna nim-\' mer met honden , noch door eenige anderemiddel gevangen worden , maer van ouder-dom alleen flerven , en, uytgeteert zijnde,tot aes aen de honden en vogelen verftrec-ken. In dit eylandt, by een boerfch dorp, ge-menelijck Rackmck genoemt,is een feer hoogeen afgebroken zeebergh , omtrent noordwefluydoopende , in welcks holen fekere voor-treffelijcke vogel , gemeenelijck thcLyer ge-noemt , zijn nefl maeckt, fijn eyeren leght,en die uytbroed. Defè vogel, een weynighkleynder dan J\'eyndvogel, en grooter dan deregenvogel, is fbo vet, dat hy geheel uytfmeer fchijnt te beflaen , die fy met het inge-want aen \'t fpit fteken, en dus droogen,op dathy aengenamer finaeck hebben fou; want hyheeft een vifchachtige fmaeck: en fy befpren-gen hem meteecken gember, en eten hemdus. Hy wordt by d\'Orcaders felf voor eengroote leckerny gehouden^en dieshalven doenfy, hoewel met veel gevaer, groote naerftig-heyt om hem te vangenjCn daer toe gebruyc-ken fy \'t volgende middel: In \'t begin vanAuguftus (in welcke tijdt defe vogel finake-lijckft is) neemt een man, ftout van moed enonverfaeght, en gewilligh om fich in \'t gevaerte begeven, enbynavandeluyerenafhierinonderwefèn, een groot dick tou, daer in veelknoopen leggen, omtrent een voet van mal-kander, en byna twee hondert vademen lang,\'t welck hem onder d\'ockfèls om de middelvaft gebonden wordt. Dit tou wordt fboda-nigh vaft gebonden, dat het den menfch aende billen tot een ftoel, en aen de voeten toteen fteun verftreckt. In defèr voegen wordthy van eenige menfchen, op de top van dezeebergh ftaende , allengs neergelaten j opdat het tou door \'t fchuren aen dc fcherpe cnuytftekende hoecken in de klippen niet foubreken , en de man, neervallende , (\'t welckvoor eenige jaren hier gebeurt is , door \'t al tchaeftigh neerlaten van \'t tou,) niet geheel tepletten fou vallen eer hy in de zee quam, omdaer te

fwemmen: in voegen dat de man, dusneergelaten , een groote fack, daèr toe ge-fchickt ,in korte tijdt vult, en by de knoopenvan \'t tou, als by trappen , weêr naer de topvan de rots klimt. En deiè vogel neftelt ner- HRYVING VAN gens in eenige andere plaetfèn, als in defè ee-nige zeebergh van Hgj. In dit eylandt is oockde haes, die men in geen ander deel der Orca-des fiet , met hayr, foo wit als fnecu, bedeckt.Niet verre van de zeebergh der Lyers, gemee-nelijck Roraheyd genoemt, naer \'t zuydweften,heeft de natuer felve voor fich , fonder eenigekonft, een treffelijcke en onovcrwinnelijckevefting , van d\'inwoonders Brabrugh genoemt,gemaeckt. In dit eylandt, op fekere afgang,tuffchen twee bergen, leght de D-wergfleen, gc-meenhjck th D^arße ftecm geheeten, twaelfvoeten lang, en fes breet, daer vele toeloo-pen, om die te fien, in welcke plaetfèn, defchijn van bedden vertoonende, gefien wor-den, waer in de man en de vrouw,indien fy inhun naem ge<]|uetft, en alleen zijn, naerflig-hey t doen, gelijck men fèght, om kinderen teteelen. Op de top van een der drie bergen ,hier aen gelegen, is een fpringbron , uyt hethart, of uyt de grontveft van de bergh voort-komende , van wonderlijcke klaerheyt , enfeldfame foetigheyt, feer dienftig om de dorftte bluffchen,en de duyfeling des hoofts te ver-drijven j fbo dat, indien iemant al drinckendeeen geheele ton van dit water deur fijn maeghkon laten gaen , hy fou gevoelen dat hy daerdoor voortaen niet meer duyfèligh fou wor-den. Defe bergen verftrecken, indien menhier langs heen vaert, door hun wonderlijckehooghte aen de gene, die naer Amerika zey-len, en van daer, of van de plaetfèn, die nochverre van daer gelegen zijn, weêrkeeren, toteen treffelijk baken en gefichtbergen,om hunftreeck wel te houden. Omtrent de fomer-fèhe zonneftant loopen de menfchen in groo-te hoopen naer de top defer bergen , daer fyhet lichaem van de zon ter middernacht nochboven de kimmen fien, doch met een wey-nigh verduyfteiïng, die van half elf tot halfeen uur van de volgende dagh duert: wantdan hervat fy haer heldere ftralen, die fy overons half-ront verfpreyt. Defè bergen, metheyde bedeckt, ftrecken fich in \'t ronde uyt,cn gaen fpits boven toe. Van de top defèrbergen komen dikwils de dwarrelwinden metfoo groot gewelt cn gedruys afftorten, dat fydoor haer fchrickelijcke kracht dc zcc,\'t landtcn dc hemel te famen fchijnen te mengen, al-les over hoop werpen, de fwacke huyfen neerdoen

ploffen, geheele ftapcls van d\'ooghft,wel te famen gebonden , uyt hun plaets lich-ten , en in de zee daer ontrent werpen : dies-halven dc voorfichtigc zeelieden , tuffchenBoy en \'t vafte landt zeylende,terftont de zey-len innemen, en fich felven, en hun goede-ren van \'t gevaer befchutten. Naer\'tnoorderhjckgeweft, daevHoy zijnuytfichtnaer Pomona heeft , zijn veel landt-huyfen, een kerck, diè redelijck fchoon is , cn



? O en een iuftigh verblijf van de Beer yan Bakrum,daer af boven gefproken is. Men fiet in diteylandt verfcheyde braken , of méeren, envoornaemelijck twee, die tamelijck groot fijn,en rijck van viffchen, infonderheyt van falm :in voegen dat He;\' geen gebreck van ietsheeft, daer af Walis overvloeyt. Tuffchen denoortfijde van Boy en tuffchen Pomona is eenengte van de zee, twee mijlen breet, en bynaverwoeder dan de Pidifche engte, met dewelcke fy in de natuur over een koomt, in dewelcke de fchepen en fchuyten dickwils doorfchipbreuck vergaen,als fy door tegenflroom,en door de gevarelijcke winden, die uyt hetgeberghte van Boy geweldighlijck blafen , vande Wefterfche zee naer Careftonc, een veyligehaven, om hun behoudenis te foecken tuffchendefe engte ingedreven werden. Eenige zee-lieden , in defè engte geworpen, hebben toteen gewoonte dat fy , om de golven, die te-gen malkander boflèn, en in ditfamenflootenbyna tot aen de hemel fteygeren , eenighfinste füllen, oHe op de vlackte der baren florten,daer terftont eenige ftilling der woedendegolven op volght j in voegen dat het voorfteIchip dbor Gods genade behouden uyt defefwarigheyt geraeckt: Maer ach! dezeewortterftont daerna door defe olie veel verwoe-der, en fwelght als met open keel, fondereenige deernis, d\'andere fchepen in , die\'t voorfte fchip volgen. In defe engte leggen eenige eylanden j hetvoornaemfte is Graemfa, omtrent in \'t mid-den tuffchen Boy en Pomona , byna tweemijlen lang , en in fbmmige plaetfen overeen half mijl breet, laegh , met klippen vanalle fijdcn omringt , vruchtbaer van oegft-vruchten, gras, hooy, en konynen gelijckoock niet ongelegen om de viffchen met d\'an-gel te vangen. De inwoonders van Graemfagebruycken turf, uyt Clefiran (in Pomonagelegen, dat niet verre van Graemfa is) enuyt Boy gebracht. Dit eylandt is met eenwooning verciert, die niet feer groot, maerheel fchoon is, daer in alle de gene, die der-waerts komen, foo wel d\'Orcaders felf, als devreemdelingen , ontfangen worden. Daer isniet meer dan een Paftoor, die defè kerck, ge-lijck oock de gene, die in Boy is , bedient.Een weynigh van hier, ooftwaerts aen, leghtCareflone holm , tamelijck groot en groenen daer tegen over naer \'t noorden is eenfèer vermaerde haven , die veel fchepen kanbergen, en heel veyligh , hoe, en van wat fij-de de wint waeyt. By defe haven fijn ver-fcheyde gebouwen en herbergen, daer de rey-figers en uytlandigen, derwaerts komende,voor

weynigh geks van alles, dat tot eten endrincken dienftigh is, verforght worden. Naer \'t ooften , beneden Careflone holm , R. D Graem- sa. Careßcmholm.* cava. 173 niet verre daer af, leght Cava , een kleynEylant, byna geheel met heyde bedeckt,maerbequaem tot de viffchery, en daer veelder-hande zeevogelen , voornamelijck een, vand\'inwoonders gemeenelijck the Tyfl genoemt,die vet en kleyn is, gevonden worden. Omtrent twee mijlen zuydwaerts van Cava,by de zeebergh van Hoy, gemeenelijck Crukk-mgenoemt,leght het eylandt Ryce, wel kleyn, ^maer echter groen en vruchtbaer^ en nietydelvan nuttigheden, naer de mate , die \'t landtdaer voortbrengt. Van Coupins fullen wy eenweynigh hier na op een beqnamer plaets fpre-ken. Ditzy vande zuyderlijcke Orcadifche ey- Pomo-landen gefegt. Tuffchen de zuyderlijcke en ^^noordcrlijcke Orcadifche eylanden leght inlangte en breette het grootfte van alle d\'Or-cadifche eylanden , het Vafte landt, van d\'in-woonders der Orcades , the Mainland, en vanvele Geleerden , doch daer niet geboren, meteen bekende naem Pomona genoemt. D\'oor-fprong van de naem wort niet bygebraght,\'tenware dat iemandt achte dathecvanPo-miSy dat is, ooftboomeo, die daer nergens w af^fen,genoemt was Het ftreckt fich in de langteuyt op vier-en-twintigh duyfènt fchreden, enin de breette in fbmmige plaetfen op negen,en in anderen op fes mijlen. Dit geheele Vafte landt , of Pomna looptuyt in verfcheyde zeebergen, die in de Schot-fchetaelM^genoemtworden.Een deel vanPo-mona heeft fijn naem van defè ftagh van her-ten,die Platyceroten of daffen genoemt worden,en isDeerms geheeten,\'t welck de zeebergh derPlatyceroten of daffen is: want by d\'Orcaders isnoch een gerucht dat defè geheele ruymte ,die nu Deerfound (gemeenlijck Dirtfound) ge-noemt werdt, tot aen Tankernes, namelijck eenandere zeebergh, weftwaerts daer tegen over,daer nu de zee tuffchen is, niet verre van daergelegen , een groen en bofchachtigh landtheeft geweeft, in \'t wekk de das certijts gebo-ren is, en gekeft heeft. Doch hoe waerach-tigh dit gezegt wert, laet ick aen de gene, diefukks verfeeckeren. Men befpeurt fèkerlijckdat in d\'Orcades daffen geweeft hebben ,fchoon \'er nu geen gevonden worden, en dituyt hun hoornen, die uyt het ingewant vand\'aerde uytgedolven fijn. Deernesis een han- D^^rm.gend-eylandt: want niet verre van de woo-ning van de Beer van Campfton is een fandigeplaets , maer eng, een

rechte en naturelij ckefmalte, tuffchen de zee naer \'t noordweflen ,en de zee naer \'t noorden gelegenen indienmen defe fmalte deurgroef, \'t welck lichte-lijck door de naerftigheyt der menfchen foukonnen gefchieden, foo fou Demes van Pomo-na , daer het aen vaft is, afgefcheyden , en ineen eylandt op fich felf, dat heel treffelijck fou É C A S. Y C E, li: 1; i\' .; 1? (? \'!;V »f ? \'li ï ii:



? ï74 ö R C A D E S. fou fijn, aïseen vermaeckelijck deel van Porno- van een Predikant bedient wordt. By Tan-na , verandert worden. In Deernes is een feer kernes is oock een ander huys, tamelijck ruym,harde zeeberg, die van d\'Orcadifche inwoon- en een kerck, naer S. Andries genoemt, welckeders the Mottle (want dus fpreken fy , en niet the van een Ièlve Predikant, als die van Tankernes,Mule) of Deernes, alsof men de jfnuy t of fnep bedient wordt. Van hier tot aen d\'eenigevan Deernes feyde, genoemt wordt. Voorby Stadt, die in d\'Orcades is, leggen verfcheydedeze zeebergh loopt een geweldige ftroom , boerfche gebouwen verfpreyt,die naer de wij-uyt de zee naer \'t noortooften aengeftuwt, fe van \'t landt tot verfcheyde nuttigheden welmaer noch fnelder in de winter. Maer als de gebouwt fijn. wint uyt het gefeyde geweft blaeft, 6 goede De Denen , in welckers gebiedt d\'OrcadersGodt, hoedanige en hoe groote golven ftoo- lang geweeft hebben,noemden defe Stadt Cra-ten en bulderen dan tegen malkander, die in coviaca, en wert nu met een bedorve naem vandehooghten en verre boven de zeebergh op de Schotten KzVi^w, van d\'inwoonders fom-J^è Sfaéfteygeren, j ae foodanigh, tij ts KircH^all; maer ten meeftendeel, gelij ck — Mare nunc fpumis candentihus aßfahceßit) de Schotten feggen , Kircypa genoemt , enEt nunc tartareisfubfidit in irna harathris: ftreckt fich tot vier hondert duyfènt fchreden Op een felve wijlè worden de fchepen en en verder in de langte uyt, fchoon zy nietfchuyten, in defe barningen vervallen, naer meer dan een ftraet in fich begrijpt. Zy is ta-\'t believen der golven omgeftingert, en in de- melijck dicht gebouwt van huyfèn , van defe engte welcken fbmmigen laegh fijn, en anderen in Callida nee canijuioat ars aut cura Magiflri: de hooghte opftijgen , en fterck van fteenen ,Maer Godt, eenerbarmer, heeft hen van die van natuur vierkant fijn, en van fèlf ineen reê, niet verre van daer, verfbrght,die be- ftroocken kloven , (gelijck in alle andere Or-quaem is om ontallijcke fchepen te bergen , cadifèhe eylanden gefchiedt) even als van ge-en te befchutten, Deerfound, dat is, daffen-boe- backe fleenen, gelijck by de Hollanders in ge-fèm genoemt. bruyck is, gebouwt. Niet verder dan ontrent duyfent fchreden HetKoninglijcke kafteel vanZC/rcii?^ was eer-. van defè fmalte is een treffelijcke wooning, tijts fèer fterck, en verfïen met alle dingen,diegemeenelijck the New &quot;voork of Deernes genoemt, nootwendigh fijn om een belcgh af te weeren,dat is, het nieuwe werck van Deernes, een der tot bewaring der goederen, van de

ftedelin-verblijf-plaetfenvan de deurluchtigcGr^g/\':)?^« gen derwaerts gebracht, en voornaemelijckCarricky terwyl hy leefde. Niet verre van hier, met gefchut, dat feer verre en wijt yfère koe-naer \'t zuydooften, leght gels uytwerpen kon. In \'t ingewant felve der Coupins, een middelmatigh eylandt,dat naer n uren (foo dick fijn zy geweeft ) waren veeld\'ooflzyde en naer de Noortzee harde klip- treffehjcke kamers gebouwt.\'t Een deel daer afpen heeft. Maer ter plaets, daer het Geh naer (\'t ander is verwoefl) wordt tot een geheugh-\'tejlmdtBurra (van \'twelck het byna twee teecken en toon van des Konings gramfchapmijlen en een half naer \'t weften afgelegen is) voor d oogen der menfchen vertoont. Nietkeert, is het vlack, en vruchtbaer van ooft- verre van dit kafteel ftaen veel treffelijckevruchten en gras, cn vifchrijck, maer niet wel huyfen, op de koften van Robert Rhedus ge-van heyde en turf verfbrght. Het verftreckt bout, die in de tijdt van Maria, Koningin vanaen de gene , die van \'t ooften of zuyden Schotlandt , Biffchop van d\'Orcades was.naer d\'Orcades zeylen, als tot een baken. Men fiet niet verre van hier een overtreffe-naer de welcke fy hun ftreeck houden : \'t heeft lijck gebouw, met groote vlijt en koften aen-verfcheyde fborten van vogelen, en een holm gevangen-maer uyt oorfaeck van de verhaeftedicht aen haer gelegen. Naer \'t noorden is doot van des fèlfs ftichter, de machtige Graefeen fèer hooge groene klip, die uyt de zee van d\'Orcades,Patricius Stuart, van Köninck-uytfteeckt, door de golven van Coupins afge- lijck bloet gefproten, niet tot het voorge-fdieydenygemeen\\ï}cktheHorJeofCoupinfa,dzt ftelde eynde gebraght. Dicht aen defèhuy^is, \'t paert van Coupinfa genoemt. fen leggen drie lufthoven, en in een van defe In dit geweft van Deernes fijn veel gebou- ftaen eenige boomen, die echter nimmer rij-wen , onder de welcke een, Brabifler genoemt, pc vruchten voortbrengen : jae men fiet (be-uytmunt: en tegen over de zeeboefèm van halven hier, en in Hoy, daer niet foo feer boo-Deernes is een ander gebouw, naer \'t weften , men , als boomtjes waften) in alle d\'Orcadi-Seha geheeten. In de Parochie, gewoonelijck fche eylanden geen boom , of ftronck. EnHam genoemt, niet verre Y-mhamholme (van van defe hoven word het geheel aenpalende\'t welck hier voor gefproken is ) naer \'t noot- geweft , eertijts de wooning van de Graef enden in Pomona, is oock een treffehjck gebouw, Bilfchop , en nu van de Predikant, met eenten meeftendeel van fchuer fteen gebouwt,met gemeene naem der Orcaders the place of theeen Dorp-kerck, die

tameiijck befocht, en dat is, de plaets der hoven genoemt. Tuffchen I f Cou- PI NS. i lÈl li V Dil ns \' Ü 1 \'i ;li ! iii ( \' i V



? J , O Tuifchen \'t Paleys en het Konincklijck ka-fleel is de kerck, naer de heylige Magnus ge-noemt, die, gelijck m.en feght, d\'eerfte indefè eylanden Chriftus Euangelium gepre-dickt heeft. Defè kerck is naer die plaets ta-melijck heerlijck, fèer lang , m.aer naeuw, envan ftercke fteenen , die wonderlijck glad ge-maeckt zijn, gebouwt, boven overwelft, be-halven in drie kolommen naer \'t weften, daerna aengebouwt, om,gelijck d\'inwoonders feg-gen , \'t geftcht van het kafteel t\'onderfchep-pen vand\'aenfchouwing van\'t Paleys , ofBif-fchops-huys, op dat d\'een niet van d\'anderverwoeft fbu worden door een doodelijckehaet, die tuffchen de lieden van Konincklijkeafkomft, en de Biffchoppen geweeft heeft. Inde toren van de kerck is foo groot een ver-warring van wegen , dat d\'onkundigen , daerin getreden , naeuwelijcks weer uyt foudenkonnen komen, foo fy niet van iemant, diein de plaets kundigh is,als met Ariadnes draet,daer uyt geleyt wierden. Dele kerck is metkloeken , die muftjckfpelen , en van alle zij-den verre gehoort worden, verkiert en daerby fbo fterck, dat hondert mannen , van allenootwendige dingen verforgt,haer lichtelijcktegen duyfent mannen fouden befchermen,en, fbo fy grof gefchut hadden , hen afdrij-ven , die echter maer van een Predicant, meteen Voorlefer bedient wordt. Hier bloeytde gemeene Latijnfche fchole van TCircyoa,met veel befondere fcholen in d\'eygen tael,om de jonckheyt t\'onderwijfen. Hier wordtjaerlijcks, omtrent in\'t eynde van Iulius, ofin \'t begin van Auguftus, een jaermerckt vandrie dagen gehouden, ter eeren van S. Olaus,die een Noorman geweeft, en, gelijck menfèght, hier by d\'Orcaders \'t Euangelium ge-predickt heeft. Van defe kerck tot aen deftrant ( die eertijdts des Konings ftadt wierdgenoemt, gelijck het deel van de ftadt, datftch van de kerck naer \'t zuyden ftreckt, desBiffchops-ftadt wierd geheeten , maer defèbenamingen zijn nu b^y d\'inwoonders afge-raeckt) is Kircsva wel bebouwt met verfcheydetreffelijcke gebouwen , beneffens een kapelle,brugh en huys, om des Konings fchattingent\'ontfangen. Naer \'t noorderlij ck geweft vande ftadt is een ruyme haven, en reê, indewelcke de fchepen en fchuyten, daer gele-gen,oock in \'t felfte van de winter feer veylighaen de ftrant leggen. Omtrent twee duyfent fchreden weftwaertsvande ftadt, over de ReèyanKircwa, is eenfeer hooge bergh, gemeeniijck Wytfel-Bill ge-noemt , op welcks top een groote hoop vanturf geleght is, daer men, als de ftadt van ee-nigh gevaer gedreyght wordt, de brandt in-fteeckt,om aen alle d\'inwoonders van d\'Orca-difche eylanden, die alle de top van defe bergSchotlandt* D

R C A D E S. 175 konnen ften, bekent te maken, dat fy te voor-fchijn moeten komen, om \'t gevaer af te wee-ren: en op alle toppen der hooge bergen ind\'Orcadifche eylanden woorden foodanigehoopen turf geleght, om die in diergelijckegelegentheyt aeritefteken. Aen de voet van defe bergh naer de w^ft-zijde leght in de zee Damfa, het eerfte der Damnoorderlijcke Orcadifche eylanden,niet verrevan Pomona, duyfènt fchreden lang , en final,vruchtbaer, groen van gras, en rijck in vif-fchery. Men vindt hier, gelijck oock niet in\'t geburigh Holm , een weynigh kleynder danDam/a, geen vergifngh dier, dat hier voort-gebracht wordt, ja oock geen muys, of m.ol;en indien men die van elders inbrengt, foofterven fy terftont, of ftorten fich in zee , omdaer te lier ven. Ter plaets, daer Pomona fich. van Kircsüa Pomona.weftwaerts aen uytftreckt, en van weerzijdenin vele plaetfen fwelt het Landtfchap op inverfcheyde bergen, en is echter vruchtbaer ,en van alle nuttigheden byna overvloediger,dan andere eylanden in deiè geweften , ver-fien. Het heeft negen boer/che Parochyen enkercken : Firtha , Stannes (daer de wooningvan \'t geflacht der Ballandincrs is) aen de bin-nenzee, die vier mijlen langden ruym is,behal-ven aen d\'uytgang, daer men over een houtebrug,gemeenlijk JVaith genoemt,gaet,vrucht-baer van rivier-falm, foo groot als kleyne fal-men , en van andere viffchen , die fy fouten,in tonnen doen, of in de rook te droogen han-den , daer in een groot deel van hun winter-fpijs beftaet: Orfra, Harra, daer \'t landt vlack,vruchtbaer, en aengenaem is, en de Gotfchetael meeft bloeyt: Stromnes, in de welcke,nietverre van de zeebergh , gemeeniijck the blakCraige, dat is,de fwarte fteen genoemt,een tref-felijck gebouw is, op de koften van Gramusgebouwt, die de lefte Biftchop van d\'Orcadesgeweeft heeft, gemeeniijck Brecnes geheeten:Sandmck, daer een ander treffelijck gebouw,met een kapelle is, op de koften van de fèlveBiffchop uyt de gront opgetrocken, by debinnenzee, daer veel fwanen zijn : Byrfa, meteen vermaerde Baronny, aen welcks wefter-lijcke ftrant, by \'t half-eylant, the Burg ofByrfageheeten, gelegen is een feer fchoon\'Paleys,een vierkantigh werk,in geftalte van een kloo.*fter, met een fpringbron in\'t midden van deplaets , met twee lange wandelryen , op ver-fcheyde wijfen gefchildert, behalven veel an-dere\'dingen , die aengenaem om t\'aenfchou-wen, en konftelijck gebouwt zijn. En eynde-lijck Eyia en Rendela. De geheele weftcrlijcke ftrant van Pomonais met veel zeebergen en harde klippen om-ringt , en heeft fijn uytficht naer d open zee,fonder dat daer eenige eylanden of klippen Z
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? i7(S NIEUWE BESCHRYVING VAN gefien worden. In verlciieyde plaetfen van maer fmal, daer weynigh huyfen zijn, en dat Pomona, gelijck in eenige andere Orcadifche naer de fleur van dat lant met veel gerij flijck- eylanden, wordt wit en iwart loot gevonden, heden verforght is. Men fiet twee Holmen foo goet, als men ergens in Britanje vint. tuflchen dit eylandt, en Het tweede noorderlijck eylandt van d\'Or- TVaflra, een eylandt, dat drie mijlen vanAlhal- cades is Alhallo-^\', kleen, in een enge , maer Fara gelegen is het grootfte van alle de Or-i^ow. echter verwoedezee, aen de zijde van cadifche eylanden,naer\'t weften gelegen,daergelegen, treffelijck in vilfchery, uyt oorfaeck af het oock de naem gekregen heeft. Het isvan de fnelheyt der voorbyvloejende ftroom. acht duyfènt fchreden lang , en op fbmmige\'t Naefte noordewaerts daer aen, over een plaetfèn vijf ^ en op andere plaetfen drie duy-Roovs. enge tuffchenvloejende zee, is Roous , acht fent breet, en van verfcheyde zeebergen,fbm-duyfentfchredenlang,enfesduyfentbreet,dat mige hooger naer\'t zuyden en weften, envele groote en hooge zeebergen, en fijn uyt- andere lager, omringt; leght in een feer ver-ficht naer de zee heeft, en fich tot fèer hooge woede zee, en is deurgaens met landthuyfen ,bergen verheft,die met dicke en dichte heyde en met een feer fterck kafteel, gemeenlijckbedeckt zijn :\'t is op de ftrant tamelijck wel Nautland genoemt, verkiert. Men vint daergebouwt, rijck van turf, viflrchery,xkonynen, veel heyde, en konijnsholen, die wel verfienhey vogelen en vruchten. zijn , en oock een goede ree, die Fer-yo ge-Ooftwaerts van hier , meer dan twee duy- noemt wordt. Kort, defe plaets wijckt voorWe y r. fent fchreden verre is Vera, gemeenlijck Wvyr, geen ander eylandt der Orcades , \'t zy in deeen eylandt, twee mijlen lang, en fmal, rijc- viffchery , vruchten, en in veel andere nuttig-ker van vruchten, dan van turf, die uyt het heden, en voornamelijck in dappere en on-geburigh Roous daer gebracht wordt. verfaeghde mannen.Drie mijlen achter JVcyr naer \'t noordooften Van hier naer \'t noorden, byna twee mijlenGe rs. leght het eylandt Gers , met de Holms, van verre, is\'t eylandt PapaWaßra, dat omtrent pa pawelke de grootfte,gemeenlijck the Hen of Gerfa, drie duyfent fchreden lang, en vijfden hön- Wastra.dat is, de Hen Dan Gers geheeten wort, die al- dert breet is, en met een haven, die bec^uaemlengs, gelijck een pyramide, in een fpitfè berg is tuffchen \'t eylandt felve , en de

bygelegeopgaet, en die, gelijck Roous, overvloet van Holm, verkiert. Dit eylandt is tamelijck dichtgerijf heeft. bewoont, en geniet de fèlve nuttigheden , dieOmtrent drie mijlen van Gers, noordewaerts het groot Waftra felf geniet, en fijn beyde teEgilsa. aen leght gemeenhjckE^/^, omtrent famen meteen Predicant verforght. twee duyfent fchreden lang, en duyfènt breetj Ooftwaerts van Papa ïVaflra, omtrent fèven vruchtbaer, maer fonder turf, en de gene, die mijlen verre, leght het eylandt Eda, byna duy- Ed a. fy gebruycken, wordt met fchüyten uyt Roous fent fchreden lang, en op fbmmige plaetfen over de woefte zee, die fhel ftroomt, gevoert. vijf mijlen breet, doch op andere veel final- Hier is een kerck , met een toren, die hoogh Ier. Het geheele landt is byna m.et heyde is, en fpits toegaet, daer S. Magnus, de be- bedeckt, en is vol gepropt van heyvogelen ; fcherm-heyligh van d\'Orcades,gelijck het ge- dieshalven zijn hier weynigh wooningen, uyt rucht loopt, begraven is. Niet verre vande oorfaeck vande onvruchtbare gront. Meri kerck is oock een heerlijck huys. vindt echter daer twee voorname gebouwen, Naer \'t ooften van Egilfa leght het eylandt \'t een aen d\'oofterlijcke ftrant, Green-ßofts ge- s IA- Siapinfa, gemeenlijckShapinfa, tegen over Kirc- noemt, \'t ander naer \'t weften , by de plaets , PI N s A. ^^ ^ tker het drie mijlen af is. Dit eylandt is the Calfe of Eda , dat is, \'t Kalf yan Eda, gehee- omtrent fès duyfènt fchreden lang, en drie ten,voor weynigh jaren heerlijck van de Gr^^/ duyfènt breet. Het heeft een haven, die ta- l>an Carrick gefticht, en met twaelf foutpannen, melijck bequaem is, en de naem van Elmck ten deel in \'t eylandt felf, ten deel in \'t Kalfyan voert, en eenholm dichte by,E/^^f/\'ö/»?gehee- Bt/^ geftelt, verfien, daer in dagelijcks het ten , breet en grasrijck. Siapinfa fèlve is met befte en fijnfte fout gemaeckt wordt. By dit verfcheyde gebouwen, maer voornamelijck gebouw is een zeeboefèm , en daer in een feer met de wooning, gemeenlijck genoemt, bequame haven, en op een fèer hooge zee- versiert. Het heeft oock veel heyde, daer bergh, dicht by de haven, veel treffelijcke puyck van turf, en heyvogelen gevonden wor- valcken , die daer jaerlijcks neftelen , en van den. Het is byna in \'t geheel effen en laegh , daer uytgevoert worden , gelijck op veel an- en heeft voor fich een eygen en befbndere dere zeebergen van d\'andere Orcadiiche cy- Predicant. landen. Eda heeft oock overvloet van voor- x^oorder- Zuydwcftwacrts van hier, omtrent vijf

mij- treffelijcke fteenen,met dc wclcken in de win- lijckj A- len verre, over een woefte zee , die gedurigh- ter op \'t ys gefpeelt wordt. lijck tot hooge bergen rijft, leght het noor- Omtrent vier mijlen van Eda, zuydooft- derlijck Rïr<2,byna drie duyfènt fchreden lang, waerts acn, leght Stronfa, byna fes duyfènt fchre-



? DE O R C A D È S. fehredèn lang,en meer dan drie duyfent breet, turf naer hen huys voeren. Dit eylandt is volfeer wel bekent by de Hoüandtfche en Schot- gepropt van vette konijnen, die in\'t heelefche zeevarende Heden , die naer Schetlandt landt verfpreyt zijn, daer af d\'inwoonders, naop de viifchery trecken, uyt oorfaeck van de de viffchen, ten nteeflendeel leven. Hier zijnbequaemheyt der ree en haven , die daer feer^ deurgaens veel huyfen,en overal groote over-,veyligh is. Het is fèer vruchtbaer, en heeft vloet van offen, fchapen , vruchten , hooy endieshalven veel huyfèn, maer voornamelijck gras op \'t landt, en van verfcheyde viffchendrie , Huyp, tegen over Eda^ Bolland en Housbeyy uyt de zee. De gront is hier in \'t felfte van dédie hun uytficht naer de kOp hebben,gemeen- winter feer droogh en fandigh, daer af dit ey-lijck genoemt, feer geluckigh in de landt de naem gekregen heeft. Hier fijn twee viffchery,en byna duyfent fchreden van Stronfa kercken, en oock twee Paftoren, van de welc-felf afgelegen. Men vint geen heyde,en dies- ke d\'een oock de kerck van Ranals bedient,halven oock geen turf in geheel Stronfa, be- Omtrent drie mijlen van hier naer \'t zuyd-halven op een plaets, die haer uytficlit naer weften leght North-Ranals, meer dan drie duy- nor \'t welcktien mijlen zuydwaerts fènt fchreden lang, en meer dan duyfènt als.daer af gelegen is, en een verwoede zee tuf- breet, vlack, laegh en droogh , en met eenRAfsA. fchen beyde heeft. Dit deel wordt Raujï ge- kerck van de heylige Olaus (daer af bovennoemt , en is een half-eylandt , tamelijck gefproken is) verciert, en dat aen de felve ge-vruchtbaer , en met veel hey-landt, daer turf macken en ongemacken deelachtigh is, diéten dienft van \'t geheel eylandt uytgedolven Sai^da heeft,van t welck het door een feer ver-wort, en van alle zijden met veel hooge zee- vaerlijcke zee afgefcheyden is.bergen bewalt. Dit zy genoegh van d\'Orcadifehe eylanden Niet verre van de ftrant, dicht aen de ha- in\'t gemeen gefèght.Papa. ven , leght aen Stronfa, weftwaerts daer af, een In de fbmer, gelijck oock fomtijdts in de Luck.S T Ro N- gyi^j^ jj. ^ p^pa Stronfa genoemt, meer dan duy- winter, genieten d\'Orcaders een fèer gema-fèntfchreden lang, maerfmal, feer vrucht- tighde en gefbndelucht, die tot de gefbnt-baer, doch niet rijck van turflant, en naer fijn heyt en \'t lang leven der inwoonders fèer dien-grootheyt tamelijck met huyfen , en met an- ftigh is. Het landt is hier ten meeftendeel

feer jr^edamg-der gerijf verforght. Fda,Stronfa en Papa Stronfa mager en fchrael, en deurgaens met groote ^n\'t va-n \'twerden gefamentlijck van een Predicant be- of kleyne fteenen vermengt. De aerde is oockdient. diep,als op een vafte gront fleunende^ en Yooxhy Papa Stronfa naer\'t zuydweften legt dieshalven konnen fy de ploegh niet diep inSanda. Sanda, naPomona het grootfte van alled\'Or- d\'aerde laten gaen, of het landt laegh omfpit-cadifche eylanden, twaelf mijlen lang, van ten. Sy ploegen fomtijdts\'t landt met vierde zeebergh Spurnes tot aen de laege zeebergh paerden alleen , en fomtijts met twee, daer fyLopnes of Toftms-, van Haucbnes naer \'t ooften,en twee offen, of twee koejen by voegen, en wer-Whytmailnes naer \'t weften byna acht mijlen pen licht zaet, dat fy daer hebben, in de vore.breet, en op andere plaetfèn eng, voorname- I>e meft, die fy, behalven de paerdedreck,Hjckin\'t midden. Naer \'t noorden is het foo voornamelijck gebruycken om \'t landt te mie-laeo-h ( want naer \'t zuyden rij ft het hooger ften, is zeegras , dat in groote dwarrelwindenop)^dat de zeelieden, die dit eylandt niet ken- van de klippen afgefcheurt, en op de ftrantnen, dat niet in \'t geficht krijgen voor dat fy geworpen wordt. dicht daerby zijn,- \'t welck de gene, dieby Sy hebben foo groot een inkomft van ^^^^^^^nacht derwaerts zeylen, dickwils fchipbreuck vruchten , voornamelijck van garft, (want fydoet lijden. D\'inwoonders van Sanda wen- houdendehavert\'huys,om datfy daer af geenfchen dickwils, en in ernft , dat dit gefchieden foo groote overvloet hebben,) dat fy die, ge-mach, op dat fy van de gebroke fchepen dorfchten wel gefuyvert hebbende, in facken,brantfloffe fouden krijgen ^ want in dit geheel konftighlijck van ftroo gem.aeckt, doen, eneylandt is geen heyde, of turflandt. Sy berey- aen d\'uy theemfche volcken te koop fenden.den en koken hun fpijs en dranck met ftroo, Men vint hier geen geyten,maer veel offen,of met meft van heeften, of met lange ftruyc- koejen en fchapen , daer af fy tot hun behoefken, en bladen, als van zeegras, dat hier, en melck , kaes en butter krijgen , van de welckein aile d\'andere Orcadifche eylanden in groo- \'t gene, dat fy fèlf eten, beft is maer \'t gené,te overvloet is, en dat in de fbmer in de fonne- dat fy tot fchatting aen desKonings pachters,fchijn gedrooght, en als een fchat tot dit ge- of aen hun Heeren betalen, word niet wel be-bruyck bewaert wordt. De rijcken van dit ge- forght om klaer te leveren. Hier

zijn oockweft (gelijck oock de machtigen uyt North Ra- meer kudden van verekens, die in \'t gras, opnals, daer geen heyde is) doen in breede fchuy- de bergen, en in de heyde beter , dan in En-*ten uyt Eda over de fchrickelijcke zee, een gelandt, weyden : een ontellijck getal vanlange wegh verre, en fomtijdts oock korter, zee- en lant-vogelen. Hier is een groote over- roae\'e^P- vloet th-



? i NIEUWE BESCHRYVING VAN vloet van byna alderhande viffchen, gelijck telt, behalven de gene, die met ploegen,van walviffchen, zeekalven, en zeeverekens: faeyen, en huyfen te bouwen befich waren,oock veel fchulp-viffchen, als zeekrabben. Indien d\'ouders door hun flerven eciiigeoefiers, kreeften,moffelen,zeeflecken, en vele landen nalaten, fbo deelen d\'o^ige kinde-anderen. Hier is geen vergiftigh dier,en oock ren, \'t zy mannelijck of vrouwelijck, die innietfchrickelijck om aen te fien, behalven de gelijcke deelen onder malkander j en fijn erf-padde. Men vint by hen oock paerdekens,die goet te verkoopen wordt by hen fbo hooghfy gemeenlijck Shakies noemen, wel verachte- als kerckfchendmg opgenomen,lijck van gedaente, maer tot alle dienflen fèer Sy malen hun graen met Watermolens (want Molens.nut,jameerdan men geloovenkan. daer zijn geen wintmolens) in de winter , alsMen vindt hier nergens geen boomen, (be- het water noch niet bevrofen is. Sy breken dathalven te Kircm, en eenige boomtjes in Boy^ niet tot ftof, gelijck in Schotlandt, maer ta-dan heyde, en dit niet fbo feer door \'t gebreck melijck grof, gelijck te fien is, fbo wel in hunvan den hemel of van\'t landt, wel door broot, onder d\'afch gebacken, \'twelckdaerd\'onachtfaemheyt der inwoond^rs : gelijck meeft gebruyckt wordt, als in hun broot, opmen klaerlijck befjieurt uyt de yeelheyt van een yfere of fteene roofter gebacken. Als dede wortelen der boomen , die daer in vele watermolens van koude bevriefèn , foo malenplaetfen uyt d\'aerde uy tgedolven \\k)rden. de vrouwen het graen met een hantmolen, byLeefmid- Hct gcmccn, cn voornamelijck de boeren, hen §)uearnes genoemt, die daer lieffeüjck on-deien. heeft in de dagelijckfche leef-middelen noch der fingen , \'t welck het onaengenaem ge-veel van d\'oude fpaerfaemheyt behouden 3 en druys der handtmolens verfacht.dieshalven genieten fy een groote en byna Sy gebruycken tweederhande gewichten, Cemcke».eeuwige gefbntheyt van ziel en lichaem: men en wegen met het groot,the Poundiar genoemt,vindt fèlden fïecken onder hen en vele fter- het graen, en met het kleyn, \'t welck fy ge-ven als fy van ouderdom uyt cn afgeleeft zijn. meenlijck Bifmer heeten, de wol, die wat wree-D\'onkunde der wclluften, uyt een eerlij cke der en harder by hen is, en butter, kaes, vlas,behoefte voortgekomen , vermagh meer by en andere kleyne dingen. hen , dan by andere volcken de konft der Ge- Sy zijn ruym en milt in gaftery^n, die fy by Zeden.neesmeefters (die niet by hen gevonden wor- hen een weynigh voor Chriftus geboortedaghden)

om de gefontheyt te bewaren, of, verlo- beginnen te houden, en byna de geheele Win-ten zijnde, weêr te krijgen. ter daer in volharden, voornamelijck te Kirc-Vernuft. Sy zijn tamclijckfchtandctvan vcmuft, cn , om vrolijcker van geeft te zijn, of ombequaem om alle konften en wetenfchappen nieuv/e vrientfchap te maken, of om d\'oude,te leeren , vaft van geheugenis , en vele van uyt eenige oorfaeck verfiaeut, te vernieuwen,hen fchoon van gedaente , en lang van geftal- en te beveftigen. Sy hebben verfcheyde ente , vrolijck van gelaet, dapper en kloeckmoe- goede gerechten, naer dat hun landt voort-digh en betoonen , als de gelegentheyt ver- brengt, en goede dranck, voornamelijck bier,Ichijnt, fïch dapperen onverfaeghtvan ge- fomtijdts met en fomtijdts fbnder hop ge-moed , om in \'t befonder, of in \'t openbaer kookt,dat krachtigh en klaer is,en een aenge-te ftrijden. Naer hun opvoeding fpreken fy name koleur heeft, die tot drinken noodight.felven fpitsfïnnighlijck , enluyfteren gratigh- Soodanigh bier, in hyth, Edinburgh, en inlijck naer\'t gene, dat van anderen fcherp- veel andere plaetfen in Schotlant wel bekent,fmnighlijck voortgebracht wordt, \'t welck fy wierd eertijdts gekoockt in de boere huyfènopfluyten. Sy betoonen, of pogen te betoo- van Neder-Scapa, een plaets, duyfent fchre-nen de heusheyt en beleeftheyt, die fy van den van Kircspa zuydwaerts, en noch in dede Schotten, by hen woonende, geleert heb- ftadt gelegen : en de kooplieden doen hetben. Sy,jafelfde boeren, luyfteren naerftigh- fomtijdts fbo fterck koken , dat het, als menlijck naer de heylige predicatien, en, gehoort een druppel daer af in \'t vuur werpt, terftont,zijnde,brengen die malkander weêr in geheu- gelijck de brandewijn, tot vlam opgact, engenis. een lange tijdt, te weten fèven of meerjaren Codsdienfl. Sy eeren Chriftus Geboortedagh , en het goet kan blijven. Paefchfecft, en komen dan met groote toe- Indien fy over hun macltijden in \'t drincken loop in de kercken, om deelgenoten van des eenige Spaenfche of Franfche wijn hebben, Heeren Avontmael te worden. Daer is een ( van de welck tamelijcke overvloet uyt Lyth groot getal van inwoonders in d\'Orcades: naer Kirciv^^ gevoert wort) foo drincken fbm- want toen , in\'t leven van de lefte Graef der mige fbo vele t\'ongebondener en anderen, Orcades, de hoofden getelt wierden, \'t welck die matighlijcker fbuden drincken,worden,te- in hun wapenmonfteringen eenige malen ge- gen hun wil en voornemen , dickwils door de fchietis, wierden hj Kirc^a, in een luftige voorgeftelde namen der afwefige vrienden .1 &quot;Boomen. 11 = II; if.. i i

! si i \'HlW \'üivil ijiLif\' \' i ;, \' >&quot; äi 1 , ! I I I I M i (! ? \' f bygelege beemd , tien duyfent mannen ge- tot drinken gedwongen. De feer groote kroes van 1 \'i



? I : .f.. ORCADES. heel, drie, die iii de zuyderlijcke eylanden,acht die in Pomona, en fes, die in de noorder-lijcke eylanden de kercken, en de dingen, diedaer toe behooren , befbrgen , en de kercke-lijcke tucht aen de misdoenders met grootenaerftigheyt en ftrengheyt plegen. Sy zijn heden alle van de GereformeerdeReligie. Men weet niet fekerlijck wie d\'eerften d\'Or- Okde m-cadifche eylanden bewoont hebben. Sy be- toonders.weeren alle dat fy Duytfchen van oorfprongzijn geweeft - rnaer men verhaelt niet uyt watgeftacht van Duytfchen fy gekomen zijn. In-dien men uyt de tael gifïing mocht maken,fbofbu men mogen achten dat fy uyt Noorwegenof Denemarcken gefproten zijn ; want eer-tijdts , en noch heden gebruycken fy in vele,maer niet in alle d\'Orcadifche eylanden d\'ou-de Gotfche of Noorweeghfche tael , dochgrootelijcks bedorven5 en fy gebruycken eenfelve wijfè in\'t wegen, als de Noorwegers.Maer heden is by hen de tael der Schotten( van de welcken een groot getal onder henwoont,die de voornaemfte ampten in de kerk,en in de politie bedienen) in \'t gebruyck, ge-lijck oock de Gotfche tael, die van fommigeonder hen gebruyckt wordt. Sommige ach-ten dat fy Piden hebben geweeft, voorname-lijck hierom, dat d\'engte, die hen van Catk^nes affcheyt, de Pidifche engte genoemt wort,en oock om dat in verfcheyde plaetfen vand\'Orcades eenige otideraerdfche huyfèn wor-den gevonden, die, gelijck men noch hedenacht, de wooningen der ingebore Piden heb-ben geweeft. Doch van een onfekere faeck kanmeri niets met fekerheyt feggen. E D van de héyiige Magnus, die iy Beker noem-den , is voor vele jaren van de Biffchop Lansnaer Glafco gevoert; en dieshalven konnen deBiffchoppen, by hen komende, (want hier isnu geen Biffchop,) door \'t uytdrincken van defelve , niets van hun voorfj^oet of tegenfpoetvooriêggen, gelijck hun voorouders deden. De gene, die\'t opper-overheyts ampt be-kleet , en in gedingen, en kleynder en groo-ter faken voor Opperichout verftreckt,woontte Kirc^pa , daer de Raedt, foo wel de werelt-lijcke, als de geeftelijcke, oock ftjn fteê heeft,daer aen allen Recht gelproken wordt, die ingeftelde tijden, te weten op d\'eerfte van No-vember, of daer omtrent uyt d\'eylanden aen-komen. Onder d\'Opperfchout zijn noch vierminder Schouten van Kircw, die ly Balju-wen noemen, en die door de ftemmen vand\'Opperfchout, die oock Burgerm^eefter vanKircwa is, en van de leden van de wereltlijckeRaedt jaerlijcks verkofen worden. Defen ver-hooren de mindere faken, als d\'Opperfchout,om de verfchillen te hooren , en Recht teipreken, alle eylanden deurreyft. Sy verwij-len de

misdadigen, die aengebracht en gevatzijn, ten vuur, en dit op hun eyge bekentenis,of fekere vonniffen , en onbefproke getuyge-niffen, daer\'t onderfbeck en de goetkenningvan de kerckelijcke Dienaers voorgaet. De Bedienaers van Godts woort vergade-ren alle maenden te Kircua, doch in de fbmer,want des winters durven fy fich niet op dewoefte zee begeven j en komen te famen omgelijcke reden in\'t verhandelen der geefte-lijcke dingen, als in Schotlandt, uyt het welckiy ten meeftendeel gefproten zijn. \'t Getal der Bedienaers is feventien in \'t ge- i. i i\'l-Ml lil OverhejfsAmpten. 3 W\' li ï:\' \' I( Andere Befchrijving van DORCADISCHE EYLANDEN. Et noorderlijck deel vanSchotlandt heeft tot fijnge^buren aen \'t vafte landt naerde noortzijde d\'Orcadifcheeylanden, naer de weftzijdede Hebridifche eylanden, ennoch verder naer \'t noorden Schetlant. D\'Or-cadifche eylanden, die van menfchen bewoontworden , zijn 28 in \'t getal, behalven meer an-deren, ledigh van inwoonders, en alleen dien-ftigh om vee te weyden. Sy, met een mate-lijcke ruymte van malkander gefcheyden ,worden gemeeniijck Orkney genoemt, Sooda-Schotlandt, tiigh lïoemt hen éen oudt parkement-fchrift,gelijck Argath, dat is, boven de Geten. Camb-denus wü liever boven Cath; w^antfy leggentegen over Cath, een Landtfchap van Schot-landt, \'t welck , uyt oorfaeck van ftjn zee-bergh , nu Cathnejfe genoemt wordt; welcksinwoonders Carini voor Cathini qualijck by Pto-lemeus genoemt fchijnen te worden. In detijden van Solinus waren fy ledigh van men-fchen, en fchrickelijck van biefen befet: maernu zijn fy bewoont. Sy zijn een deel van hetSchotfche Rijck; doch ftonden echter eertijts nügen*&quot;\'onder hun eyge Koningen. De jaerboecken . <111 van Aaaa t ? (! \\ ill t : !f I



? iSo DE O R van Schotlandt gedencken aen drie, van dewekken d\'eerfte GaiPm was, (gelijck fomniigemeenen) tot een zegeprael weghgevoert, metfijn gemalin en kinderen, en dit van KeylèrClaudius , gelijck Suetonius, Beda en Eutro-pius verhalen. De tweede was BehfSj die, vanEvenus, Koning van Schotlandt, in de ftrijtverwonnen, de handen aen fich felf floegh.De derde was Gethles, de broeder van Gethus,Koning derPiden, die, uytvluchtende,hier tot Koning gemaeckt wierd. \'t Is onfe-ker wie d\'eerfte defe eylanden bewoont heb-ben , of de Piden, of de Saxichen, of de Dee-nen en Noormannen,\'t welck waerfchijnelijkftis,om datly in tael en zeden,en in de benamin-gen der plaetfen den Deenen beft gelijcken ,onder de wekken echter Schotlandt lijn in-drucklels en zeden vermengt heeft, \'t Landt-fchap heeft geen boffchen , maer is echtervruchtbaer van garft en haver. Men vindt indefe eylanden geen flang,of eenigh vergifdghdier , gelijck oock niet in Yrlandt j maer lyvoeden een groot getal van kudden der bee-ften. Hier zijn veel hafèn, konijnen, kranenen fwanen. Hier is oock een rijcke villchery,uyt de welcke d\'inwoonders overvloedigewinft trecken. Julius Agricola,d\'eerfte Britan-nia met èen vloot omgetrocken, heeft d\'Or-cades , tot aen die tijdt onbekent, gevondencn bedwongen; lbo verre is \'t \'er af dat Clau-dius (daer afhier voor geljirokenis) die ver-wonnen heeft, (\'t wekk in Hieronymus jaer-boecken verfèkert wordt) dat luvenalis in detijdt van Hadrianus gefongen heeft: -Arma quid ultfa Littora luyern^e promoyimus, modo captasOrcades, minima contentos noäe Britannos. Maer federt, toen de heerfchappy der Ro-meynen inEngelant verviel,hebben fy de woo-ning der Piden ge weeft,gelijck dePoèct Claudia-w^^iboertcndefingt: --Maduerunt Saxone fufo Orcades. Neckius verhaelt oock dat deSaxfchen,Oc/>/J^en Ebijfus, die onder de Brittanners treffelijckedaden gedaen hadden , met veertigh roof-fchepen naer dc Piäen fijn gefchecpt, en d\'Or-cades verwoeft hebben. Sedert fijn zy in demacht der Noorweegers cn DeenCn gekomen,daer af d\'inwoonders dc Gotfche tael fpre-ken. En eyndeïijck heeft Chriftiernus, Ko-ning van Denemarcken , in \'t jaer 1474 ,voor een feeckere fbmmc van penningen alle Aert VM\'t landt. Verfchey-denhejt\'van dieren. WkmndjeRorrxjnenken eerftvenvonnenheeft. Wie hen fi\'dert inge-houdenhebben. D lijn recht aen de Koning van

Schotlandtovergegeven. Het voortrefielijckftehicr af isPomonia, door de Biffchoppelijcke fetel yqt:-Nam»^maert, van Solinus het daghrijcke Pomona ge-noemt, uyt oorfieck van de langheyt van dedagh, heden Main/and by d\'inwoonders, als ofhet een vaftlant was. Dit eylandt ftreckt fichin de langte van\'t weften naer t ooften uyt,en leght tuftchen d\'acht- en negen-en-vyftighgraden noorder breette. Het heeft aen deftrant de Stadt Kirchtoalle, daer niet verre afmijnen van loot en tin fijn. Tuftchen dit ey-landt en de Schotfche kuft is een tamelijckefh-ant van de zee,en eenige eylanden. Dc na-men der andere eylanden fijn , Boy,Grams- Oy^Souna, Flctta, Burra, Coupins- Oy^Eglis-Oy, Rouus-Oy^Bara, Weflr- Oy, Wyer, Gres- Oy, Papa, Beth- Oy,Sand- Oy, North- Ranals-Oy, Stronfa , South-Ra-nah\'Oy, Siapins~Oy, &c. By Ptolemeus wor-den d\'Oc^f^w oock onder defe geftelt, die, ge-lijck Cambdenus vermoedt, nuBethy genoemtworden, \'t Is , feght Cambdenus noch nietvaft geftelt, of ick Boy, \'t wekk onder defègetelt wort;, PïinïmDumna noemen fal. lo-hannes Major noemt Zeelandt, dat fich indelangte van vyftigh duyfent fchreden uyt-ftreckt, eender felve eylanden. En vermitsd\'inwoonders van garft overvloejen, fbo ma-ken fy een fèer ftercke dranck 5 en fy werdenvoor de grootfte drinckebroers van alle men-fchen gehouden, fchoon men daer noyt ie-mant droncken , of van fijn finnen verbyftertvindt: jae Boéthius fchrijft dat zy noyt finne-loos of van verftant berooft fijn. Sy levenhondert jaren en meer. De gemadghtheyt van de lucht is des fomers Gematigh-gefbnt: maer in de winter bulderen dc winden ^fchrickelijck. De gene, die defe eylandennaeu befichtight hebben, feggen dat men hierpadden vind , en dat \'er geen ander vergiftighdier gevonden wort.Sy hebben geen boomen;maer \'t eylandt Boy brengt eenige boomtjesen boomgacrden voort, \'t Is echter buytentwyffel dat,fbo men daer boomen plantte, totder felver voedtfel aen\'t landt niets ontbre-ken fou \', want het is tamelijck vruchtbaervan hofkruyden en moeskruydcn. Sy ver-fchaffen loot,yfèr cn tin.\'t Volk verfchilt wey-nigh van dc Schedanders in feden, wetten engeftalte der lichamen , behalven dat defe watbeleefder en gedienftiger tegen devreemde-^lingen fijn. S. A b e.



? iSi beschryving der SCHETLANDSCHE EYLANDEN. UYT BUCHANANUS. ? Et naefte eylandt acn Faire-JIeis het grootfte van alle deEethlandtfche, en wort daeromvan de inwoonders Main-oheVafl-landt genoemt , jfiijndetfeftigh mylen lang , en opfbmmige plaetlen fèftien breedt. \'t Heeft feervele voorgeberghten, doch maer twee die ge-denckens-weerdt fijn, het een, dat lang enfinal is, ftreckt nae \'t noorden, het ander, watbreeder fijnde,nac \'t noordooften.De zeekantis hier meeft bewoont, maer te landewaert inkomt geenderley dier, als alleenlijck vogels.Voor ettelijcke jaren hebben het de inwoon-ders verder beftaen te bouwen, als haer voor-ouders plachten, maer byna fonder eenigevrucht. Haren rijckdom halenfê uyt de zee,hebbende aen alle fij den fèer goede bequaem-heyt om te viffchen. Van dit eylandt tien mijlen naer het noor-den is gelegen Zealy fijnde over de twintighmijlen lang, en acht breet • maer foo wildt,dat \'er geen dier en kan dueren, dan dat daergeboren is. Men feght dat op dit eylandtWoont een Bremer koopman, die allerley uy t-landfche waren, die fy van noode hebben,derwaerts brengt. Tuffchen dit eylandt en\'t vafte landt leggen de kleyne eylandtjens,Ling, Orn, Bigg, Sanßfer. Boven \'t welcke on-trent negen mijlen na \'t noorden leyt Vufl, datover de twintigh mijlen lang is, en fes breet,een plat landt, en niet ongenoeghlijck omaen te fien, dan dat het rondtom gequelt isvan een fèer wreede zee. Tuffchen dit eylandten Zealleggen Via, Vra, Linga, en daer buytenweftwaert aen twee Skmksyen Burra: ooft waertaen Balt, Bonneg, Fotlar, dat feven mijlen langis,en fèven van Vufi,en acht van Z^^/verfchey-den i leggende recht voor de engde, die Vußvan Zeal affcheydt. Daerna leggender veel\'Animey\' geringe eylanden tegen over de ooftfijde vanpj. ^^^^ ^ ^^^^^^ oofterfche Skenies^ Zeal. Vu ST. Chual(e, Noßmd, Bras en Muß. De weftfijdeomringen de wefterfche Skemes,Rotti,kleyn Pap-pa, Vonned, groot Pappa, Vall, tronder, Bm, grootBaur, kleenBaur, en tuffchen de fèlve leggenten naeften by even foo vele Bolmes. V>eBethlanders leven feerby eenderleykoft ^^^^^met de Orkneyers, doch na haer inlandtfch ge- ^was foo wat fpariger. Gaen gekleet op fijnDuytfch , en na hare gelegentheyt niet onge-voeghlijck. Haer winninge trecken fy uyt eenfekere flach van grof laken, dat fy de Noor-mans verkoopen,traen, die fy van der viffcheningewant koken, botter, en vifch. Sy viftèhenmet fcheepjens van twee riemen, die fy al

ge-maeckt van de Noorwegers koopen. De vifchdie fy vangen, plegenfe eensdeels te fouten,eensdeels by de wint te droogen : en van defèdingen makenfè meeft het geldt, daer fy haerfchattinge, en de huyfen daerfe in woonen ,mede betalen, en al haren huysraet als oockhet meeftedeel van haren koft mede koopen.Die puntigh zijn, hebben onder haren huys-raet foo wat filvers. In haer maten, getallenen gewichten volgenfe meeft de Duytfchewijfe,en gebruycken oock deDuytfche,oft by-naeft oude Gottifche tale. Sy kennen geen T^ei.dronckenfchap, dan datfè malkanderen eenster maendt te gaft nooden , en die dagen vro-lijck, doch eenvuldelijck, fonder kyven ofander ongemack dat de dronckenfchap me-debrengt , doorbrengen j welcke maniere vandoen fy dienftelijck achten pm de onderlingevrientfchap te onderhouden. De vaftigheyt . , .van hare gefontheyt is by onfe tijdt gebleken ^\'in eenen Laurensyéïe een vrouwe getrout heeft, >na dat hy hondert jaren out was. Defè man ,hondert en veertigh jaren oudt fijnde, voermet fijn fcheepjen, by een fwaren ftorm, uycviffchen en is nu onlangs, niet van eenigegroote fieckte gekrenckt, maer vanoudert.dom afgeleeft fijnde, geftorven. % i\' i! H:; KieiiWQ . hl I I H I ii u



? Oewel het zuyderlijckfte deel vaftHethknd, uytoorzaeck van fijn hoog-te, van de noorderlij ckfte Orcadi-fche eylanden gefien kan worden, endat weêr d\'Orcades fien , fbo liggen fy echtertachtigh duyfent fchreden verre van malkan-der , daer een fchrickelijcke woedende enbrullende zee tuffchen deur loopt. Omtrent tuffchen beyde in \'t midden vandefe zee light Fara, gemeenelijck the Faire ile,dat ISySchoon eylandty in \'t geficht van d\'Orcadesen Hethlandy dat in drie hooge zeebergen rijft,en met uytfteeckende klippen omringt, envan alle fij den onaenkomcüjck , behalvennaer \'tnoordtooften, daer het tamelijck laeghis,en een veylige reê voor de fchepen maeckt. Hier aen hangt naer \'t noordwcftcn eenbreede groene klip,die,fpits gelijck een toorenindehooghteopklimt,metfchapen befet,daeraf zy de klip der Schapen, of, naer de tael van\'t landt, the Sheepe craige,genoemt word.Dit ey-landt is naer de plaets en gelegenheyt vrucht-baer van vruchten, vee,en van andere dingen,die voornaemelijck tot onderhouding van\'t menfchelijck leven nootfakelijck fijn , maerinfonderheyt van byna alderhande flagh vanviffchen, uyt oorfaeck van d\'overmatige fnel-heyt van de geweldige heen en weêrvloe jendeftroom. Wat de naem van Schetland aengaet, diewort van Buchananus op verfcheyden wyfenuy tgedruckt, en noemt het nu Hethiandt, danZeelandt,en dan Schetlandt, begrypende alle defeeylanden als in een , fchoon yder eylandt zijneygen en befbndere naem heeft. Defè eylan-den hebben hun eerfte naem van hun hoogh-te j want zy verheffen fich in vele plaetfenhoogh in de lucht op. De tweede naem komtvan hun gelegenheyt j want zy worden in eenbefonder, en verre het koutfte deel van de zeegeplaetft. De derde naem fpruyt uyt de fchat-ting, die fy eertijts en noch heden aen deKoningen van Schotlandt , en Heeren vanNoorwegen betalen, welcke fchatting zy ind\'eyge tael the Seat noemen,ds ofiemmt Schat-ting-landt feyde. \'t Naefte aen the Faire ile naer \'t zuydooftenis het grootfte eylandt der Hethlandifchen, metgeen befondere naem aengewefen , maer\'twelck d\'andere Hethlandifche eylanden in delangte en breette verre overtreft, van d\'in-woonders the Mainland, dat is, Vafte-landt,genoemt feftigh duyfent fchreden lang,en op fommige plaetfen feftien duyfènt breet, Schapenklip, theSheepscraige. Oorfprongvan de ^mem. ! 1 ; tl.\' M ^ i: I M AIN- i. a n d. en ftreckt fich in vele kleene zeebergen uyt,van de welcken twee de voornaemften fijn jd\'een , lang en fmal , loopt noordewaertsuyt, en wort Eflincs genoemt : d\'ander , bree-der fijnde, loopt zuydooft aen, en

werd Fhede- „és en ne-lands zeebergh geheeten. Voor eenige jaren ^^sUndt.wierden alleeniijck de zeeftranden van dit ey-landt bewoont,maer heden werden oock d\'in-nerlijcke deelen in verfcheyde geweften vande naerftige menfchen gebouwt en bewoont.In dit eylandt fijn fèer hooge bergen, metheyde bedeckt , van de welcken de voor-naemften naer \'t zuyden de Cliftifche bergen Clifthiiïs:fijn genoemt -, en d\'ander naer \'t noordenwovtRenisfelt gehceten,en is op de top met een ^emsfeltvuurtooren verçiert. Men vindt hier oockveel vlackten , en andere beftote en vrucht-bare plaetfen. Geheel Eethland wort gedeelt in eylanden, EyUnden.eygentlijck dus genoemt, tot fes-en-veertighin \'t getal, in veertigh holms, en dartigh klip-pen , die alle tot onderfèheyt yder met huneyge naem genoemt worden. Wy fullen al-leeniijck van de voornaemfte eylanden eenweynigh fpreken. Ses mijlen verre noordewaerts aen van\'t vafte landt is \'t eylandt Zeal, gemeenelijck ^ ^Teil, achtien duyfènt fèhreden lang, en ne-of Yell*gen duyiènt breet. Voorby Teil naer \'t noordenleght Vufl, in langte en breette byna met Teilgelijck, vlack, aengenaem om t\'aenfchouwen,vruchtbaer, en, naer d\'aert van \'t volck, metheerlijcke gebouwen treffelijck verçiert. Tuf-fchen defe twee leggen verfcheyde kleene ey-landen , als Via, Vra en Linga. Buyten Vufl ^^naer \'t weften fiet men verfcheyde klippen, en niBurra • naer \'t ooften Balta en Bonnega-, naer^*\'t zuyden Fotlar, anders Phedor genoemt, fevenduyiènt fchreden lang, en oock feven duyfènt Homega»van Vufl, en acht duyfènt fchreden van B//ge-legen. Dan volgen veel eylanden van kleenbelang , die voor d\'ooftfijde van \'t vafte landt aen de ooß-verfpreydt leggen, namelijck Mehla, drie Ooß- M 5Skenien, Chueja, Noflunda, Brejja, en Mufa. Dewcftfjjde van \'t vafte landt is befbomt met deWefl-Skenien, Rottia of Ru, kleyn Papa, Vouneda,groot Papa, Valk, Trondra , gemeenelijck 5.Tronons eylandt, Burra, groot Hoycra, kleen Homa^daer byna foo vele holms tuffchen verfpreytliggen. De Hethlanders krijgen vele goede vruchtenuyt de zee, en van \'t landt: zy hebben magerehaver -, maer d\'eylanden fijn ten meeftendeelheel vruchtbaer van goede garft.Oock fijn \'er offen 5



? , I i: il T öfTen, en oock fchapen , die altijt twee, enfomtijts oock drie jongen geHjck voortbren-gen , en oock grooter dan in Schotlandt fèlf.Sy hebben oock paerden , of eer paerdjes ,maer die, boven yders geloof, tot alderhandedienften, m^et hun natuur over een komende,bequaem fijn, gemeenelijck Schalties gen^Lcmt,dienftigh om \'t lant te ploegen,en oock onderde fadel een man te dragen , fonder hem m.etfchocken te vermoejen , maer brengen, meteen ftadige gang, gelijck de telloopers, dereyfigers vele mijlen verre deur ongebaendewegen ter plaets daer zy begeeren. Sy heb-ben laken, van grove wol gemaeckt, in huneyge tael Wadmeal genoemt, dat zy aen deNoormannen tegen andere waren en dingen,die fy nootfaeckelijck behoeven, verwiffelen. \' Het gemeen volck maeckt hier ten meeften-deel van wolle-garen dicke hantfchoenen enkouften, om de koude des winters af te wee-ren , en uyt te dryven. Maer fy hebben nochmeer gemack van de zee : want zy zijn gedu-righlijck met de viftchery beefich,niet alleen-lijck des zomers , maer oock in de winter , enviffchen metongedeckte fchuyten, daer meefy tegen de woefte en hollende golven wor-ftelen doch fy moeten fomtijts hun al tegroote ftoutheyt met de doot betalen. DeYÏffci^en , daer af fy overvloet hebben , fijnkabbeljau, fchelvifch, fteur,makereel,fwaert-viftchen, roch, tarbot, haring,groote en kley-ne falm, zee-ael en tongen: men vind hieroock veel fchulpviftchen, alsoefters, mofte-len, krabben, en zeefprinckhanen; en grooterviftchen , als walviffchen , zeevarekens, zee-kalven,otters. Sy maken uyt het ingewant derviffchen olie,die fy by winter tijt,in plaets vankaerffen, branden. Ia defe eylanden vioe-jen over van alderhande vogelen. Doch de vo-Gevogelte» g^j ericaria wort hier nietgevonden,fchoon \'erveel heyde is , en kan, hoewel daer gebracht,niet leven, gelijck de veelvoudige ervarent-heyt betuygt want eenige gepaerde vogels ,uyt d\'Orcadifche naer defe eylanden gebracht,fijn geftorven, foo haeft als fy aen Hitlmd qua-men. D\'oorfaeck van fbo groot een wonderis voor \'t menfcheiijck verftant verborgen; en\'t heeft d\'Almachtige fbo belieft, dat alle lan-den niet alle dingen dragen fouden. Behalvende tamme ganfen hebben fy oock veel katten,die d\'inwoonders naer de verfcheydenheytvan hun geftacht met verfcheyde naemennoemen. Hier is geen Stadt, behalven een, in\'tvafte landt, gemeenelijck Sc^tootem ge-noemt , feer kleyn, maer met een kafteel ver-fterckt en verkiert, derwaerts d\'inwoondersdefèr eylanden van alle fij den naer toe vioe-jen, om recht te hooren fpreken. De langfte dagen des fbmers duren tweegeheele maenden lang, en

de lucht is daer nietSchotlandt, H LAND. 183 alleenlijck feer helder , maer oock gefbnt: endes winters fijn daer oock twee maenden langde dagen feer kort. De lucht wort dan woeften ongeftadigh ; en de zee, door de ftrydigegolven bewogen , Woed op een fchrickelijckewyfè , en veroorfaeckt oock groote fchrick inde menfchen, die op \'t landt ftaen. Sy gebruycken hier treftèlijcke turf en hey-de tot hun brandinge. Dedranck van\'t ge-meen volck is mekkwey , eenige jaren lang invaten geftort,en in koude kelders onder d\'aer-de gedaen, daer \'t krachtiger w^eér uytkoomt,en haeft droncken doet werden. Sy noemendefe dtSinckBladitm of Blamm, Maer dege-ne, die machtiger fijn, koken in hun huyskrachtighen dick bier , enfchencken dat meteen vrolijck hart en blijdtgelaet aen degenedie van buyten komen. De Hethlanders hebbenin\'t algemeen omtrent gelijcke leefmiddelenals d\'Orcaders,behalven dat die, gelijck oockde huyshouding, een weynigh ftrenger is. Sommigen kleeden ftch op de Duytfche Kkedin^wyfè ,• maer de gene , die rijcker fijn , op dewyfè der Schotten , en tamelijck cierelijcknaer hun middelen. Sy vergaderen geit van devifch, die fy vangen , en ten deel fouten, enten deel in de wint droogen , en betalen daeraf de tol en fchatting, en koopen daer voorhuyfèn, om in te woonen, huysgewaet in \'t al-gemeen, en een groot deel van liun lijftocht,dat is , meel en bier. Sy fijn net en ftndelijckin hun huyshouding , en de gene, die rijckfijn , gebruycken filver. Men oordeelt datd\'eerfte inwoonders defer eylanden uyt deDuytfchen, Deenen of Noormannen gefpro-ten fijn, om dat fy de maten,getallen en \'t ge-wicht naer de Duytfche wyfè gebruycken. De ^tael, die fy fpreken,is Duytfch, of oud Gotfch.Sy fijn tamelijck gaeu van vernuft, en tot allekoniien en wetenfchappen bequaem, fbo fyfich. met ernft begaven om die te leeren. Wat de feden der Hethlanders aengaet, de-wijl een lang gevolgh van tijden vermagh veelverandering in te brengen, en de tijden felfveranderen, fbo veranderen wy oock daer in :\'t welck te ften is in d\'oude en nieuwe inwoon-ders defer eylanden , eertijdts ruw, en onbe-fchaeft, maer heden heel treffelijck van feden,en dit door de gewoone ommegang met devreemden , en voornamelijck met de Schot-ten , die onder hen woonen. Sy ftjn alle , ge-lijck fy feggen, van de GereformeerdeReligie, Godsdicnfi.behalven een geftacht,C/?>w^genoemt,\'twelkvoor weynigh jaren derwaerts verhuyft is. Syftjn ten meeftendeel Godvruchtigh en yve-,righ , en hebben een afkeer van dooden enbloetvergieten, \'t en fy dat fy geweldighlijckaengeprickelt en geterght worden. Sy betoo-nen groote vlijt in hun

Godsdienft , en onder-houden, als broeders, groote vrientfchap met B b b b mal- f ! r



? 1S4 DE S C H E T L A N D T S C H É malkander , die fy , gebroken fijnde , met on- neêrgeflagen, maer van ouderdom afgeleeft j derlinge maeltijden weêr vernieuwen enbe- florf. Dit veroorfaeckt dat fy geen Genees- veftigen. Hun lichamen fijn oock, uyt oor- meefters,ja oock geen Apotekers by hen heb^ faeck van de gefbntheyt des luchts en gronts, ben: want fy genefen felf hun wonden, in- feer vaft en fterck, \'t welck klaereUjck bleeck dien fy eenige ontfangen, in de tijt van de deurluchtighfteRobert Stuart, Sy hebben onder hen verfcheyde geflach- nor- baftaert-fbon van Jacob de vijfde Koning der ten, onder de welcke, als de voornaemfte, Schotten , en Graef van defe eylanden , aen de Bruffen, Sinclers, Moipeten, Nh>eten, en Chyneërs feker Laurens vanGruinivo, die nae\'thon- uytmunten.DePaftoren van de kerck trecken dertfte jaer van fijn ouderdom een vrou in fekere tijden derwaerts, en doen groote troude ^ en toen hy hondert en veertigh ja- naerftigheyt om de Chriftelijcke GodsdienPe ren oudt was, fich met fijn fchuytje , om te te prediken,en de kerckelijcke tucht tegen alle viftchen, in de woefte zee begaf, en de voge- overtreders y doch meeft tegen de hardnec- len , in de lucht overvliegende , of in \'t water kige, foeftenen. Defe eylanden liggen op de f^emmende , met een roer fonder te miffen hooghte van 60 en 61 graden,en ftrecken fich trofi in voegen dat hy, niet van fwaere fieckte uyt van \'t noordweften naer \'t zuydooften. Andere Befchrijving der felve Eylanden. N de Noordtzee leggen defeeylanden, Tflandt, ScetlandenGroenlandt. Maer de Scetlandjcheeylanden fijn meeft in \\ getal,die, voorby d\'Orcades gele-gen , naerder aen \'t noordenfijn , en op de hooghte van 60 en 61 gradenleggen. Sy fijn weftwaerts af van Noorwegen,d^t het naefte vafte landt van Europa is. Syftrecken fich van \'t zuyden naer \'t noordenuyt, en fijn drie-en-vyftigh Schotfche, en ne-gentien Duytfche mij len lang. \'t Getalder ge-ner, die bewoont en gebout worden, is fès-en-twintigh , fchoon \'er noch meer anderen fijn,die tot fayen goet fijn , doch alleenlijck totweyden van vee gebruyckt worden.\'t Grootftevan allen wordt in de kaert genoemit, in veel hangende eylanden gedeelt en gebro-ken, daer by gevoeght worden, Vufl, Via, Teil,Haskerfu, Fetlar of Pheodor- Oy, Papa Stour, Hayra,Burghu, S. Tronons-TIe, Moiifa, Brejja, Nofs, LingaUelde, Whals-Oy, Skerries, en fbo voort. De wa-ren, by d\'inwoonders meeft

gemeen, fij n fekerflagh van flecht laken, datfy meteen eygenen befondere naem , Woadmeilnoemen , die fymet de Noormannen tegen andere waren ver-wiffelen. Sy koopmanfchappen oock metvifch , gelijck met kabbeljauw, fteur, grootemakereel, hayen, en anderen, in \'t EngelfchKilling,TurbaU,ea Skellocks genoemt; uyt welckeflagh van viffchen, gekoockt fijnde, fy fop envet vergaderen, dat bequaem is om \'t lynwdettefuyverenen fchoon te maken. Sy verhan-delen alle weken op faterdagh defe viftchenaen de Bremers,en aen andereDuy tfche koop-lieden , om te koophandelen derwaerts ge-trocken. Wyders, defe eylanden vloejen overvan byna alderhande vogelen, dieverfchey-den van gedaente fijn. Mea vindt hier veel-derhande endvogels , die van d\'inwoondersyder met hun befbndere namen onderfchey-den worden. De beeften, als offen en koejenjfijn hier grooter , dan in Schotlandt, en tenmeeftendeei wit van hair. De fchapen fijnoock grooter. Sy verhandelen de huyden envellen der beeften, gelijck oock d\'ongel, hiervoor gedacht, aen de vreemdelingen en uyt-heemfchen , en handelen weer daer voor\'t gene, dat fy meeft behoeven. D\'inwoondersfijn wat ruw vanfèden, maer anders gaeu enfchrander genoegh, fbo in de koophandel, alswetten voor hun Gemeente te maken. Sy fijnoock Godsdienftigh.Sy vervloecken de moor-denaers en dootflagers op \'t hooghfte , en le-ven in tamelijcke eendracht onder malkan-der. Men vind hier geen bedelaers, noch fiel-ten , of oock eenige dieven. Sy komen nietgaerne tot eedfweeren; en geneeren fich tenmeeftendeei met de winft van de zee , cn ver-flijten hun leven in fchüyten. Sy fijn ftoutin \'t gevaer , dewijl fy fich in de woedende zeemet kleyne fchuytjes begeven , die lichtelijckvan de zeegolven,de welcke fy Roofls noemen,ingefwolgen worden. Sy bouwen, doch al tetragelijk,hun landen,die garft cn haver voort-brengen. Sy verwaerelofcn oock de versie-ring der huyfen , boven de wekken fy de zeeftellen. Men vindt hier nergens boomen, cnnochtans kan men uyt eenige teeckenen be-grijpen dat \'er eertijdts geweeft hebben. Huilwooningen fijn niet cierlijck, maer de wint cnregen kan \'er echter niet deurdringen, ver-mits de deur alleen open is, met een gat in\'t dack, daer fy \'t Hcht deur ontfangen. Syleven van vleefch, vifch, kaes en buttcr, daeraf fy hun tollen cn fchattingen moeten beta-len. Sy hebben gelijcke matexi Cn gewichten,als \'£ volck van

Noorwcegen, gelijck oock Jörnen. Waren. hun





? E y L A daer op woonen, Inch-Gal, dat is,milTchien,ey-landen der Galleders, die van d\'Engelfchen enrheWcfler- d\'andcrc Schotten tk jVefterne îles, dat is, Wcfterjche eylanden , van de fchrijvers van de voor-gaende eeuw Hi^^r/^f^^, van een oude heydenBetiorkaSy van Giraldus Inchades en Leucades y envan Plinius , Solinus en Ptolemeus Ebuda^ , He-biidas en e^/S^^öV genoemt worden. Ick kand\'oorfprong van de naem niet uytvinden, \'t enfy dat ick acht dat fy dus genoemt fijn omdat fy geen vruchten voortbrengen : want So-linus verhaelt dat d\'inwoonders der eylandengeen kennis van lant-vruchten hebben, en al-leeniijck van vifch cn melck leven; en Ebeidluid in\'t Britannifch fonderwucbten. D\'inypoon-ders (gelijck de felve Solinus feght) hebben geenkennis yan -vruchten, en leven alleeniijck yan ipijch enmelck. S^ hebben een Koning o^er hen alle : ivant hoe-ypeï hun getal groot is y foo &quot;svorden fy echter met een engetujjchsn^ee l>an malkander gejcheyden. DeKoning heeftniets y oor\'t Jij neialles behoort aenj der. Hy yï>ord doorfekere -petten tot billijckheydtgeprangt. De gierigheydtdoet hem niet yan de ypaerheydt af-^ijcken: hy leert doorarmoede de gerech tigheydt y als aen de gene y aen de yoelc-ke niets gemeen is : hy ypord yan \'t gemeen geyoed. Mengeeft aen hem geen eygen yr OU -, maer hy neemt by yer-spïffelinge een, op de -welcke hy yerlieft is, op ypoechr,dacr af aen hem geen belofte noch hoop yan kinderentoegeflaen ypord. \'t Gemeen verfekert dat defe eylanden inveertigh beftaen,fchoon \'er waerlijk veel meerfijn. Plinius fchrijft dat\'er dartigh fijn: maerPtolemeus telt \'er vijf. \'t Eerfle hRicinayhy Pli-nius Rzdï^^, by Antoninus Riduna y nu Radine^ick acht dat men in Antoninus Riclina behoorttelefèn, vermits c/ lichtelijck indy byna vangelijcke geftalte fijnde, overgaet. Dit eylandtis kleyn, tegen over Yrlant gelegen, enbyd\'Ouden bekent, om dat de felve engte tuf-fchen Yrlandt en Schotlandt geftelt word,-heden met geen naem vermaert, dan door deneêrlagh der Schotfche Yrcn, die dat t\'elkensin namen , cn van d\'Engelfchen daer uyt ge-dreven wierden. \'t Naefte daer aen is Epidiumy\'t welck, gelijck ick met de geleerde Lant-be-fchrijver Ger. Mercator acht, fijn naem aende zeeberg der Epidiers, en aen de zeeftrantgegeven heeft. En dewijl \'t eylandt Ila, tame-lijck groot, en rijck van vlacke velden, in defègelegenheydt gefien word, foo fal ick feggendat dit Epidium, of \'t eylandt der Epidiers ge-weeft heeft : want men leeft eldersDit eylandt is lang vier-en-twintigh mijlen ,en breet ièftien mijlen , en fbo rijck van

vee,koorn en herten, dat het aen de Koning dereylanden de tweede fètel na Manninia heeft ge-weeft, gelijck heden de Mac-Connels, die hier inaen Dmysoeg hun kafteel hebben. T^fifchen Ila en Schotlandt leght ïona, byBeda^ enH/^,van de Piden aen de Schotfche ttelïss. Onde ß&quot;dm. ( l\' fi //l I \': Ricine. Recltna. I r ! .. JIm ! . N monicken gegeven, om dat fy \'t Euangeliumonder hen geplant en gepredickt hebben,daer een kloofter is, door de begraeffenis derKoningen van Schotlandt, en door de toe-loop der heylige mannen vermaert, onder dewelcke Columba , d\'Apoftel derPiden voor-namehjck bekent heeft geweeft, naer welckscelle \'t eylant oock Columb kill genoemt word,geUjck de man oock (volgens Bedaes getuy-genis) met een famen-gefètte naem Columbkillgeheeten wierd. Wijders, hier was,gelijk fbm-mige willen, oock een Biffchoppelijcke ftoel,in t vleck Sodore, daer af alle d\'eylanden de • 1 T-1 rir-n-rt P^jjchep, dorenjen genoemt wierden,die in des ielfsBilcn.-dom wierden getelt. Daer na volght Ptole-meus Maleos, nu Mule , aen \'t welck Plinius Maieos*fchijnt gedacht te hebben , alshy fchrijft, datmen feght dat Mellayijfen-tmntigh duyfent fchredengrooter is dan d\'anderen. Want dus fpreeckt Pli- If^^\'ß^^nius oudtfte druck , te Venetien uytgegeven; chmatm.daer in de gemeene druck, geen du anderen gele-fen wort. Oofterlijck Hebuda, nu Skie, fpreydt Ä^f«».fch in\'t lange voor de ftrant van Schotlandtuyt. Dan volght wefterlijckH^W^ , dat fichmeer weftwaerts uytftreckt, en nu Lesjes ge-noemt word , over \'t welck Mac-Cloyd gebied,en in\'t oude boeck van Mannia Lodhus wordgeheeten, met afgebroocke heuvels, fteen-achtigh , en dat fèlden gebout word, maer\'t grootfte van allen,van \'t welck het met eenenge zeehals YanEufl afgefcheyden word. Alled\'anderen behalvenHj^rr^,zijn van kleene ach- ^^ting, of woeft door de fteenen, en onbeganc-kelijckdoor de klippen, en met fbden,die nau-welijcks groen worden, befet. De Schottenhebben echter alle defè eylanden , als devaftigheydt van hun Rijck, voor getelde pen-ningen vajn de Noormannen gekoft, ge ijckwy gefeght hebben, fchoon fy geen nut hieraf ontfangen, vermits d\'inwoonders, te wetend\'oude Schotten ofYren, menfchen van hoo-ge moed en uytmuntende ftoutheydt,fich nietdoor de ftrengheydt der wetten , en vrees dervonniffen laten binden. Wat de feden, kleeding en tael aengaet, fy Sede»,verfchillen fbo weynigh van de wilde Yrcn,van de welcke wy gehandelt hebben, dat menlichtelijck kan bekennen dat zy een en \'t fèlf-de volck zijn. De geflachten,die hier de

heer-fchappy hebben, fijn Mac-Conel, Mac Alen,by anderen Maden, Mac Cloyd yan Leypis, enMac Cloyd yan Harich. Maer \'t geflacht der Mac-Concllen is verre \'t machtighfte van alle, enberoemt fich herkomftich van Donald, die,onder de heerfchappy van Koning lacob deêi2ixêiQ, fich. K Ofling der eylanden verklaerde, entegen Schotlandt alderhande wreetheydt be-dreef. Maer fijn fbon Joannes, veroordeeltfijnde, moeft de ftraf hier af betalen, en wasgedwongen alle\'t fijne aen de Koning over te geven, E D N Lewes» \'I : 1\' 1 4



? ; i O R G A D E S EN geven, van de weîcke hy echter landeryen inCantyre ontfing. Uytdefê ftam bloeydeinde voorgaende eeuw Gormey Mac~Cond!, dat is ,de Blaeime, miftchien na\'er fijn kleet dus geby-fiaemt, die tot fbnen kreegh Agnus Mac-Conell,en Alexander,die,het onvrüchtbaer en magerCantyre verlatende, naer Günnes in Yrlandttrock. Agnus Mac-Conellwzs vader van lacobMac-^ConelljVm Shan 0-AWgedoot, en oock vanSurley Boy, die door gunft van Koningin Eli-fabethin Yrlandt landeryen in Rorsvt ontüng.lacob Mac-Conell kreegh tot /bon Agnus M^^c-ConeÛj van de welcke wy al te voren gefpro-ken hebben,tuftchen de welcke tnMac-Clenioowreet een haet gewortelt was, dat de bant vanmaeghfchap niet beletten kon , dat iy hunhanden in malkanders bloet baedden. D O R G A D E S, E N SCHETLANB. Ndien men van de Hshudifche eylandennoordooftwaerts aen langs de kuft houd ,foo fietmen eyndelijck d\'Orcades,nu Orkney,omtrent in dartigh eylanden , daer de zeetuftchen deur loopt, onderfcheyden , die dusvan feker oudt overblyflèl genoemt worden,gelijck als Argat, dat is, gelijck daer vertaeltwordt, boDen de Geten -, maer ick acht eer bovenCath,vf znt iy leggen tegen over Cathy een Land-fchap van Schotlandt, \'t welck om üjn zee-bergh nu Cathnejfe wordt genoemt, wiens in-woonders by Ptolemeus t\'onrecht voorCatini genoemt fchynen te worden. Sy warenin Solinus tijt ledigh van menfchen^ en op eenfchrickelijcke wylè met bielen befet. Maerzy ftjn nu bewoont, en hebben geen boffchen :doch iy fijn vruchtbaer van garft ; maer heelontbloot van tarwe en boomen. Het voor-naemfte van deiè eylanden is , doorfijn Biftchoppelijcke ftoel vermaert; van Soli-nus het langdagigePomona genoemt, uyt oor-faeck van de langheyt der dagen, en hedenMainland by d\'inwoonders , als of het een vaftlandt was, met eenBiffchoppelijcke fetel inde Stadt Kirck^^ale, en met twee kafteelen ver-çiert, en vruchtbaer van tin en loot. Ptole-meus telt onder deièn oock Ocetis, \'t welck wyvermoeden nu Hethj te wefen. Ick heb nochniet vaft geftelt of ick Plinius Dumna voorHoy, \'twelck onder defe getelt wordt, ftel-len fal. En feker, indien dit niet dus is, ibo wilick liever Faire île, dat is, Schoon eylandt, welckseenige Stadt, die daer is, Dumo genoemt word,voor Dumna achten, dan met Becanus Ward--huys in Laplant daer voor ftellen. Iulius Agrico-la,d\'eerfte met een vloot Britannia omgetroc-ken,heeft d\'Orcades,tot aendie tijtonbekent,Schotlandt* ! &quot; .i ORCÂ- DES.Orkney, TmrM. 1I Ocetîs. Vumm. tl \'I ^ S C H £ T L A N D. 187 gevonden, en bedwongen , foo verre is \'t \'er

afdatClaudius(\'t welck inHieronymus laerboec-ken verièeckert wordt) die verwonnen heeft,dat luvenalis in Hadrianus tijt geibngen heeft: --- Arma quid ultra Littora luyern^epromoVmus, ilf modo captasOrcades j iff minima contentos mäe Brit armos ? Maer ièdert, toén de heerfchappy der Ro-meynen inBritannia verviel,ftjn fy de wooningder Piélen geweeft, gelijck Claudianus poeti-icher wijiè boert: — Maduerunt Saxonefu/oOrcades, Mnnius verhaelt oock dat de Saxfchén ,Odha en Ebiffus, die by de Britanners grootedienften hadden gedaen, met vyf-en-veertighCyulis, dat is roof-fchepen , naer de Piden fijngevaren, en d\'Orcades verwoeft hebben. Se-dert fijniy in de macht der Noorwegers ge-komen , ( daer af d\'inwoonders de Gotfchetael fpreken) door d\'overgeving van Donal-dus Ban , die na de doot van fijn broeder Mal-colmus Qw-Mor, Koning van Schotlandt, metuytftuyting van fijn neven , \'t Rijck aen fichtrock , om door de hulp der Noormannen infijn aengevangefchelmituck geholpen te wor-den. De Noorwegers hielden hen in tot aen\'c jaer onfer faligheyt 1266: want Magnus, devierde van die naem , Koning van Noorwe-^gen, van de Schotten met oorlogh gedruckt,gaf die by verdragh weer over aen Alexander •de darde , Koning van Schotlandt; en Haqui-nus, Koning der Noorwegers,beveftighde dieaenKoningRobertßr?/.sin \'t jaer 1312. Eynde-lijck, in \'t jaer 1468, gaf Chriftianus d\'eerfte ,Koning vanNoorwegen en Denemarcken,allefijn recht over voor hem,en voor fijn nakome-lingen , toen hy fijn dochter aen lacob de der-de tot gemalin gaf, en alle fijn recht aen fijnbehuwde foon, en des felfs erfgenaemen over-droegh; daer, tot meerder verfekering, de be-veftiging van de Paus van Romen byquami Om van d\'oude Graven der Orcades te ^^^ ^^fwijgen, die oock by erfrecht de Graeffchap- d\'Orcades.:)en van Cathneffe en Strathern verkregen heb-ben, foo is eyndelijck by vrouwelijcke erffe-nis de tytel van d\'Orcades aen Willem vanSanäoClafo, of tof-c/^r gekomen: en Willemde vierde uyt defe ftam, de quifligeGraef gc^noemit, die fijn erfgoet deurbracht, Was^delefte Graef uyt dit geflacht. Doch fijn nako-melingen hebben met de tytel der Baronnenvan Sen-cler tot aen defè tijden gebloeyt.Maer de tytel van Cathnes blijft noch aen dcnakomelingen van des fèlfs broeder. Dochby onfe geheugenis wierd defe eertytel vanGraef derOrcades,en Heer Van Schetland aeaRobert, naturelijcke fbon van Koning lacobde vyfde gegeven , die noch heden van desfelfs ibon, Patricius Steward, genoten werd. Voorby d\'Orcades , en boven BritanniaC c c c piaetft • l. I ^li II Li: I S V



? i88 BESCHRYVING DER EYLANDEN piaetft d\'oude verklaerder over Horadus de aen te mercken, dat Statins Thüle voorBri-geluckige eylanden, daer, gelijck de Griecken tannia in defe regels gebruyckt:Ichryven, geen andere, dan oprechte en God- Csmlus hand aliter cum dimkat incola Thüles jvruchtige menlchen woonen , en welckers Agmina falcifiro circumyenit acla coyino»aengenaemheyt en vruchtbaerheyt fy door En in dit vers van fijn Bofchgefangen gé-^hun gedichten verbreyden, en die d\'Elifefché lijck het fchijnt: velden noemen. Maer hoor, fbo \'t u lufl, van --refm circumfonagurgite Thüle, defe geluckige eylanden noch iets van dé Suidas fchrijft dat het fijn naem gekregenfabelachtige Grieck ïfacius Tzetzes, uyt fijn heeft van Thüle , een Koning van Egypten ,i\\enteeckeningen van Lycophron : In de groote Ifidorus van de zon, Reynerus Reneccius van^ee is \'t eylandt Britannia , tujjchsn \'t •Sï>efleriïjck Bri~ de Saxifche benaeming Tdl, dat is, grenspael,tannia, en Thüle, dat fich naer\'t noor den flreckt, Sy als of het de grenspael van\'t noorden enfeggen dat de pielen der dooden der-^aerts geyoert svor- weften geweeft heeft. Doch Sinefius twij ffeltden : &quot;Wantopde flrant yan dVceanus, inde ycétck of\'er oyt eenigh Thüle geweeft heeft: onfèH eylandt Britannia is, &quot;toonen yijfchers, -wel onder da- Giraldus fchri j ft, dat het nooyt te voorfchij nnen yan de Franfchen , maer die echter geen fchatting is gekommen : cn de Geleerden worden hier inaen hen betalen, om dat fy de fitlm der doodmoyeryoe- tot een twijftelachtigh gevoelen getrocken.ren, gelijck fy feggen. Want jy, yertreckendé ^ ßapen Vele verfekeren dat Ißandty in een koude lucht iJlarAfhuis omtrent in d\'ayont Mair fy befpeuren -weynigh gelegen, en tot een eeuwige winter verwcfen,tijts daer na eenigen , die aen de deur kloppen, en hoo- eertij ts Thüle genoèmt heeft geweeft ; die ech-ren een fiem ,die hm tot ha fperck roept, Sy, opgeflaen ter van Saxo Grammaticus, Crantzius, Milius,fijnde, gaen naer de flrant, fonder te yQeten-voat noot- lovius cn Peucerus tegen-gefprok:en worden.Jakelijckheyt hen leyd, Sy fien dan fchepen bereydt, Ick weet wel dat Procopius dit groote landt-rf7aer niet de hunnen, en ledigh yan menfchen, daer fy in fchap Scandia onder de naem van Thüle be-treden, en met de riemen roejen. Sygeyoelen de lafl der fchrijft. Maer indien het waer is dat de ge-fchepen, als of fy met menfchen geladen -^aren, maer leertftc

Gafpar Peucerus in \'t boek van de Mè-fien niemant. Sygeraecken dan met een drift aen ey- ting der aerde fchryft, (cn ick durf fijn acht-landt Britannia, fchoon fy anders, als fy hun eyge fche- baerhcy t niet verminderen) te weten, dat depen gebruycken, naew^elijcks in een dagh en nacht daer fcheepslieden Schetland ThilenfcU noemen, foo isfouden komen. Alsfy in \'t eylandt fijn gekomen , fien Jy Thüle warelijck gevonden, en dit verfchil afge-niemant,maer hooren de flem der gener,die degene, daen. Want dit is \'t eylandt Schetland, \'t welckdie in de fchepen fijn, ontfangen, en hen naer \'t gejlacht onder de heerfchappy der Schotten behoort,yan hun yader en moeder tellen,enyder naer fijn ypaer- van koude verftij ft, en van alle fijden voor dedigheyt, naem en konfl roepen. Voorts,als hunfchip dus ftormen bloot ftaende , welcks inwoonders,gelofl is,keeren fy met een drift &quot;^eer naer huys. En daer- gelijk die van Tjiand, gedrooghde en gewre veom achten yele dat daer d\'eylanden derSaligen fijn. So- geftote vifch voor broot gebruycken.En hoe-danigh fchijnt oock defe Poëtifche Landt-be- wel de Noortpool hier niet fbo hoogh verhe-fchri j ver,aen welcke Muretus in fij n Verfchey- ven is,d at het een gedurige dagh van fes maen-deleffengedenckt, die verhaelt, dat C.Iuhus den heeft, \'t welck Pitheas van Marfilien,Cefar fbmtijts in een drie-riemig fchip met met recht van Strabo berifpt, vanTW^ver-hondert menfchen derwaerts is gevoert,- en dicht heeft, foo gebeurt dit oock aenYflantdat, toen hy, door d\'ongelooffelijcke aen- felf niet, daer als een eeuwige winter, en bynagenacmheyt van de plaets acngelockt, daer onverdragelijcke koude woont. De gelegen-fijn wooning wilde nemen, van defè ««^ew, dat heyt, by Ptolemeus geftelt, helpt grootelijcksis, onfichtbare inwoonders , tegen fijn wil om te dom aditen , dzt Schetland Qcrtijts Thüle SchetUndeuytgeworpen wierd, fchoon hy daer tegén was: want hy piaetft dat op dric-en-fèftic^h ^^,.worftelde. graden van de middellyn,gelijck oock by hem Gelmhïg Thüle wordt van Solinus drie etmalen zey- Thüle, en daer by dat het tuftchen Noorwe-lens van d\'Orcades af geftelt: een eylandt, gen en Schotlant leght, daer Saxo Gramma-boven alle anderen by de Poëten vermaert, ticus Thüle ftelt 5 daer by dat het twee da-als fy iets verre van malkander wilden afwij- gen feylens legt van de Calidonifche zeebergh,fèn , als het verfte van de geheele weerelt. of Cathnes; op welcke

tuftchen-wijtte SolinusHierom fèght Virgiüus, Dat het uytterfle Thüle Thüle ftelt:en Tacitus feght dat de Romeynen,iidien : Seneca, Thüle, \'t Mytterße der landen: lu- deur d\'Orcades Britannia omfeylende, Thuh\\malis, Thüle ßreeckt yan een Redenaer mee te bren- gefïen hebben : eyndeïijck, dat liet acn degen. Claudianus, Thüle yerre yan d\'ajfe gedreyen: en ftrant van Bergen in Noorwcegen gelegen is,elders, Thüle ongenakelijck yoor de fchepen. Ammia- daer Mela Thüle geplaetft heeft, by de welcknusMarccllinus gebruyckt dat in plaets van een t\'onrecht Belgarum littori voor Bergarum gele- Ber^os.{preeckv/oon^JchoonhyfichbvThuleonthieldt. lek fen wort. Want B^r^^«, een ftadt van Noor-ga d\'anderen voorby. Doch dit ftaet echter weegen, leght tegen over Schetlandt 3 en Plinius Thüle. Ihule voorBritannia. noemt



? mmmßmmm •te OMTRENT SC noemt de Bergers in dit geweft, \'t welck, gelijckick niet twijfFel,ditlandt/cliapje is, in \'t welckBergen bloeyt, gelijck niemant loghenenial\'Neïigon* dat Nor-Si^ay Plinius Islerigon is. Maer al genoeghvan dit 7hule, \'t welck het fnèeu en de winter,gelijck hy feght, voor d\'Oudeh verberght, enwarelijck voor ons: wantniemant van hen falfckcrlijck fèggen, welck van de Noortfche ey-landen fy aenwyfèn , fchoon fy 7\'k^/e dusver-breyd hebben. Feftus Avienus, van Britanniagehandelt hebbende, heeft uyt Dionyfius de-fè regels van de langte der dagen in dit onbe-kende Eylandt overgefet: Longa dehinc celeri fi quis rate marmore currat,Invenkt Vaflo furgentm gurgite Thulen,Bk cumplauflra poli tangit Phceheius ignis,l^oclc fuh inltiflri rota Solisfomite fiagratContinuo, darumque dicm nox dmula ducit.\'t Welck Pomponius Mela oock aengeteec-\'kent heeft: Ihule, door der Griecken en onfe gedich-ten yerbreyd,leght tegen over de flrant der Belgen. Omdat de fon daer lanckfaem ondergaet, en haeft yoeêr op^rijft jfijn de nachten feer kort; maer in de sointer, ge-lijck elders, feer duyfler, en des fomers licht, om dat fyin die tijt niet diep onder Jïnckt, fchoon ^ niet gefien\'Sr ord, en door haer geburige glans de naefte dingen be-Jlraelt. In de fonneflant is \'ergeen nacht; en danver-toont fygeenglinflering^y maer oock haer felfs grootftedeel. ts-xjce. Voorby defe eylandeh wort de zee,die daeris,de LomCjftyve en Ys-zee genoemt, om datfyfelenwreetis, uyt oorfaeck vandefamen-flremming van \'t ys, daer de fchepen naeuwe-lijcks deur konnen komen. Sy wordt by d\'Ou-SamvnHs den oock de zee Cronium, naer Saturnus, gé-.gcvan^ef^. noemt, om dat men verdicht, gelijck Plu-tarchus verhaelt, dat Saturnus hier in een vandé Britannifche eylanden in een diep hol van H O T L A N b T, goude puimfteen flapende wordt gehotiden ,daer hem van ïupiter een diepe flaep tot fijnbanden is gefonden, en daer de vogelen hem\'tambroos aenbrengen, door welcks reuckde heele plaets een lieffelijcke lucht afgeeften dat hem veel geeften tot fijn knechten toe-gewefen fijn, van de welcke hy waergeno-men, gedient en befbrght wordt: door welckefabel, foo ick my niet vergis, aengewefen wondat d\'aderen der metalen, over de welcktSaturnus het gebiedt heeft, in defe eylandenverborgen fijn , die echter, door gebreck vanhout, niet konnen in d\'ovens uytgebrantengefuyvert worden. Beneden Thüle naer \'t zuyden verfpreyd fichde Duytfche

zee, in de welcke, gelijck Pliniusverfèkert, de feven Acmodas verfpreyd fij n, die ^^^^^^van Mela Bmodes genoemt werden. Maerdewijl blijckt dat dit eylanden fijn , die onderDenemarcken behooren, en in de Codanifchezee gelegen, als Lelandt) Fufnen, Laglandt,Muen,Falßer ,Leylandt en Ferneren, foo fal ick my daermee niet verletten, gelijck oock niet met Glef-faria, oft Eleßrida, dus genoemt van\'t Amber,uyt de zee daer opgeworpen, \'t welck, gelijckSotacus gelooft, uyt de boomen in Britanniakomt. Maer dewijl d\'oude Duytfchen hetEleélra, of Amber Gieß genoemt hebben, foodurf ick onbefchroomdelijk,met de geleertfteErafmusMichael L2etus,achten,dat het eylantLejfe zenSchagen, een zeebergh van Denemarc-ken, eertij ts Glejfaria genoemt heeft geweeft. Qj^jp^^^ Men vindt in defè Duytfche zee, ter plaets,daer fy Britannia befpoelt,weynigh eylanden,behalven de gene, die in de zeeboefèm vanEdinburgh gelegen fijn, te weten, May, Baß^Kethj en Imhe Colme^ dat is, Duyvcn-eylandt^ t ( ^ i •IA. N d E.
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? N dc Vergivifchezee, \'t welck niet vanycrgendo y dat is, vandrajen , afgeleydtwordt, gelijckiom-mige meenen, maervan M-or Weridh, (wel-ke naem by d\'En-gelfchen gebruycktwordt) of van Farigl, \'t welk d\'Yren voor die zee gebruycken, wordde weftzijde van Engelant met het vermaerdeEylandt van Yrland gefloten : \'t welck on-der alle Eylanden van de geheele weerelt eer-tijdts de derde plaets voor fich heeft verkre-LibroMa- gcn. Want dus fchrijft d\'oude Aerdbefchrij-^^^ d\'Eylandcn : rSv y>icre^y tt^MU »? TAHPOBANH Hgj ^cQ y fieS-\'^v V BRE- tannikh, iTi^ B^ïtxvvuv OXHPNIA.dat is, kt Indifch Taprobane oDcrtrefi ingrootkyt en ycmaertkyt alle andere Eylanden, daerna ipolgk Britannia, en kt derde w H ib e r-nIA, kt ander Eylandt der Britanners, en dieshabenhy Ptolemeus Kleyn Britannia genoemt. Dit eylandt wordt van Orphseus, Ariftote-les cn Claudianus I e r n a , van luvenalis enMela luverna, vanDiodorusSiculus Iris,van Martianus Heracleota i o x e p n i a, vanEuftathius otepnia en bepnia, van d\'in-woonders Erin, van de Britanners Y ver-don, en van d\'Engelfchen Ir eland ge-heeten. Verfcheyde gevoelens (gclijck gemeene-lijk in duy fiere faken gebeurt) zijn gefprotenvan waer def e namen voortgekomen fijn.Som-migé willen dat de Latijnfche koomt ab Hibernotemporey dat is, van de Winter-tijdt, andere vanHiberm^Qcn Spanjaert,andere van de vloet Ik-w,en deSchrijver byEulogius van dcHertoghIrnalphuSy Poftellus, te Parijs Pomponius Melavoorlefende, haelt, om in fchijn van wijsheytuyt te fteken, defè naem van de Hebreen, enwil dat hy Irin zy, byna lurin, dat is, Landt derHebreen. De Hebreen, ( feght hy, \'t magh wefenfbo \'t wil, ) heelgeleert en mjs pijnde, en -wetende datde heerfchappy des -weerelts in een feer flercke hoek fouwkomen, die naer Caurus is, namen yoort defegemflencn Hibernia in, en beylijtighden dat defe landen yanSyms en Tirius be-woont yoierden, om de grontyefl yan\'taenflacnde Rijck te leggen. Verfchoon my, ickbid u, fbo ick dit niet kan toeftemmen, gelijkoock niet het gemeen gevoelen van hibernotempore, of winter-tijt, hoewel ick gelefen hebdat in dit Eylandt alle winden koude cn vorftmeebrengen. Hibernia, luy erna en otepniaTrlandt. ms. Verfcheydemmm. zijn fbnder twijffel van Orpha:i en Ariftotelislerna afgevloeyt j en dit Icrna, Irisy lyerdhon enIreland van \'t Erin der inVvoonders. Men moetdan d\'oorfpronckelijckheyt van Erin, een be-naming der inwoonders, fbecken; lek ftahier als flom in defè faeck, gelijck veel grootePhilofbphen in andere faken, en weet geengiffing daer af te maken \'t en waer het mif-fchien van Hiere, een Yrfche benaming, quam,\'t welck by hen

ondergang, of wefterlijck ge-weft betekent: daer af Erin, gelijck wefterlijkLandtfchap, afgeleyd fchijnt. Ick, van gifïingaengelockt, heb dit al over lang dusdanighgeacht, foo om dat het geheele deel van Eu-ropa naeft aen \'t weften is gelegen, dewijl hetniet meer dan twaelf graden van d\'uytterftewefterfche ftreeck af is ; als om dat de wefter-lijckfte vloet van dit Eylandt by PtolemeusIe r n u s , en de wcfterlijkfte kaep van Span-jen (van welke onfe Yren afgekomen zijn) byStrabo Ie r n e , en de naefle vloet daer aen(die ook de wefterlijckfte van Spanjen is) byMela Ie r n a genoemt word. Spanjen wordom defè wefterlijcke gelegenheyt oock Heve-en de wefterlijcke kaep van Afrika Hele- na j j. JZ- rium Cornu geheeten. In Duy tflandt fèlf vindmen Wcflrich, Weflfalen, Scc. welke landen naerhun gelegenheyt genoemt zijn ; in voegendat het geen wonder is dat dit Eylandt van dewefterfche gelegenheyt fijn naem gekregenheeft. Behalven defè namen van Yrlandt,die ick verhaelt heb, roemen de BardifcheYren in hun gefangen op Tiryolac, Totidanan,en Banna, als verre d\'oudfte namen van dit Ey-landt, En fèker, dit brengt my in twijffel ofdit Banno Bannomanna niet het gene is, \'t welck Bmnmm^Plinius uyt Tim^us verhaelt, dewijl hy hetuytterfte van Europa , en de ftrant van degroote Noortzee ter flinker zijde van Scythiatot aen Gades leeft. D\'Aerdbefchrijvcrs wetennoch niet wat dit Bannemanna heeft geweeft.Wijders, Biaun luyd in d\'Yrfche tael Heyligh;en feker, Feftus Avienus noemt dit S acra ^\'^\'«^«y^- lNSuLA, d2itïs,Heyligh eylandtyinfekerhoek,O r R Maritima, dat is, ^egeweflen geheeten, Or^e mm-\'t welck hy uyt d\'oudfte Aerdbefchrijvers,Hecateus Milefius,Hellanicus Lesbius,PhileasAthenienfis, Caryandseus, Paufymachus Sa-mius, Damaftus, Euólemon, en andere, te fa-men vergadert, en aen malkander gevoeghtheeft. Ick fal fijn gedicht hier acn voegen:als hy van d\'Oftrymidifche eylanden gefpro-ken heeft, fingt hy dus: Afl hinc duobus in Sack au, fic infulamDixereprifctyfolibus curfus rati efi. A Hdc i ! 1 t i: \' i na. üf iM:i^l; >, i I t 1 &quot;, i
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? D. N A L R % H^c inter mda^s mulmm cefpitemjacit,Eamqm late gens Bihernorum colit,Propinqua rurfus infiila Alhionum patet.Ogjnja. Indien dit O g y g i a, \'t welck Plutarcliusjnihoeck. aen de weftzijde van ons Britannia gefteltfZfel m heeft, niet \'ova^ maer t^m^ heeft geweeft, foodem^rn. fchijnt hy met defe naem Yrlandt aen te wij-fen; fchoon de dingen , die hy daer af ver-fiert, niets anders zijn,dan poëtifche verdicht-feien, en belachelijcke beufelen. Niemantkan lichtelijck feggen waerom fy \'t Ogygia ge-noemt hebben,\'t en waer miftchien van d\'out-heyt 5 want de Griecken hebben niets anders,dan \'t gene dat leer oudt was, Ogygia genoemt.Seker, my dunckt dat Robertus Conftantinuste byfter buyten \'t Ipoor holt, als hy verfekertCerne^ een dat Gerne byLycophrononsYrlantheefteyUndt. gewecft : want Lycophron lèlf, en Tzetzes ,fijn uytlegger, plaetfèn Cem^ naer \'t ooften, enword van eenige geleerde mannen voor Ma~dagasker genomen, \'t welck, byna als een an-dere weerelt, onder de Tropicus van Capri-cornus, voor Ethiopia gelegen is. Dus verrevan de namen van Yrlant. Wy moeten echterniet vergeten te verhalen, dat het oock in deIefte tijdt by Ifidorus en Beda S c o t i a ge-noemt heeft geweeft, van de Schotfche in-woonders , en dat hier af de naem van Schot-landt is gefproten, toen de Schotten in onsBritannia verhuyft zijn. Maer dit is alreé tevoren van ons gefèght, en dieshalven nu nietnoodigh weer op te halen. Dit Eylandt ftreckt fich van \'t zuyden naer\'vmrriant, noorden, en is niet foo breet, als lang, gelijkStrabo verhaelt, maer langwerpig, gelijck eenovael , en twintigh daghreyfens te fcheepTroot , gelijck Phil^monby Ptolemeus ver-laelt. Doch de nieuwe Schrijvers fèggen, dathet in de langte niet meer dan drie hondertduyfènt, en in de breette naeuwclijks honderten twintigh duyfènt fchreden heeft. Het heeftnaer d\'ooftzijde Engelandt, dat door een on-geftuymigh water, d\'Yrfche zee genoemt,daer af gefcheyden is en wordt naer de weft-zijde van de groote Wefterfche zee, naer\'t noorden van de Deucaledonifche, en naer\'t zuyden van de Vergivifche zee bej^oelt.\'t Landt ( feght Giraldus ) is oneffen, betghach-Cambnnßs fighi ypeeck, ypaterachtighf met Veel boffchen befet, yoor\'phrnmZ ^^ bloot gefielt, en foo moeraßigh, dat het -^ateroock op de bergen fchijnt te Jiaen. De hemel ( feghtMela ) is onbequaem om het ^aet te doen rijpen: maerhet land isfoo yveeldigh van kruyden, die niet alleenlijkVet, maer oock fmakelijck zjjn, dat het Vee fich in eengering deel van de dagh kan opvullen, en fadt -^oorden.Dit is d\'oorfprong van een ontellijke

menigh-te van vee \'t Welck warelijck d\'eerfte en voor-naemfte fchatten der inwoonders zijn. Syhebben oock groote kudden van fchapen, diefy tweemael in \'t jaer fcheeren,en van de ruwe TrLmdtis cock^Schotlandtgcmemt* Geleaenhejt Ciraldus nta. 1 y Vee. wol ruyge ftoffen , tot lange mantels cnpaerde-deckfels, maken , die in vreemde lan-den gevoert worden. Sy hebben treffelijckepaerden, die wy Hobies noemen, en die niet, Taerdetf.gelijck andere, op een draf gaen, maer echterfèer dienftighzijn. Sy zijn oock verfien metveel goede havicken; maer defe, gcHjck alled\'andere dieren, (uytgefondert de menfchen,en de jaght-honden, die wy Greyhounds noe-men) zijn hier kleynder, dan in Engelandt.De lucht en grondt is daer al te vochtigh, endieshalvenworden veel van d\'inwoonders, envoornamentlijck de vreemdehngen , van debuyckloop, en katarnen of fïnckingen ge- Zieckiert.plaeght. Sy hebben, om die te genefèn, debefte brandewijn, die veel min dan d\'onfè in- Vke-i>ah.brant, en meer opdrooght. Giraldus fchrijftdat de gene, die hier geboren zijn, geen vande driederhande koortfen onderworpen zijn ;\'t welck dagelij cks valfch bevonden wordt.\'t Landt (feght defè felve Giraldus , die ick totmijn getnyge roep) is het gematighfte Van alklanden. De brandende hitte Van de Jomer dypingt henniet de fchadaw, en de koude van de ypinter niet dehaert te foecken: maer men heeft daer een gedurigelieffelijckheyt en gematightheyt van de lucht, die \'t daervervparmt. Men vindt daer foo groot een me-nighte van byen, dat fy niet alleenlijck in dekorven zijn, maer oock in de ftroncken derboomen, en holen der aerde gevonden wor-den. Sy hebben oock wijnftockcn, meer voorde fchaduw, dan om de vrucht. Want foo y^\'^erem dehaeft als de fbn uyt het teeckenvan de leeuw fe^ris getreden , gevoelen wy een kouder lucht in niet rijponfè hemelftreecken de fbn geeft hier , enin ons Engelant te weynigh warmte, en fchijntte kort, om de druy ven tot volmaeckte rijp-heyt te brengen. Wijders , men vind hiergeen ftangen, noch oock eenigh vergift. Menwordt daer echter overal van de wolven ge-plaeght. Om kort tc gaen , \'tzymenaen-fchouwt de vruchtbaerheyt van \'t landt, dcbequaemheyt der zee en havenen, of d\'in-woonders, die ftrijdbaer, vernuftigh, door deleden van hun lichamen aenmerckelijck,won-derlijk facht van vleefch, en om de gebuygh-faemheyt der fpieren ongelooffelijck gefwindzijn 5 dit Eylandt is foo geluckigh in veel ga-ven, dat Giraldus niet t\'onrecht gefèght heeft,dat de Natuer dit Rijk Van Zephyrus met eengunfiigeroogh aengefchou^t heeft, Maer \'t

gene, \'t welckqualijck van d\'inwoonders luyd, is dat de ge-ne, die voor d\'onbefiiyften onder hen geacht ^^^^ \'»ze-worden, door een wonderlijcke verfcheyden- tootdJTheyt van de natuer, de luyheyt beminnen, ende ware ruft haten, en in onkuyshey t al telichtelijk uytfpatten: want defe woefte men-fchen geven hun dochters,tienof twaelf jarenoud geworden,aen mannen, als ofzy huwbaerwaren, en bekreunen fich niet met de rijphey t der



? y r l der jaren, die in andere landen waergenoraenworde. Maer ick fal in \'t eynde van dit boeckbreeder van de feden der Yren fpreken.rnteyomTr- Indien\'t gene , \'t welck d\'Yrfche Hiftory-fchrijvers verhalen, wacrachtigh is, foo wordt0e»om ts. piutarchus dit Eylandt niet f onrecht Ogy-gia, dat is, feer oud, genoemt: want iy beginnenhun Hiftorien van d\'alderdiepfte geheugenisder aeloutheyt, ja foodanigh, dat alle aelout-heyt van alle volcken nieuw, en eenighfinskintsheyt, in vergelijcking van de hunne is.Sy fchrijven, dat fèker Cefarea, Noachs zoonsdochter, dit Eyland voor de Diluvie of Sond-vloct bewoont heeft: Dat Bartholanus van Scy-thia drie hondert jaren na de Sondvloet daeris gekomen, en fware oorlogen tegen de Reu-fèn gevoert heeft: Dat lange tijdt daer na Ne-inetha de Scyth daer gelant, en voort van deRcufen uytgcftooten is: Dat federt Dda, meteenige Grieken,het Eylant ingenomen heeft:Dat daer na Gaothehis, met fijn gemalin Scota,dochter van Pharao , Koning van Egypten,derwaerts gekomen, het Eylandt naer fijn ge-malin Scotia, en naer fijn naem de tael Gaoihelagenoemt heeft, en dit in de fèlve tijdt, in dewelcke dlfraéliten uyt Egypten verhuysden.Maer de Britannifche Hiftorie verhaelt,dat naverloop van weynigh eeuwen Hibems en Her-mione (d\'Yren noemen hen EDerenBrmon) kin-dèrên van Milefms, Koning van Spanjen, in ditlandt, door de peft woeft geworden, met ver-lof van Gurguntius, Koning van Engelandt,volcken ter wooning gebraght heeft. Mijnvoornemen is niet defe dingen te beveftigen ,of te weerleggen: maer dat men eenigh verlofaen d\'outheyt geef Seker, gelijk ick niet twijfFel dat dit Eylantby outs bewoont heeft geweeft, foo is \'t oockDeBntan- opcnbaer dat des fèlfs eerfte bewoonders uytIZotlfs Britannia verhuyft zijn. Want om eenx^r»?. oneyndige menighte van Britannifche bena-mingen in d\'Yrfche tael, d\'oude namen , die\' naer d\'Engelfche oorfprong luyden, en de fedenen oeffeningen der menfchen, (gelijk Tacitus feght)niet veel van Engelandt verfchillende, voorbyte gaen; dit Landt wordt van alle Ouden hetBritannijche Eylandt geheeten. Diodorus Siculusfeght dat Irin een deel Dan Britannia is. Ptole-meus noemthet Britannia Parva, ofKleyn Engelandt, gelijck te fien is, foo men fijnAerdbefchrijvingmethet boek Magn^ Con-ftruaionis vergelijckt. Straboos Epitome ofKort begryp noemt heel ^ierlijck d\'inwoon-dm Britanners-, cneen oude Aerdbefchrijvernoemt \'et het Eylandt der Britanners. FeftusAvienus feght defgclijksuyt Dionyfius, als hyvan de Britannifche eylanden handelt:Eminus hic ali^ gelidipropeflabra AquibnisExuperant undas, vaßa cacumina

tollunt,Hs numero gemin^ypingues foky cefpitis ampli^Trlandt. jCleytt En-geUndt. d: Conditur occidui qua Rhenigurgitis unda,Dira Bfitannorum fuflentant agmina terris.Daer is oock geen ander Landtfchap, uythet welck men, uyt oorfaeck van \'t gebuer-fchap, bequamclijcker kan verhuyfèn, dan uytons Britannia, welcks ovcrvaert derwaerts om-trent even foo groot is, als die uyt Vranckrijkin Engeland. Maer toen de Romeynen fèderthun heerfchappy acn alle zijden uytgebreydthadden, zijn fonder twijfFel vele uyt S^panjen,Vranckrijck en Engelant derwaerts geweken,op dat zy \'t ongerechtighfte juck der Romey-nen van hun halfen fouden afweeren. Wantick verfta defè woorden van Tacitus niet an-ders : Trlandt, in \'t midden tuffchen Spanjen en Enge^landt gelegen, en oock heel bequaem yoor de Franfchc^ee, kan door onderlinge handelingen groote dienflen aen\'t Rijck doen. Haer aenkoomflen en hayens ^jn doorde koophandel en handelaers beter bekent, dan die yanErigelandt. Hoewel ïulius Agricola eenYrfchKoninckje, door oproer verdreven, by hemhield, om oorfaeck te hebben van in \'t Eylandte vallen, \'t welck hy , gclijck hy achtte, meteen legioen, en met weynigh hulpbenden fbukonnen beoorlogen en verwinnen, en dat ditoock vorderlijck tegen Engelandt fbuw zijn,fbo de Roomfche wapenen overal waren , ende vryheydt als uyt d\'oogen wechgenomenwierd. Veel gelooven echter dat dit beproeftis, en bewijfen fulcks, doch heel duyfterlijck ,met defè regels van luvenalis: Arma quid ultraLittora ïimmspromoyimus, isf modo captäsÖrcadm, minima contcntos noBe Britamos ?De Panegyricus, of hofreden, aen Conftan-tinus Augufhis gewijd, wijft aen dat Yrlandtonder fijn gebied gcftaen heeft : Britannia,fèght hy , is foodanigh -^oeêrgeyconnen, dat oock dieyolcken, aen d\'uytterfte eynden yan \'tfehe eylandt han-gende , uyp geboden gehoorfamen. Men vind oockin de Tijdt-boecken der nieuwer Schrijversgefchreven dat Yrlant, met Britannia en Thü-le, heden Yftandt, in de fcheyding van \'t Key-fèrrijck,aen Conftantinus, zoon van Conftan-tinus Maximus, ten deel viel. De fabel vanCefarea, Noachs zoons dochter, vertoont foo Cefmd:klarelijck de naem der Cefars, dat daer in dekoomft van eenigh Keyfèr in Yrlandt verbor-gen fchijnt. Maer ick kan naeuwelijcks dit opmy felf verkrijgen, dat ik geloof dat dit Lant-fchap ooyt in de macht der Romeynen is ge-komen. Seker, indien dit gebeurt was, fbo fbuhet tot geluck en welftant van Yrlant geweefthebben, dat \'et defè woeftheyt en onb^efuyft^heyt afgeleert had. Want overal, daer de Ro-meynen verwinnaers zijn geweeft, hebben fydeverwonnenen in

heusheyt en menfchelijk-heyt onderwefen j en feker, men vind nergensin Europa oefFening en gebruyck van heus-heyt, geleertheyt en welfprekentheyt, dan ter B plaets^ A n i ^ i; ! fe- iM ri . ? 1i: \' 1 \' ( i\' I [i \'=; u ; h !





? N R D Apoflelfchap. Patricius leerlingen deden löo leeft oock in Sulgeni leven, die voor lès Iion-groote vrucht in \'t Chriftelijck werck,dat in \'t dert jaren geblo«yt heeft:volgende jaer Yrlandt het Vaderlant der Heyiigcn Exemplo fatrum commout-s nmore legendi,genoemt wierd, en niets heyliger en geleer- lyit adHibernos, Sophia, mirahile, daros.der was, dan de Schotfche Monicken inYr- En dicshalven fchijnt\'et dat d\'oude Engel-landt en Britannia, die volle benden van hey- fchen, onfe voorouders, de middel van letterslighfte mannen deur geheel Europa uy tgefon- te maken van hen ontfangen hebben , dewijlden hebben, en aen de welcke het kloofter iy gantfch de felve letters en mercken heb-vm Luxoyium inBorgonje, van Bohium in Ita- ben gebruyckt, die heden by d\'Yren in \'t ge-hen , van Wtrtshurgh in Franckenlandt , van bruyck zijn. S. Gallus in Switferlandt, van Malmcshuria Lin- \'t Is geen wonder dat Yrlandt, nu ten mee-disfarna , en veel anderen in Engelandt hun ftendeel ruw, half Bar barifch , en onkundighoorfprong verplicht zijn. Want Celius Sedu- in goede wetenfchappen, in die eeuw, in delius Presbyter, Columba, Columbanus, Col- welcke d\'oeffening der geleertheyt in deChri-mannus, Aidanus, Gallus, Kilianus, Maidul- ftelijcke weerelt verwaerlooft, en half begra-?hus, Brendanus en meer andere , door hun ven lagh, van foo veel heylige, godtvruch-\'leyligheyt des levens, en door hun geleert- tige en deurluchtige geeften overgevloeytheyt vermaert, waren in Yrlandt geboren, heeft; dewijl d\'opperfte en hooghfte Beftier-Laet ons nu\'t gene hooren ,\'t welck Henricus der het zaet der heyligheyt cn goede kon-van Auxerre, aen Carolus Calvus fchrijvende, ften, van eeuw tot eeuw nu by defè, en dan byyQï\\\\adt.Waerm,fe^t\\\\y,yanXrlandtge\'^^aeg}^^ die volcken, als in kruy tbedden, zaeyt, endat, het ge\'paer\'lpan de ^.e yerachtende, hyna geheel, bloemen doet voortkomen, die, hier en eldersmet een bende yan Phihjophen, aen onfe ßrandt oDer- gevoert, door een nieuwe aenwas, tot des felfskoomt? yan dcmlcken degene , die degeleertflen 4jn, verheerlijcking , en welftandt van \'t menfche-Jkhge-^illighlijckterballingfihapyeric\'i^^^^ opdatjy, lijck geflacht, geluckighlijcktoenemen , ennaer hun belofte, de yoijfieSalomonfouden dienen. bewaert worden. Seker, het monickfchap, hoewel nieuw, en Maer de woede des oorloghs heeft allengs onlangs ingeftelt, had toen een heel ander defe oeffening van heyligheyt en menfche-

aengeficht: want fy begeerden\'t gene , het hjcke wetenfchappen uytgeblufcht. Want in\'t welck fy genoemt wierden , warelijck te zijn. jaer na Chrifti geboorte d c xLiv heeft Sy fchepten geen vermaeck in bedrogh en Egfridus , Koning van Northumberlandt, valfche fchijn. Indien fy ergens in doolden , Yrlandt, dat in groote vrientfchap met Enge, dat fproot uyt eenvoudigheyt, en niet uyt landtleefde, met moorden en branden ver- boofheyt, veel min uythardneckigheyt. Sy delght; om\'t welck hy van Beda met ftrenge waren fulcke groote verachters der rijckdom- woorden beftraft wierd. Sedert hebben de men en weereltfche goederen, dat fy niet al- Noor^egers, onder \'t beleyt van Turgefius, dit leenlijck daer niet naer trachten , maer oock landt 30 jaren lang met onbehoorlijcke pion- de gene, die hen aengeboden wierden, en deringen verwoeft. Maer toen hun hooftman by erffenis toebehoorden,verwierpen. Want door lift gedoodt was, hebben d\'Eylanders Columbanus, een Monick, uyt Yrlandt felf, hun fchade verhaelt, en fulck een moort on- dee heel treffelijck , die, gelijck d\'Abt Wala- derde Noorwegers bedreven, dat\'er naeu- fridus fchrijft, van Sigebert , Koning der welijcks een bode van foo groot een neêr- Francken, door groote beloften genoodight laegh overbleef Defe Noorwegers zijn fon- om niet uyt fijn Rijck te trecken, dit aen hem der twijffel die Noormannen geweeft , de welc- tot antwoort gaf, \'t welck Eufebius oock van ke, {gelijck Rhegino feght, in de tijden van Thaddeus verhaelt: Namelijck, dat het niet Czmlüs Magnus, Trlandt,een eylandt der Schotten^ betaemde dat de genen, dk in Chrifli naem hun goede- aentaftende,yan de Schotten in de ykcht geflagen mer- ren Verlaten hadden, Vreemde njckdommen fouden aen- den. Sedert zijn d\'Ouflmannen, dat is, ooflerfche Vaerden. Men fiet oock dat de Britannifche mannen, uyt dat deel van Duytslandt, \'t welck Biffchoppen de rijckdommcn niet min heb- aen de zee leght, in Yrlandt gekomen, die, ben verworpen , dewijl fy foo arm waren, dat onder de fchijn van groote en breede koop- fy niets eygen hadden. Want drie Britannifche manfchappen eenige fteden innemende , in Biffchoppe-^ (géijck Sulpitius Severus verhaelt) korte tijdt een feer fware oorlogh verweck- hebben, in \'t Concilk van Rimini, door gebreck Van ey- ten. Byna in de felve tijdt heeft Eadgarus , gen het gemeen gebruyckt. Onfe Engelfche Saxen een feer machtigh Koning der Engelfchen , van die eeuw vloeyden

van alle zijden naer eengrootdeel van Yrlandt verwonnen3 want Yrlandt, als naer een marckt van geleertheyt; dus wort in eenigh gefchrift van dat landt ge- h welck oorfaeck is dat in onfe Schrijvers dick- lefen: Am de &quot;^elck Godt, de heerfchappy der Engel- wils van de heylige mannen gelefen wordt, Hy fchen begunßigende, tceliet, alle Koninckrijcken der is tot d\'onderwjfing naer Tr landt gefonden. Men eylandenvan de groote ^ee,met hun vcrmedfle Konin-^ gen TicMmiC\' ken VAHTrUtidt en geleert. De Saxi-fche Em el\'fchen /ch:j\'»en de let-teren vandTrcn ent\'fangen tehebben. Be kofißcnen heyüg\'heyt Bttderdc volcken.,en bj eeu-wen ver-fpreyt. Monicken: De NoW\'ivegersverjvoefitnYrlandt. WaUfri\' Verachtingder rijci^ dommefj. Britanni\'fche Bif-fchoppen. Otifiman-»ett. Mißchicndc gene,die in Ta-citus <i/£ßrGneSfen in Egi-nardusAiß ge-noemtworden.



? t. n D A Y R gen y m aen Noomegen, en \'t gmtfle deel yanTr-landt, met haer edelftepM Dublin, de heerfchappy derEngelfchen f onderwérpen. Defe buy en van uy tiantfche oorlogen wier-den door een fwaerder ftorm van inlandtfcheberoerte gevolght , die voor d\'Engelfchcfieen ope wegh baenden, om Yrlandt te beoor-logen. Hendrick de Tweede, Koning vanEngelandt, de gelegentheyt van de haet enverkeerde benyding der Koninckjes van Yr-landt by \'t hayr vattende, overwooghernile-lijck , in \'t jaer onfer Saligheyt 115-5-, met devoornaemften van Engelandt, Yrlandt te ver-winnen , tot behoef van fijn broeder, IViIlemyan Angiers; maer door de raedt van fijn moe-der, de Keyferin Matilde, wierd deiaeck totop een ander tijdt uytgcftelt. Na verloop vanweynig jaren wierd Dermicius, Murchardm lbon,van hen Dermot Mac Morrog genoemt, dié in \'toofterlijck deel van Yrlandt (\'t welck van dehutijncn La^enia , en gemeenlijck Leinjler ge-noemt wordt) het gebiet had, om fijn wreet-heyr en ongebondenheyt uyt het Koninck-rijck verdreven, (want hy had de gemafin van0~Roricius , Koninckje van M^f/j, gerooft,)en verkreegh van Hendrick de Tweede , Ko-ninck van Engelant, dat hy door des felfs hel-pende wapenen weêr in fijn Rijk geftelt wierd:en hy verdroegh met Richard , Graef vanPembroeck, Strongho-^e gebynaemt, uyt hetgeOachtvan Üare gelj^roten, dat hybyftantaen hem lou geven, om hem weêr in \'t befitte ftellen , en dathy acn de Graef, met Evafijn dochterjd\'erffenis van \'t Koninckrijck fbubeveftigen. De Graef, terftont uyt Walles enEngelandt een treffelijck heyr vergadert, cnGiraldidis, oï Fit^-Giralds, Stephanides , ofBt^-Stephans, en andere Edelen uyt Engelant,tot gemeenlchap van d\'oorlogh ontbodenhebbende,. herftelde Dermicius , fijn behuw-de vader, in\'t Rijck fijner voorvaders, enwon in weynigh jaren lbo groot een deel vanYrlandt, dat fijn macht alreê by de Koningvan Engelandt verdacht wierd , die , een ge-bod met fware dreygingen afgekondight heb-bende,de Graef en iijn krijghslieden weêr uytYrlandt ontbood , en , lbo ly niet terftont ge-hoorlaemden,hun goederen verbeurt maekte.Dit was oorjfaeck dat de Graef al \'t gene,\'t welck hy door \'t recht van fijn gemalin, ofdoor oorlogh verkregen had , by verdragh engefchrift aen de Koning overgaf, en van hem\'t Gracfichap van Weisford, Offoria, C art er logh,en Kildar, met eenige kafteelen, gelijck eenleenheer,die met weldaet geloont wierd, ont-fing. Hendrick de Tweede dan, groote heyr-krachten vergadert hebbende , fond die overin Yrlant, in \'t jaer Chrifti i i72,en verkreegh\'t Vorftendom van \'t

eylandt. Want de Sta-ten van Yrlandt , gelijck Rotherick O Conor Rch. deMonte adnnniim 21(57. Dermcius,/idHYchar- dtiS fibn. RichArdStrengboiv. 1 I: Hendrick. de Tiveedetafl IrUndt(len. CirddusCamhr. enM. S. byde BaronHomh, I (? I • Dun^ dat is, fwarte Monarch van Yrlandt, Der-^motMacCarty Koning van Corc^z^mw, Donald OBren Koning van Limirick, OCarelJLomug vanVreil, Mac Shagiin Koning van Ophaly, O HorkKoning van Meth, O Neal Koning van Vlfler,en d\'andere Grooten , en \'t volck felf, gavenalle hun macht en heerfchappy aen hem over,daer op gefchriften onderteekent, overgele^vert, en naer Romen gelonden wierden. Hierop volghde de machtbrief van Paus Hadria- Eerße ennus, en de ring tot bewijs van defe heerfchap-py te mogen aentaften, gelijck oock d\'autori- caße mteyt van eenige Provinciale Synoden. Hy gaf^^^^^*federt de hee fchappy yan Trlandt aen fijn foon ^ï«®-Jan over; \'t welck Paus Urbanus met fijn bullebeveftighde , en tot beypijs yan beyefliging eenkroon, yan paew^csyeeren met gout geylochten , fond.Sommige hebben gefchreven dat defe,Koninggeworden zijnde, Yrlandt, en met eenen En- ^^ ^gelandt, aen de Roomfche kerck, gelijck feu- •Je^lmi.\'\'dal of leenplichtigh, fchriftelijck overgegevenheeft, en dat als een leen-goet van de Room-^fche kerck ontfangen en fijn nakomers ver^pHcht heeft, dat fy drie hondert Marcken aende Roomfche Paus fouden betalen. Maer dedeurluchtige man, Thomas Morus , die dePaufèlijcke party tot aen de doodt voorge-ftaen heeft, verf ekert dat dit warelijck valfchis: want hy fchrijft dat de Roomfchendefèovergeving niet konnen toonen , dit geldtnooyt geeyfcht, ende Koningen van Enge-landt dit nooyt bekent hebben. Doch , defègroote man niet tc na gefproken , de faeck isechter heel anders, gelijck klarelijck blijcktuyt de rollen der Parlementen, die meer we-gen, dan alle andere uytfbnderingen. Wantde Cancelier van Engelant verhaelt in de ver-gadering der Staten van\'t Koninckrijck on-^der Eduard de Derde , dat dc Roomfche Pausde Koning van Engelandt naer Romen in\'tRecht wilde beroepen, fb om d\'onderftelling,als om het betalen van de fchatting voor En-gelandt en Yrlandt, tot de welcke Koningian fich fèlf en fijn nakommers verbondenhad. Hy verfocht dieshalven hun meeningvan defe faeck. De BiiTchoppen begeerdeneen dagh , om fich in \'t befbnder te beraden ^gelijck oock de Grooten en\'t gemeen volck.Sy vergaderden in de volgende dagh , enmaeckten met eendrachtige toeftemming vanallen een beiluyt: Dat noch Koning Ian,nocheenigh ander Koning fbodanigh

een dienft-baerhey t het Koninckrijck opleggen mocht,\'t en waer met gemeene bewilliging en toe-ftemming van \'t Parlement, \'t welck geen-fins gefchiet was; cn dat het gene, \'t welckhy gedaen had , tegen den eed ftreet, die hyin fijn intree godtvruchtelijck voor Godtinvoorgefchreven woorden beveftight had : endieshalven, indien de Paus hier op drong, fbo fbuden il



? II.1„ JI \\ i I Y R L löuden iy met alle hun krachten, bn grootemoed vaerdig zijn om hun goederen en licha-men tot tegenilant te wagen. Voorts, de ge-ne , die de wetten op \'t naerftighile onder-foecken , feggen dat dele leenbrief van Ko-ning fan door d\'uytlondering , die in \'t eyndedaer aen gevoeght is, gebroken wordt, te we-ten , Behoudens onje gerechtigheden, J>ryhedcny en onfegoederen yoor ons, en yoor onfe erfgenamen. Maerdit is buyten \'t ipoor. Van lan af wierden de Koningen van En-gelandt Beeren yan Trlandt genoemt, tot dat byonfer vaderen geheugenis Henrick d\'Achtflein de vergaderingen van Yrlandt door de Sta-ten van\'t eylant Koning van Yrlant verklaertwierd, om dat de naem van Heer niet lbo hey-ligh en ontfaghelijck, als die van Koning, byfommigeoproerigen fcheen. Deiè naementytel van KoninckrijckyanTrlandt wierden doord\'autoriteyt van dc Paus beveftight, toen in \'tjaer i >- j 5 Koningin Maria , in de naem van \'tKoninckrijck van Engelandt, door Geiantenhaer gehoorfaemlieyt aen de Paus van Ro-men, Paulus de Vierde, betuyghde. Dus luy-den de woorden : Tot lof en glorie yan d\'ahnach-tige Godt, en yan jij n heerlijckfle Voort breng fier , deMaeght Maria, tot eer yan H geheele hem-eljche Bof,en y er heffing yan V CathoUjck geloof, foo maken &quot;ïïy,op \'t yerjocck yan Koning Philippus en Koningin Ma-ria , ons ootmoedighlijck hierom fmekende, met raetmfer Broederen, en door de yolheyt yan d\'Jpojlolifchemacht , Trlandt door onfe Apojlolifche autoriteyt yooreeu-?C\'igh tot een Koninckrijck, en yercierm en beyefii-gen dat Toor\'t acn fi aerde met dc tytd, -waerdigheyt,eer, macht, rechten, \'pegels, yoorrechten, yoordrach-tcn , en Konincklijcke ycortreffelijckheden, gelijck alleandere Koninckrijcken yan Chrifli gelooyigengenieten,gebruycken en hefitten, en genieten, gebruycken en he-fitten konnen. Maer dewijl wy inde namen defer Edelenzijn gevallen, die d\'eerften van d\'EngelfchenYrlandt aengetaft, en door dapperheyt onderd\'Engelfche heerfchappy gevoeght hebben ,ibo lal ick , op dat het niet lou Ichijnen datick hen, en hun nakomelingen dele eer be-nijde,uyt de Cancellary van Yrlant,gelijckdetytel aenwijft, de gene hier by voegen. Die met DermiciuSj Murchardsfoon, in Trlant^ijn gekomen. RichardStrongbo-VPy Graef yan Penhroeck, die aenEva, dochter van Murchard, eenYrfchKo-ninckje, een eenige dochter teelde, de welckeaen Willem Marefchakk de tytel van\'t Graef-fchap Penbroeck, met groote erfgronden inYrlandt, aenbracht, en daer by een talrijckkrooft , namelijck vijffonen , die alle, fonderkinderen na te laten, op malkander in

fekererijgh gevolght zijn j enoocjkibo veel doch-ters , die Bugo Bigod , Graef van Nortfolck,Guarinus yan Montecafmium , Gilbert yan Clm,Trlandt, IBfige-fcheEde\'en^ inTrlandtflogen. A N D T. 7 Graef van Glocefter,^\'7&w2 yan FtTr^m,Graefvan Derby, Willem Brcofe, hun gehuwde man-nen , met vrye eerampten en beiittingen ver-rijckt hebben. Robert Stepbanide§. Beryem yan Monte-Marifco. Mauritius Prendergefl. Robert Bar ren lts. MeileriusMeikrinm. Mauritius, Giraldm foon. Redmundi^, Stephanus neef . Willem Ferrandué. Milo yan Cogan. RichardyanCogan. Gualur yan Ridensford. Gualter, ,, . . ,, Alexander, ^^^ Mauritius Giraldm, Willem ISlotte.Robert, Bernards foon,Hugo yan Lacy.JViilem, Alde/musfcon.Willem Macardlm.Humftedm Bohun.Hugo yan Gundeyille.Philippm yan Haßing.Bugo Tirellus.Dayid Gualenfis,Robert Poerim.Osbert yan Berlotere.Willem yan Bendenges, Adam yan Gernciz.\'Philippus yan Breos,Griffinus, Stephanus neefRadulf, Stephanusfoon.Gualter Barrenfis.Philippm Guallcnßs.Adam yan Hereford. By de welcken uyt Giraldus Cambrenfis ge-voeght kan worden,lan yan Curcy.Hugo yan Contikne.Rednmnd yan Cantimore,Redmund Bngonides,Milo Meneyenjis, en anderen. Bediening van V Koninckrijck Trlandt. Aer federt Yrlandt onder\'t EngelfcheRecht is gekomen , ibo hebben deKoningen van Engelandt hun Vice- Vicerop of roys, of Onderkoningen derwaerts geibn- Onderlo-^den , om de gemeente waer te nemen, die f^^ rrEvdtT^eerftelijck Bewaerders van Yrlandt, en federtlufliciers , Stedehouders, en Afgeyaerdighden yan Tr-landt iiihun Codicillen , oiopenhrieyenlvchhtngenoemt, door de v/elcke d\'authoriteyt enrechtlpreking aen hen bevolen wierd. Seker,defe authoriteyt was groot en Konincklijck,namelijck van oorlogh te voeren, vrede tcmaken , Overigheden te verkiefen, alle am- C pten



? D. N A Y R pten (eenige weynigen uytgefondert) te be-geven , de misdaden, behalven eenigen vangequetfte Hoogheydt, te vergeven , Ridderste maken, &g. Als iemant eenigh Overheyts-ampt aenvaert, foo worden defe open brievenopentlijck voorgelefen , en als hy d\'eed voorde Rijckskancelier, in fekere forme van voor-gefchreven woorden gedaen heeft, foo wordthem het fwaert, dat hem voorgehouden is, inhanden gegeven, en hy in lijn ietel geplaetft,in tegenwoordigheyt van de Rijckskancelier,van de leden des geheyme Raedts, van deGrooten van \'t Koninckrijck, met de Koning der&quot;^papenen, dienende tot de slapenen, en andere be-ampte dienaers. Daer is in de geheele Chri-ftelijcke weerelt geen ander Onderkoning,die nader aen de Konincklijcke Majefteytkoomt, \'t zy men op de rechtfpreking, of opd\'achtbaerheyt, geftoet en pracht fiet. Hyheeft by hem tot fijn Raedt de Rijckskance-lier, de Trelbrier van \'t Rijck, en anderen uytde Graven, Biftchoppen, Baronnen en Rech-ters , die van de geheyme Raedt zijn. WantSmen van Yrlandt heeft in \'t geheel gelijcke Staten, alsEngelandt, namelijck Graven, Baronnen,Ridders, Schiltknapen, &:c. Hcveti} of Recht plaetfen ^an Triand. Pperfte Hof van \'t Yrlche Koninck-rijck is \'t Parlement, dat met believendes Konings van Engelandt doord\'Onder-Koning ontboden en gelcheydenwordt 5 fchoon onder de heerfchappy vanEduward de Tweede verordineert wierd, datjarelijcks Parlementen in \'t landt van Triand gehou-den fouden ytorden, Daer worden oock jarelijcksvier Rechts-vergaderingen , gelijck in Enge-Rechémc- landt, gchoudcn. Daer zijn vijf Rechtbanc-^Tnir\'^^\' \' namelijck de Geflarnde Kamer, Cancelary,de Konincklijcke Banck , de Banck der gemeene Or-donnantien^ Scaccarium, of de Konincküjke inkomft.Daer zijn ook lufticiers der Af fen, ten zy eer tothooren en beflechten, gelijck in Engelant, enin yder Graeffchap Irenarchen , om de vredete bewaren. De Koning heeft ook fijn Pleyt-belbrger , of algemeene Attornatus, tot de &quot;^ct die-nende, en Solliciteur. In de Lantfchappen, verder wech gelegen,Beilkrders zijn oock Bcftierdcts, om recht telpreken,totderechts- gelijck dc gcnc, die in Connacht Eerfle Commif-^ fionam, en in Mounfter Profes genoemt wordt,die uyt d\'Edelen en Rechtsgeleerden hun by-fitters hebben,en yder nochtans op \'t believenvan d\'Onderkoning fien. Men gebruyckt in Yrland de felve gemeeneof bui\'gerlijcke wetten, die in Engelandt ge-bruyckt

worden. Want men leeft in de ge-heyme boecken van \'t Rijck in deler voegen :Koning Hendrick de Derde ontbood in \'t t-^aclfde jaer TïUndt. Waten. van fijn heerfchappy aen fijn luflicier van Trlandt dathy,d/AertsbiJ]choppen, Bijjchoppen, Baronnen en krijghs^lieden Vergadert hebbende, hen het Placcaet van Ko-ning lan fouyp bekent maken, \'t yi elck hy dee lefen, enVan de Grooten Van Trlandt dee bef^-eefen, om de -^et^ten en geypoonten Van Engelandt f onderhouden, en opdatß die yoetten fouden -spaernemen cngehruyken. Dewetten des Parlements , of der Statuyten vanEngelandt, gelijck fy die noemen, waren in \'tgebruyck tot aen de tijt van Hendrick de Se-vende. Want in \'t tiende jaer van fijn Rijckwierden fy door d\'autoriteyt van \'t Parlementin Yrlandt vaft geftelt en beveftight. Wyhebben alreé gefèght waer uyt de Parlement fcheStatuyten hun oorfprong hebben. Yrlandt heeft, behalven defè burgerlijckeoverheyts-ampten, oock een krijghs-ampt, teweten, de Marefchalck, welcks plicht hier is foo Äfmfchaik,wel de baldadigheyt der krijghslieden, als derrebellen , die daer dickwijls veel werck geven,te bedv/ingen. De Baronnen van Mor/^ uytEngeland hebben certijts, gelijck uyt d\'open-bare gefchriften blijckt, dit ampt erfielijckbedient. Want Koning lan heeft de befittingvan dit ampt met crffeiijck recht gegeven, ge-lijck defè fijn woorden meebrengen : JVy heb^ in \'t neqen-ben aen Jan Maerfchalck gegeven en toegeflaen, tot eenleen en onderßelling, ons Maerfchalckfchap van geheel ^ \'Trlandt, met alle d^aenkleven. Wy hebben oock aenhem gcge^ven, tot fijn leen en onderfteUing, Cantredum,in \'t -welcke gelegen is de hoeve Van Kilbunny, omdat van ons en onfe erfgenamen voor hem, en Voorfijn erfgenamen te befitten. Van de welck het inrechte lijn op de Baronnen van Morky afge-daelt is. De Maerfchalck heeft onder fich fijnOndermaerfchalck, die fy ProVofl Marefcall noe-men , en fomtijts meer, naer vereyfèh van fa-ken en tijden, die hun bepaelde autoriteyt on-der \'t groot zegel van Yrlandt met inftrudienbedienen. Maer ick fal defè en diergelijckedingen aen \'t naerftigh onderfbeck der ande-ren laten. Als ick van de fèden defèr volckenhandel, fal ick een weynigh van\'t gebruyck -in de bediening van \'t Reent onder de wildeYren fpreken. ^eeling ^an Trlandt. Rland word naer de feden der inwoon- DeeimvAnders in twee deelen gedeelt: want degene, die weygeren aen wetten ver-bonden te zijn, en onbefuysdclijck leven,worden

imtó, en gemeenelijk Wilde Irish, datis, Wilde Tr^n, genoemt; maer de gene, die le-diger zijn, de wetten voor heyligh houden, ennaer Rechten luyfteren, worden En^eif he Tren,en hun Landtfchap The Engliih Pal: genoemtom dat d\'eerfte Engelfchen,die daer gekomenzijn , aen fich felven fèeckere grenspalen in \'tooilerlijck en vruchtbaerftc deel van \'t Eylant voor-



? • 4.___^ k* »».W .t .? A— D. Y R A N voorgefrelt hebben, binnen dc welcke oockheden de gene zijn , die wilt en woeft leven ,en de wetten minft gelioorlamen, gelijck buy-ten deiè palen oock anderen, in de welckenniets tot ièdigheyt en beleeftheyt te begeerenftaet. Maer laet ons een ouder deeling beiien.Dit Landt begrijpt in fich , naer de gelegen-heyt , of eer naer \'t getal der Beftierders vande voorgaende tijden , vijf deelen, (want hetWas eertijts een Vijf-voritendom ) namelijckMounfier naer \\ zuyden, Icinjhr naer \'t ooften,Cmnaucht naer \'t weften,II//7(.t naer \'t noorden,en Meth byna in t midden ièlve. Deiè deelenworden dus tot de burgerlijcke bediening inGraeffcliappen gedeelt: ^Keny.Defmond. In\' Momonia ofMot-njler zijndeGraefichap- van pen Cork. Waterßrd.IJnh riek.Tipcray, met Let Gracfichr^p van \'t hejlish.I Kr itj s v..n Tife-uirj. hl Lemfler zijn pen van l Cateïkiigh.§}^ines County. de Graeffchap-^ King^s County, Kildare.iVeisford. In Meath zijn dei\'Graefichappem Wtß Meath.van [Longford. \'T-^-omurd. ^ ^ ... Gallori>ûy.In Connaucht znn if- cr\\de Graeffcliap- pen van Sle^o.Letrim.[Rofcomam. Louth- Ca^on-Fermanagh.Monaghan.Armagh. In Ml fter zijn de Graeffcliappen^ Dovpn.van Antrim. Colran. Tir-Oën. Jir-Conelly of DonegaJl. KcrckeUjke Dc Kcrckclijkc faken van Yrlandt wierdenheßimng. eertî jdts van de Biffcnoppen bedient,die doorde Aertsbiffchop van Cantelbergh, of onder-ling van nialkander gewijd wierden. Maerin\'t jaer m c lii, gelijck by Philippustesbury gelefen wordt, heeft Chriftianws, de Lifmo-rienfche Biffchop, Legaet yan geheel Triant, een Jecryermaert Concilie by Meli gehouden, daer de Biffchop-pen. Abten, Koningen, Hertogen, en Grooten y an Tr-landt by sparen j in \'t mlck hy, door d\'autoriteyt yan dePaus, en door\'t Concilie der Car dinalen, met toe ftem-ming der Bißehoppen, Abten en andéren, daer U^a?-ycoordigh zjjrde, Dier Amsbijckdommin in Tr/andt op- Amshifch-gerecht hecfr, te veten, dat Dan Armagh, Dublin, CaJ-jile en Tuarn. De Bifchdommen , die onder defe Aerts- Bifchdor/P-bifchdommen ftonden, lal ick , hoewel ibm-migen door de ramp der tijden heel uytge-wiicht, andere verwart en te famen gevoeght,en andere elders vervoert zijn, uyt het oudeRoomfche Provinciael, gelijck iy by oudtsgeweeft zijn , naer d\'oprechtigheyt van \'t ge-fchrift, hier aen voegen: \'Methfche, of Bin am irand.Dune?ifche, anders Dufidalerhglas.Clöchorerfihe, andersLttgundïmeniche. Onder \'t Aerts-^bifchdom

van Armâs;h,\'teer- lcci- r f, n ^ 1 1 <Connercnche.lie van heel , , , ,,X7 î... •. . • • Afdachadenjchc, Rathliotevfchc. \' I f; Onder \'t Caffi-iieniche Aerts-bilchdom zijnhet Yrlandt, zijnhet Rathhicenfche.Dah;-iigitir£?:fhe.Dearnhcujche. \'Glemicläccnßh:. Het Aertsbifèh-dom van Du- ^ anders blin gehoorfa-^ , ^ ^^f\'n-eihet Lcch\'inenfh.^ Kil-darenfk, andersDa?enji.k\'. \'Laonicnfchi van KcndaJnan.Van Limcrick.Van\'t Eylandt Gathjy.Van Cellmnabrath.Melicenfchs, of van ^\'mUeth.Roßieyif.he, anders Rojcreenfche.Waterfordfchs, anders Van Baltifordian.. Lifmcrenfche.Cloncnfchc, andersVan Cluanania.Van Ccrk.Van Rofilither,Ardefertenfche. \'Duacenfche, anders KiHmacdtwc. V^n Mageo. Enachdunenjche. ^ ^ 1 rr^ Van Cellajaro.Onder het Tua- jranR^onmon. menfche Acrts- rionfe?Lifckbilèhdom geftelt het Achadenfche.Ladenfche, anders lOMeth.Van Conany,Van KillniunduackElphinenfche. M OM O. in





? iVi Jiv,- R. LI N O M T E II ncêrgevelt had, een lamengeraepte hoop vanItalianen en Spanjaerden landde, die van deRoomfche Paus Gregorius de Dertiende, envan de Spanjaert tot byftant van Girald ge-fonden waren, die, hier een fchans opgewor-pen hebbende, de welcke fy Fort del Ore noem-den , door hun dreygen de hemel verfchrick-ten. Maer al dit gewelt wiert door de koomfl:en eerfle pooging van de deurluchtighfle enflrijdbaerfle Baron, Heer Arthur Grey, Onder-koning zijnde, krachteloos gemaeckt. Wantfy gaven fich terftont over j en \'t meefte deelvan hen wierd gedoot, om dat ditraedtiaemftcn veylighft- fchijnt, vermits de ftant van ditRijck fülcks vereyfcht,en de Rebellen van allezijden dreygen. De Graef van Defmond felf,heel verbaesdelijck in de bygelege boftchen ,cn in een hutje vluchtende^wierd van \'t krijgs-volck , dat hem vervolghde , eerft gewond,daer na bekent, en van fijn hooft berooft, enbetaelde in defer voegen de ftraf van dat hyftjn Vaderlandt verwoeft had. Iemant fal miftchien m.eer ernftigheyt inBelachehjhe my vereyftclicn, foo ick het belachelijck ge-sMéng. verhael, \'t welck in de zielen van vele wilde Yren deurgedrongen is , cn vaftigheytgekregen heeft, tc weten, dat de gene, die in \'tfchrickelijk gekrijfch der krijghslieden,\'t welkfy in d\'aenval met groot gedruys maken , op\'t geroep der anderen niet antwoordt, fchich-tighlijck van d\'aerde word geruckt, en, in watgeweft van Yrlandt het oock is, als vliegendein defe woefte dalen, word gevoert, dat hydaer gras eet, water flabt, niet gevoelt dat hywel of qualijck is, gebruyck van reden, en nietvan fpraeck heeft, en eyndelijk van de jagers,door middel van de honden gevangen, enwéér naer ftjn huys gebracht wordt. D E S M O N I A, of D E S M O N D. Efmonia, by d\'Yren Vefao\'VPn,en by d Engelfchen Defmond,fpreyd fich wijd en breet naer\'t zuyden beneden d\'oude Lu-cenen uyt, en wierd eertijtsvan defe twee volcken be-woont, te weten, de Vilahren en Ibernen, die inveel gefchriften voor d\'ï^rinen worden geno-FMrm. men. DcVelabren fchijnen van Aber, datis, water-poelen, dus genoemt, om dat fy aenpoelen woonden ^ en door veel en groote wa-terplaften gefcheyden waren, Tuftchen defèwaterplaften fiet men , behalven Kerry, aheêgenoemt, naer \'t zuydweften drie bergen, diein zee uytfteken, en eertijts van d\'inwoondersHietfooun, dat is, Wcfimounfier, genoemt wier-Trlandt, cId Id I.xxx11i. den. D\'eerfte , tuffchen de zeeboefèm vanDingle, en de vloet Mairegdtgtn , wordt Clan-car genoemt, en heeft een kafteel, door deCareMis Engelfchen naer Dunk-cran gefticht.Hier in woonde DoneilMac Carty More,

een Ko-ninckje van Yrfche afkomft,die in\'t jaer i y66zijn befittingen cn eygendomrnen aen Ko-ningin Elizabeth overgaf, en van haer ontfingdat hy,naer d\'Engelfche gewoonte,dit kafteel ^loby leenrecht op trouw fb uw bewaren. In dc lxv.felve tijdt wierd de Baron van Vallentia (fèkereylandt, dicht daer aen gelegen,} Graef yan Craefv/uClan-Car gcmd^tokt: een man van groote naem G\'en-Car,en macht in dat geweft, en die op de Giraldenheel verftoort was, de welcke, gelijk hy toon-de, fïjn voorouders,de Koningen van Defmond,uyt hun voorvaders fetels hadden gedreven.Maer hy genoot defè eer niet lang • want hygaf fijn eenige wettige dochter, die hy had ,ten huw^lij k aen Fiorcntius Mac Carty, en ver-huysde oudt uyt het leven. De tweede kaep leght tuffchen de zeeboe-fèms van Maire en Bantre, Beare genoemt, heeldor van zant, daer kleene fteentjes onder ver-mengt zijn, over de welcke O Smlavant Beare, osivim-en O SmUiyant Bantre, uyt een felve ftam ge-fproten, en by de hunnen van de voornaemfteAdel, \'t gebied hebbem De derde kaep word Eraugh genoemt, cnleght tuftchen Bantre en Balatimore, of Balt\'more,een zeeboefem, om d\'overvloedigc vangftvan de haring wel bekent, in de welcke op\'t kortfle der dagen jarelijcks een talrijckevloot van Spanjaerden en Portugefen koomt,om kabbeljauw te viffchen. De O Mahones heb- o Mahon.ben hier met groote inkomften begif- tight, ontfangen. Ptolemeus noemt defè kaepN O TI u xM, dat is, Zuydkaep, of Zuyder meeberg, ll^ommyheden Mijfen-head, aen de v/elcke, gclijck byhem te ften is, de vloet I e r N u s van de groo- icrnKs, eente zee uytgedroncken word. Maer ick durfnaeuwelijcks ram.en in foo groote duyfterheythoedanigh een naem defe vloet heden voert,\'t zy dat het de gene is, die nu Maire en Drunk-cran befpoelt. Ick kan oock niets van \'t volckgiffen, \'t welk van de fèlve Ptolemeus aen defèkaep geplaetft wordt, hoewel fy naer de ver-fcheydenheyt van d\'affchriften der boeckenIberni, Outerni, Iberi, en Ivernigenoemt worden, \'t en zy dat fy miffchien, ge-lijck de L u c e ni en C o n c a n r, uyt dlbe-riers van Spanjen verhuyft zijn. Voorts, denaem van D e s m o n d heeft in de voorgaen-de eeuwen lang in dit geweft bekent geweeft,van de zee tot aen de vloet Skanon, \'t welckoock Zuyd-mounfter genoemt wordt. De Giral-diden, of Fit^-Giraldes, uyt het geftacht van Kil-dare gefproten, hebben, toen d\'Yren ver-wonnen waren, hier groote befittingen ver-kregen j en uyt hen wierd Maurits F/f^ Thomai D (aea . ( I ?i I ( < f- \' I n ? Im \\
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? I p:i;V; ?Vi;\':, r: tl N E S M O t^ ( aen de welcke Thomas Carc^, dié erfgenaemvan de Eeerjchappy yan Defmond was, eerft Def-mond overgedragen had) in \'t derde jaer vanEduward dc Derde tot eerfte Graef van DefLfe/mend. ^^^^ vcrkoofcn. Ondcr des felfs nakomelin-gen waren vele , welckers deughden , grootefchatten, en gunften wijt en breet bekent heb-ben geweeft, uytgefondert lacob, die gelaftertis, en noch misprefen wordt, vermits hy, fijnNeefuytftuytende, met gewelt d\'erffenis aenfich trok, en dele Iware ichattingen van Coyne,Livery, CocheringSy Bonaghty, &c. van fijn onder-faten vorderde, om fijn roovende foldaten tevoeden. Sijn foon,Thomas genoemt,defe fel-ve fchatting van \'t elendigh volkje eyfchende,betaelde, door \'t bevel van d\'Onderkoning, i:\' J. Tiptofi, in \'t jaer 1^67, met verlies van fijnleven , de ftraf van fijn, en fijns vaders boos-heyt. Toen fijn kinderen echter weer in hunftaet geftelt waren, quam by erfrecht defe eerin hun ftam aen Girald, defe weêrfpannige,die ick terftont gedacht heb. Toen defè doorautoriteyt van \'t Parlement verwefèn was,wierd Defmond aen des Konings erfdeel toe-gewefen, en in ordening van Graefièhap ge-bracht , en een Burghgraef daer over geftelt,die over de jarelijckfche Overigheyt gebied.De gene , die hier in achtbaerheyt en midde-len meeft vermogen, zijn uyt de ftam derBti^-\'Giraldm, fchoon fy om verfcheyde oorfakenverfcheyde bynamen aengenomen hebben. VODIiE en CORIONDI. A d\'lberen komen de OT è^l KI, die Yobije , en Udi m wijt en yodi^^mbreet bewoont hebben. Men befpeurt een klaer merckteecken van defe naemin I d o u en I d o u t h , kleene Landtfehappen, gelijck oock der C o- ^^^^R I O N D I in\'t Cjraeffchap Corke, dat daer aen paelt. 1>efe hebbenV (graeffchap van Cork,Tiperary,Limerik, en Waterford bewoont. H \'tGRAEFSCHAP van CORK, gemeenelijck COVNTY of CORK. Ef Graeffchap Van Cork, \'t welckeertijts een Koninckrijck was,en de geheele zeekuft van Lifmore af tot aen S. Erend be-greep , heeft naer \'t weften inde middellanden het bofch-achtigh Landtfchap Muskeray, in \'t welck Cor-maci MaC\'Teg, een vermaerde naem, en aen dezeekuft Carhray,in\'t welk de Macarti van hoogeachting zijn. Voor eerft ontmoet men aen dezee Roß, een vefting, en haven , die eertijtsveel bevaren wierd, maer nu onbruyckbaer is,uyt oorfaeck van een zantbanck, daer voorgefchoten. Van hier fchiet in zee met eenenge hals het aengehechte eylandt, The old headofKinfak genoemt, by \'t welk het geflacht derCurcien, door rijckdom vermaert, eertijts ge-bloeyt heeft, door de broeder van.

loannesCurcy, Engelfchman, die ITlfter verwon, uyt-gebreyd, en uyt het welck hier noch overge-bleven is Curcy, Baron van Ringromia maerheden, volgens de veranderingen der weerelt-fche dingen, veel minder van ftaet geworden.Daer na koomt aen de mont van de vloetBany, in een vruchtbaer en bofchachtigh lant,Kinfale, een heel bequame haven, en ftadt, llli MmVeraj. Carhr^y. i •ven. I- i\' rüiin. \' iMi r\' ??M , fftirejf. Ba-re\'^ van^ngtcmtê. [S Tinpds, met oude muren omringt, by de welcke menin \'t jaer 1601 als met een dobbelfteen omYrlandt fpeelde, \'t welck in twift ftont, of hetaen d\'Engelfchen of aen de Spaenfchenfbuwbehooren, vermits het eylandt van uytwen-digc en inwendige vyanden geplaeght wierd.Want acht duyfènt oude Spaenfche krijghs-lieden , op de ban van Pius de Vijfde, Grego-rius de Dertiende , en Clemens d\'Achtfte,tegen Elizabeth uytgefproken, fteunende, enop de byftant der weêrfpannigen,die hen ont-boden hadden, vertrouwende, hadden onder\'t beleyt van lan d\'Aquila defè vefting onvoor- spaenfchenfiens ingenomen, en dit onder de fchoonedeckmantel van de Godsdienft weer op te uytgedrl-rechten, \'t welck in defe eeuw overal in de twi-ftcn van de Godsdienft, met onbetamelijckeraetflagen , voorgewent wordt. Maer KareiBlunt, Baron van Mowfj^\', Onderkoning vanYrlandt, beftoot terftont defè plaets ter zee ente landt, fchoon het krijghsvolck afgemat, ende tijdt ( winter zijnde) onbequaem was. Hyftelde fich te gelijck tegen \'t gewelt der weêr-fpannigen, die door de Graef van Tir-oen, O Do-nell, Mac-G\'Siyre, en Mac-Mahound derwaerts ge-voert waren, en verplette door fijn dapper-heyt hun woeftheyt foo geluckelijck, dat hy,met een verwinning , de ftadt en de Spanjaer-den daer by in fijn gewelt kreegh , en verwin-ner, het ftael en de fackel, gereet om alles inkolen tc fètten, uyt de handen van geheel Yr-landt II1 ;; f: 15Ü \' \'iill « ; • \'li,i \'



? 13 R. n O O m landt wrong, dat alreé afviel, vermits de ge-ne , die ficii op afval beraden, al afgevallenzijn. Aen d\'overoever van Kinfale leght Kerry-yoherryy een kleyn lant, onlangs onder\'t Graef-fchap van Defmond geraeckt, by \'t welck devloet, die van Ptolemeus D a v r o n a , en vanGiraldus uyt Walles, met verandering van eeneenige letter, Sayranus en SaDerenus genoemtwordt, voorby vloeyt. Dele vloet, uyt het ge-berghte van Muskeray voortkomende, neem^tfijn loop voorby defe hooftftadt van \'t Graef-fchap , door de Biifchoppelijcke waerdigheyt( daer de Clonenfche Domkerck bygevoeghtis) vermaert. Defe hooftftadt, van GiraldusCorcagia, van d\'Engelfchen Corcke, en van d\'in-woonders Korcdch genoemt, is als een ovael,met wallen befloten, van de vloet omringt,cn door de felve fbodanigh gedeelt, dat menhaer niet, dan met bruggen, begaen kan, be-ftaende in een ftraet, die byna recht, en meteen brugh te famen gevoeght is. Dit is ech-ter een koopftadt, die vermaert is, en veel be-fccht wordt 3 maer foodanigh van oproerigegeburen bewoont, dat fy gedurighlijck wachtmoeten houden , als of fy voor eeuwighbelegert waren, en hun dochters niet buytendurven uythuwen: in voegen dat alle dè bur-gers , onder malkander huwende , te famenin eenigh maeghfchap beftaen. Sy houdendat dcfc heyligfte man Brioc,die in de vrucht-bare eeuw der Heyligen by deFranfchen heeftgebloey t, en van de welck het SanhriochiaenfcheBifchdom in \'t Armorifch Britanje, gemeen-iijck S. Brieti genoemt, de naem gekregenheeft, van hier gefproten was. Defe vloet j fich beneden Cord verdelende,omhclft een groot en feer vermakelijck ey-landt, tegen over de wooning van \'t overoud ten vermaert geflacht der Barrers, of Barrenfers,\'t welck hierom Barry Court genoemt wordt,vaö Robert van Barry Engelfchman afgeley t,feker een feer uytmuntent man, die nochtansonder d\'eerßen lieber de Doornaemfte mlde ^jn , danfchijnen d^eerfle, die in \'f overweldigen iPan Trlandtgetroffen engequetfl wierd; en d\'eerfle , die in Trlandtd\'oproer getemt heeft. Sijn nakomelingen heb-ben door hun getrouwheydt en dapperheyteerft de tytel van Baron van Barry, federt vanBurghgraef van Butifant verdient van de Ko-ningen van Engelant t\'ontfangen en om hungroote befittingen en rijckdommen de by-naem van Barry-more, dat is, Groot, by \'t volckbehouden. Een weynigh laeger ftroomt deSaycrenus, by Imokelly, een groote befitting,die eertijdts de Graef van Defmond toebehoor-de, deur een breede mondt in de groote zee. Gelijck deSaverenus het beneden-deel vandit Landtfchap befproeyt, fbo wordt het op-perdeel .befpoelt door

Broodwater y eertijdtsAyen-more, dat is , groote vloet, byde welckTrlandt, Keny- U\'herrj. Vavrena\'een vleet. Cerck^\' S. Moe, Baronnen•Vdn Barry. G. Camhr. jßftrghgra&quot;•ven vanBmfant, haer wooning heeft d\'edele ftam van Rupe, ofRoche , uyt Engelandt overgevoert, de welckehier geluckelijckaengewaft\'en is, ende tytelvan Burghgraven van Fermoy befit. \'t.Is fekerdat defe ftam onder Eduard de Tweede hetampt van Parlements Baron heeft genoten,dewijl Georgius de Rupe twee hondert marcken Pr.p. Tat.tot boete moefl geven, om dathy in\'t Parle- \'««•S.E.3.ment, te Dublin gehouden nietverfcheen,fchoon hy daer ontboden was. Ter plaets,daer Broodwater , die een wijltijdts tuftchendit Graeffchap en dat van Waterford deur-vloeyt, in zee loopt, en een haven maeckt,leght Toghall, niet feer groot, maer van alle &quot;^ogkiu.zijden met muren befloten, maer lang, en intwee deelen gefcheyden. Het grootfte en op-perdeel, dat ftch naer \'t noorden ftreckt,heefteen kerck, en buyten de muren een kioofter,\'t welck fy North-Ahhy noemen. Het benedendeel, naer \'t zuyden leggende , en the Baje-towne genoemt, heeft oock ftjn kioofter, hetzuyderlijck genoemt, aen fich gevoeght. Debeqüaemheyt van de haven , die een vafte* Kaay heeft , en de vruchtbaerheyt van \'t * fheKaj.geburige landt locken de kooplieden fooda-nigh aen ,dat defe plaets veel befbclit wordt,cn voor opperfteOverigheyt een Majoor heeft.Dus verre ftreckt fich heden het Graeffchap Kcnmchvan Corcky \'t welck eertijdts, gelijck ick ge- rijck-^nfeght heb,een Koninckrijck geacht wierd, en,fich wijder uytftreckende, oock Defmond inftch begreep: \'t welck Hendrick de Tweedeaen Robert, Stephanus foon , en aen Milon yanCogan fchonck en overgaf, met defe woorden :jVeet dat ick het geheele Koninckrijck yan Corck oyer&quot;gegeyen heb , uytgefondert de fladt, en Cantred derOußmannen-y op dat Jy en hun erfgenamen dat yan my,en yan mijn foon lomnes ycor de dienfl yan 60 krijgs-lieden fouden hefitten. En Georgius Carew, nu Ba-ron Carew yan Clopton , die niet lang geledenPrefident van Uounfler was, en my, gelijck ickgaerne beken,in veel faken van Yrlandt.voor-gelicht heeft, rekent in recht gevolgh fij n ge-flacht van d\'erfgenaem van defe Stephani foon. \'tgraefschap waterford. Et Graeffchap yan Waterford, eenlandt, dat om fijn vermaeckeïi vruchtbaerheydt aenge-naem is , leght naer \'t oofter-lijck geweft, tuffchen de vloe-den Broodwater naer\'t weften,Shour naer \'t ooften, de groote zee naer \'t zuy-den , en \'t Graeffchap yan Tiperary naer \'t noor-den. Naer Broodwater, daer hy eerft het Graef-fchap Co^iverlaet, fiet men Lifmor,

door deBiftchoppelijcke Stoel bekent, daer eertijdts BißihopBiffchop Chriftianus, Legaet van Yrlandt, E omtrent ,, ï



? i4 omtrent m\'tfaer 1548 het gebied h\\d eenman, die veel acn de kerck van Y rlandt ver-dient heeftjCn in\'t kloofterC/^2r^W,metS.Ber-.nardus en Paus Eugcnius, opgevoed is. Maernu fijn meeft alle de befittingen daer afver-vreemt , en aen^t Bifchdom van Waterfordgevoeght. Niet verre van de mont leght hetjrdtner* dorip]QArdmor-3tnDeffee,cen kleyn lantje,is daeraen gevoeght,gelijck men feght, welcks Heer,uyt de ftam des Burghgraefs van Defmond ge-fpro ten, by onfè geheugenisp^J^ voor een eer-ty tel aengenomen heeft:maer vermits hy geenmannelijcke erfgenaem voortgebracht heeft,foo is die in korte tijdt met hem vergaen.Nietverre van daer, en dicht aen de zee leght Dun-garyan, met een kafteel verforght, en meteen bequame haven verfien. Defe plaets wierddoor Koning Henrickde Sefte tot een groo-te weldaet aen loannes Talbott, Graef van Salo-pia, met des felfs Baronny , gefchoncken.Maer toen men fèdert fagh dat fy fèer be-quaem gelegen was om dit deel van Mounßerin de bant te houden , wierd fy voor eeuwigh ,door authoriteyt van \'t Parlement, aen deKroon der Koningen van Engelant gevoeght.De Poerien, van oude Adel uyt Yrlandt felve,dat van d\'Engelfchen verwonnen is, hebbenhier oock gebloeyt, en waren met de tytelvan Baron van Curraghmore vereert. Voorts,Waterford, mcn fict Waterford, d\'eerfte en voornaemfteftadt van dit Graeffchap, aen d\'oever van devloet Shour leggen. Defe ftadt, van d\'Yren enBritanners Porthlargy, en van d\'Engelfchen Wa-terford genoemt , is van de zeeroovers uytNoorwegen gebouwtjcn hoewel de lucht daerwat dickachtigh, het landt niet feer verma-kelijck , cn de ftadt met naeuwe ftraten befètis, foo is echter de haven lbo bequaem, dat hyin rijckdom cn toevloejing voor de tweedeinYrlandt geacht wordt, cn fich altijdt fonder-ling getrouw engehoorfaem aen\'t EngelfcheRijck getoont heeft. Want toen Richard,Graef van Pembroeck, met hulp der Engel-fchen , die Yrlandt onderbrachten, d\'Yrenbeftreed,had hy hier een veylige toevlucht envertreck, vermits de ftedelingen fich van ach-ter , tot fijn veyligheyt, in alle getrouwheytftil hielden. De Koningen van Engelandthebben dieshalven vele en groote vryhedenaen defe plaets gegunt, die van Henrick deSevende vermeerdert en beveftight wierden ,om dat de burgers fich fèer dapper cnvoor-fichtigh tegen de verdichte Vorfi Perkin War-beck betoonden, die, een jongcHng van flech-te ftaet zijnde, vol

onbefchaemtheyt naer deopperfte trap van de Konincklijcke waerdig-heyt trachtte, en dit onder de perfbon vanRichard, jonger foon van Eduard de Vierde,Hertogh van Yorck. Koning Henrick de Sefte gaf dit Graef- N u O M De/ee. vm Toerien,Earonnenvm Cm-r^iohmcre» s t e r. fchap, en de ftadt van Waterford aen loan-\'nes Talbott, Graef van Sal&pia, ( alsick terftontverhaelt heb,) met defè woorden , die ick, de-wijl fy de dapperheyt van defe ftrijdbare man ^ ^ 1- L / 1&quot; I ff^aterford^ getuygen, de moeyte waerdigh acht (gelijckoock miffchien iemant anders achten fal) uytde Konincklijcke regifters by te brengen, opdat de deoght niet van haer eyge eer berooftfou blijven. Wy dan (fèght de Koning na an-dere dingen , volgens de welfprekentheyt derSchrijvers van die eeuw, in dc welcke men heelonnoofelijck Latijn fprack) d\'ernflige dapperheytyan onfe ypaerdfle en getrow^e bloemknt loannes,Graef Dan Salopla en yan Weysford, en Heer yanTalbot, yan Furnival en Le Strange, tot aen fijnouderdom in de yooryerhaelde oorlogen in \'t f-^eetfijnslichaems yen in d\'uytflorting yan fijn roode bloet dikwilsbeproeft hebbende, en met behoorlijcke oyeryoeging k-denckcnde, en yerftaende hoedanigh ons Graeffchap enftadt yanWo-tCï^oïd inonsge-^effl yan Trlandt, hetkafteel,de hcerf happy,d\'eer-ampten, \'t landt, en de Ba-ronny yan Dungarvan, en alle heerjchappyen, lan^den, eer-ampten en Baronnyen , met d\'aenkleyen yandien beneden het fche Graeffchap, die door d\'uytfpattingder Sieêrfpamigen, of door de tegenflribbeling en afyalyan eenigh perjoon of perfoonen) Efcaeta, of eenigeander tytel yan recht tot onfe handen, of tot die yanonfe kinderen behooren te komen, of daer in te ^ijn,doordc yyantlijcke inyallen onfer yyanden en s^eêrfpannigenin defe deelen Joo yerypoefi,en yoor \'tgemlt der oorlogenfoodanigh bloot ftaen ^ dat jy byna geheel yerdelght s^ijn;en om dat dit niet tot ons yoordeel, maer tot onfe fchadcdie k-9pils gedijt is, en gedijt,en oock om dat, door de feheonfe bl@etyerix>and,onfe yoorgenoemde landenyanTrlanPin diegesneften tegen dufdanige inyallen onfer yyandenen ypeèrfpannigen kheckmoedighlijck befchermt yporden,foo ordonneren, ft ellen en maken -^y hem tot GraefyanWaterford, met de ftijl,tytel,naem en eer-,die aen hembehoort, B.n demjl door d\'aenypas der hoogheyt yan dcStaet noofwendighiijck alles toeneemt, foo hebben wydoor onfe befondere gunft, en fekere kennis,

en uyt onfeeyge beweging, en tot behoorelijcke ond-erftant en onder^houding yan de ftaet defes Graefs, ons maeghfchap, ge^geyen, toegeftaen, en door defe onfe brieyen beyeftightaen de fehe Graef het yoorgencemde Graeffchap, metde yooryerhaelde ftijl, tytel, naem en eer des Graefsyan Waterford, en met yafte leen de yoorgenoemdcftadt, desfelfs kafteelen, heerfchappy en, eer-ampten ,landen en Baronnyen , met d\'aenkleyen beneden hepfehe Graeffchap, gelijck oock alle en alderhande ma-nours, hundreds, wapentagia, dcc. langs dcgeheele ^eekufl yan Yoghall tot aen de yoorgenoemdcftadt Waterford. Te hebben en te houden het yoor^genoemde Graeffchap Waterford , de ftijl, tytel,naem en eer des Graefs yan Waterford , en de yoor^yerhaelde ftadt Waterford , kafteel, heerfchappy, eerylandt, en Baronny yan Dungarvan: en alle andereheerfchappyen, eer-ampten, landen en Baronnyen bene^den het fehe Graeffchap,gelijck oock alle en de befondereyoorgenoemde manours, hundreds, fullen aen de



? m o v n de voorgedachte Gr aefy en aen fijn mannelijcke kinde^ten, die y>an hem voortkomen, hy leen, trouw en gedien^ftighejt aen hm behooren, doch foo, dat hy die Van em,Smefchai- en onfe erfgenamen houden fal En op dat hy onfe nefchal, en fijn er fgenamen onfe Senefchallen, en onfererfgenamen van Trlandt in ons geheel geweft Van Tr-landt fouden -zjjn, om macht en Vermogen te hebben, foofal hy in dit fijn fhe ampt doen al\'t gene,dat fijnyoor^faten , de Senefchallen yan Engelandt in dit ampt totnoch toe ge-went ^jn yoor eeuwigh te doen. Totgetuy^genis yan \'t welck, Scc. Maer toén de Koningen en Vorflen vanEngelandt, die groote befittingen in Yrlandtbe/aten, eerft door de Franfche, en ièdertdoor d\'inlandtfche oorlogen, die lang duer-den, Yrlandt als verwaerloofden, de ftant derEngelichen byna te gront ging, en de fakender Yren door\'t afzijn der Engelfchen bovende maet aengegroeyt waren ^ ioo wierd doorde Staten van \'t Koninckrijck,tot boeting vandc fchade , en verlwacking van de krachtender Yren , verordonneert en beftoten dat deGraef van Salopia dit Graefichap , de Hertoghvan Nortfolck , Baron van Bar kley , erfgenamenvan de Gravin van Ormond, cn alle Abten,Prieiirs van Engelandt, &c. die goederen inYrlandt beiaten,om hun afzijn, cn achteloos-heyt in \'t hunne te befchermen, alle hun be-fittingen voor eeuwigh aen de Koning, en aenfijn nakomelingen fbuden overgeven. ^t G R A E F S C H A PLIMERICK, Y zijn tot noch toe langs de Graef-fchappen van Mounfler, aen de zeegelegen, heen gegaen. Nu zijn \'ernoch twee overigh, midden in \'t lantgelegen, te weten dat van Limerick en Tipperary,daer wy nu toe komen, \'t Graeffchap Van Lime-rick heeft aen de rugh het land van Korck, cnleght naer \'t noorden tuffchen Kerry, de vloetShanon, en \'t lant van Tipperary: een vruchtbaeren volckrijck Landtfchap, maer dat weynighplaetfèn van beter achting vertoont. Het we-Conilagh. fterlijckfte deel wordt Conilagh genoemt, in\'t^„gc- welck tuffchen de heuvels Knoc-Batric een feerTatric. hooge hcuvel rijft, die een aengename uyt-ficht in zee heeft, en de vloet Sineus of Shanon,deur een breede mondt in de Vergivifche zeevloejende,van verre aenfchouwt.Beneden aendefe heuvel hebben de Fit^-Giraldi lang in eerKnigh of geleeft, tot d&tThomas,Ridder van Dalen,of yanthehtiiejf. genoemt , door autoriteyt van\'t Parle-ment tot ftraf van veel groote befittingen wierdberooft, om dathy voor de ftichter van fijnsibons

fchelmeryen wierd geacht , toen fijnboofè foon de brandtftichter met d\'uytterfleftraf geftraft wierd want huyfèn en hoven teverbranden is naer de wetten van Yrlandt een len vm rrkndu Jn. 2,8.Hen.\'è, STER.. IJ ibnde van gequetfte Majefteyt. Limerick is dehooftfladt van dit Graeffchap , die door deSineus of Shanon , een feer treffelijcke vloet,omringt wordt, en van d\'Yren Loumeagh, envan d\'Engelfchen Limerick genoemt wort.Deiè Limerkhftadt is een Biftchoppelijcke zetel, cn een ta-melijcke vermaerde koopftadt van Mounfler^doov RaimimdCraffus Engelfchman, foon vanWillem Girald eerft overweldight, daer navan Duvenaldus d\'Yr, Koninckje van Thueth-monia , verbrant, ièdert aen Philippus Breofus vm ? t: li -------------TC...... &quot;j — Engelfchman by leen gegeven, en van Ko-ning lan met een kaffee! verfterckt. Defè ftadtfcheyt fich heden in twee deelen: \'t gene,\'t welck fy ^t opperdeel noemen, en een Dom-kerck en kafteel heeft, opent fich met tweepoorten ^ die treffelijcke fteene bruggen heb-ben , met bolwercken en wipbruggen, van dewelcke d\'een naer\'t weften, en d\'ander naer\'t ooften leydt: aen de welcke beneden aen-geheclit is de ftadt met wallen omringt , enoock met haer kafteel en bolwerck. Verdernaer \'t ooften is Clan-William^ naer de naem des cun-wil-ftams van Willem, uyt de ftam van Burgus ^(d\'Yren feggen Bourk) die daer gewoont heeft,en uyt de welcke Willem, die ïacob Fit^-Moris >d\'onruft van\'t vaderlandt, doodde , met hetampt van Baron van CaßelUoneH (daer RichardRufus, Graef van Vlfter, een kafteel gefticht c^e^i-had) en met jaergelt, tot vergelding van fijndapperheyt, en vertroofting voor fijn kinde-ren, in die ftrijdt gedoodt, door KoninginEhzabeth befchoncken wierd, ïn\'t zuyder-lijck deel van dit Graeffchap is Kill-mallo, detweede naer Limirick in overvloet en befoec-king,en rontom met wallen beftotenjcn Adare^een fteedtje,eertijts met wallen verfterckt,aertde felve vloet, die ftch terftondt in de Shanonontlaft, daer Clan-Gibbon byleght, welcks Heerlan Fit^-Girald genoemt, lan Oge FitZc-^ohn Fit^Gibbon, en om fijn grijsachtigh hayr The whiteKnight, door befluyt van \'t Parlement om fijnfchelmftucken verwefen wierd:maerKoninginElifabeth fette des fèlfs fbon door haer goeder-tierentheyt weer in fijn vorige ftaet. Degene,welckers namen, behalven defe Bourkes cn G/-raldiden, of FitT^-Giralds, meeft bekent zijn, en nz^-Gi&quot;hooghfl geacht worden, zijn in dit geweft deLace\'én, Brownen, Hurken,

Chacei,Sapellen, en Pour-cellen, alle van Engelfche afkomft,en Mac-Shees^Mac-Brian, O Brian, en anderen, die Yren zijn. \'tGRAEFSCHAP tipperary. Et Graeffchap Tipperary heeft in\'t we-ften tot grenspalen het landt van Li-merick,en de vloet Shanon. in \'t ooftenhet landt van Kilkenny , in \'t zuydendat vaa Corck en Waterford ? en in\'t noorden hec Land«- : I



? t6 M O V N Landtfchap van \'t geflacht O CarolL Het zuy-derlijcke deel van\'t landt vloeyt over van alte groote vruchtbaerheyt, en overvloet vanlijftocht, en is met veel heerlijcke gebouwenbeplant. Het weflerlijck deel worc een langefl;reeck heen van de vloet Glafin befpoelt, vanwelcks oever Emely, of Asi^n niet verre af leght,een Bilfchoplijcke Stoel, die, gelijck fy fèg-gen, eertijdts een fladt heeft geweefl, die veelbefocht wierd. Se-^enis, oock Sypirus genoemt,een treffelijcke vloet, heeft fijn loop in \'t mid-den daer deur , èn, uyt het Blandynjche geberghte-voortkomende , vloeyt deur nedet-Ojferia,(\'t welck door de weldaedt van Koning Hen-rick d\'Achtfte de tytel van Graef van Oßeiiaaen de Butlers, en d\'eernaem van Burghgraefaen de Thürks meedeelt,) naeft aen \'t klooftervan \'t Heyligh Kruys, dat eertijdts feer ver-maert was, (om \'t welck oock het aenpalendeLandtfchap gemeenlijck het TippararyfcheGraeffchap yan\'t heylighKmys genoemit wordt)en fijn vryheden heeft, die ter eeren van eenftuckje van \'t heyligh kruys van Chriftus, hierbewaert,eertijts aen haer gegunt zijn. Het houtVan \'t heyligh Kruys, fèght S. Cyrillus, heeft bydeelen het geheele aertrijck vervult: en heeft echter, ge-lijck S. Paulinus verhaelt, door een eeumgh -pon-der geen fchade geleden : dit is \'t geloof der oudeChriftenen. \'t Is ongelooftelijck hoe veelmenfchen, uyt oorfaeck van de Godtsdienft,gedurighlijck derwaerts, als naer een heyligeplaets, vloejen : foodanigh is de volhardingvan dit volck in de Godtsdienft van hun voor-ouders , die door de verwaerloofing en on-kunde der overften noch vermeerdert is, ver-mits \'er geen zijn , die hen onderwijfèn. De Smrus ftroomt daer na voorby Caßilie,dat van Eugenius de Derde, Paus van Romen,met een Aertsbiffchoppelijcke waerdigheytverkiert is, en eertijdts veel Bifchdommen on-der fïch heeft gehad. Defè vloet, al voort-vloejendc, maeckt veel eylanden, en vloeytrontom het kafteel Cahir, het welcke uyt deftam der Butlers een Baron heeft, door Konin-gin Elizabeth opgerecht. Maer de foon vandefè Baron bevleckte fich met de finet van on-trouw en meyneedigheyt, daer over hy oockgeftraft wierd; want fijn kafteel wierd doorde Graef vanEffex in \'t jaer i jpp gewonnen,en hy in de gevangenis geworpen. Voorts,defe vloet vloeyt van hier deur Clomell, een ne-ring-rijcke marckt, die fterck van vefting is,ftoot tegen de rots van Carick Mac-Griffin, en ,voorby dc wooning der Graven van Ormondftromende ft welck Koning Eduard de Twee-de aen Edmund Boteler, of Butler, met d\'eernaemvan Graef van Carick vergunt heeft)

verlaetTipperary, en verftreckt een fcheyding tuffchende Graeffchappen van Waterford en Kilkenny. Daer fiet ghy het gene, \'t welck in \'t zuy- Emelej. JSledcY- OJferia, Graeffchap •UAn \'t hij\' bijh Kruysvan Jfppe-rary. \'t HeylighKruys. C^Jilm. Baron vanCiihiï. Clemsll. ^,raef van Carkh STER. derlijck deel van dit Graeffchap leght: maerhet deel, \'t welck fich naer \'t noorden ftreckt,is mager, onvruchtbaerder , en heeft feerhooge bergen , van de welcke fy twaelf, dieals in een hoop by malkander ftaen, Phelem-ge-Modona noemen. Defè worden in Latijn Or- Ormnd.mondia, in d\'Yrfche tael Or\'9po\'9pn, dat is, Voor^hooft Van Mounfter, op\'tEngelfch Ormond, envan\'t meefte deel met een fèer bedorve naemWorme-^food genoemt;v/tlcke al haer vermaert-heyt van de Graven heeft, die federt lacob But- ^f^fff^^^^Ier veel getelt worden , aen de welcke en aen omwnd.fijn erfgenamen Eduard de Derde defè eerty-tel voor fijn leven, en de regalitcts en andere vry- \' ^\'heden met ha Ridder lijck leen in\'t Graeffchap Tippe-rary , fchonck, de welcke fijn nakomehngendoor de gunft der Koningen van Engelandènoch heden genieten: dieshalven wordt dithet Palatynfche Graeffchap, en hy van velede Graef van Tipperary genoemt. Graef vm De voorouders van defe lacob waren al vanoude tijden Eerfchenckers van Yrlandt, om \'twelck hen defe bynaem Le Boteltr,of Butler toe-gevoeght is. \'t Is oock feker dat fy in fèer na-maeghfchap acn S. Thomas Becquettus, Aerts-Biffchop van Cantelbergh, beftaen hebben,vermits fy fijn afkomft van des felfs fiifter af-reekenen, en na des fèlfs doodtflagh door Ko-ning Hendrick de Tweede naer Yrlandt over-gcvoert wierd , om dat hy achtte, dat hy fichvan de haet defer fchandelijcke daedt fou ont^laften,foo hy de na-magen van defè vermoor-de Thomas met inkomften en ampten ver-meerderde. lacob, Graef van Omow^/d\'eerfte van dit ge- Graven\'vanflacht, foon van Edmund, Graef van Carick,trouwde de dochter van Humfredus Bohun,Graefvan Bereford,mn de dochter van Koning Edu-ard d\'Eerfte geteelt, daer door hy op d\'eerftetrap tot defe eer geraeckte. lacob, des felfsfoon, uytdithuwelijck gefproten, verkreeghhier door by \'t volk de bynaem van EdeleGraef.lacob, de vijfde Graef van defè ftam (om nietyder in \'t befbnder te vervolgen ) ontfing vanHenrick de Sefte de tytel en waerdigheydtvan Graef van Wilt-Jhyre yoor hem, en voorfijn lijfs erfgenamen , die, Onderkoning vanYrlandt, gelijck vele anderen uyt defe ftam,en Schatmeefter van Engelandt, van Eduardde Vierde verwefèn, terftondt gevangen , enonthooft wierd.

Sijn broeders, oock verwe-fen zijnde, verborgen fich en loannes ftorfte Ierufalem,fbnder Idnderen na te laten.Tho-mas, door de gunft van Koning Henrick deSevende in fijn voorouders ftaet geftelt, ftorfin\'tjaer iji),en liet twee dochters na, te we-ten Anna , die aen lacob van S. Leodegario, ofS. Leger gehuwt wierd, en Margareta\', die aenWdlem Bollein trouwde, by de welck fy defè Tho-mas Bölkin baerde, die van Koning Henrick \' d\'Achtfte



? m d\'Achtfle eerflBurghgraefvan en fèdert Graef van IVilufhire en Ormond gemaektwierd, toen hy des fèlfs dochter Anna Botkintrouwde, de welcke , tot nut van Engelandt,de Koningin Elizabeth heeft gebaert, die byd\'Engeirchen eeuwighlijck in aengename ge-heugenis behoort te blijven. Toen ThomasBollcin geftorven was, heeft Petrus , of PierceButkr, een man van groote macht in Yrlandt,van de ftam der Graven gefproten, die vanHenrick d\'Achtfte te vooren tot Graef vanOßria gemaeckt was, oock de tytel van Or-mond verkregen, en aen fijn fbon lacob nage-laten , die aen de dochter en erfgenaem vanlacob, Graef van Defmond, geteelt heeft Tho-mas, Graef van Ormond, de welcke noch leeft,en in kommerlijcke faken groote getrouheytbetoont, en fijn eenige dochter uytgehuwtheeft aen Theobald Butler, fijns broeders foon ,de welke onlangs van Koning ïacob tot Burg-graefvan Tullo gemaeckt is. Veel Yren, die geloofwaerdigh willen fchij-nen, verfekeren dat in dit geweft fbmmige u O n Afenßhcnin wohsnverandert. STER. 17 menfchen jaerlijcks in wolven verandert wor-den. Maer fèker , ick acht dit enckele fabe-len , en vertrouw dat fy van de fieckte van defwarte overloopende gal,door de Geneesmee-fters Lycanthropia genoemt, gequelt worden, Lycmtke-die foodanige mymeryen in hen verweckt, datfy fich inbeelden dat fy in wolven verandertzijn, Ick durf oock niets anders van defe ver-anderde Lycaonen of wolven in Lijflandt ver-fekeren , van de w^elcke fbmmige menfchenvele wonderen verhalen. Dus verre van \'t Landtfchap Mounfler, totwelcks beftiering Elizabeth , Koningin vanEngelandt, tot welftandt en voordeel van Yr-landt voorfichtighlijck raedtpleegende, eenPrefident, die de roeckeloosheyt ftraffen , en ^reßdemfijn ampt behoorlijck plegen fbu,met een By-fitter, twee Rechtsgeleerden , en een Schrij.,ver geftelt, en JVaibam S. Leger, een man vanRidderlijcke ftaet, en in de faken van Yrlandtwel ervaren,in \'t jaer 1565 tot eerfte Prefidentgertiaeckt heeft. [ j I I L A G E^ >; \' !i i i ; Trlandt,



? /\' 18 O F L E I N S T E R. Et ander deel^^an Trlandt, \'van d\'inwoonders Leighnigh, &quot;vande &quot;Britanners Lein, \'van dEngelfcheri Lein ft er, njan de Latijn^fche Schrij\'vers Lagenia > en in doude Legenden en levens derHeyligen hügcu genoemt, leght naer \'f ooßen geheel aen de z^ee,en is \'Van Q:^omfier dóór de vloet Neure , die V echter in veelplaetfen overtreed, van Connacht een lange wijl door de Sha-non, en van Meath door fijn eyge grenspalen afgefcheyden. Hetlandt is vet en vruchtbaer, en heeft een aengename êicht; en din-woonders komen heel na overeen ïn beleeftheyt en kleeding metdEngelfchen,hun geburen,van de zvelcke fy ten meeßendeelgefproten Zjijn, In de tijdt vanTtolemem was dit de wooning der Briganten, Me napiers, Caucers^;?Blaners^ en mijfchen z^ijn defe nieuwer namen, Léin, Leinigh, en Leinftervan defe Blaners afgeleyti en te famen getrocken. Het wert nu gedeelt in defe Graeffchap--|7^;^,Kilkenny,Cateriogh, Queens County,Kings County,Kildar,Weisford,Dublin : ickverfwij^SNlcWoenVQXWQSs die alreé daer by gedaen Zjijn, of nochby gevoeght fullen worden. IGANTES,of BIRGANTES. Et fchijnt dat de Brig antes hun wooning gehad hebben tujfchen dèmont van de vloet Shour, en de plaets, daer de Neure en Barrow,van Ftolemem B r i g u s genoemt, te famen vloejen, Q^aer ver- Birgu* \', rmits doude fiadt der Brigdnten, Brigantia genoemt, in Spanjenheeft geweefl, foo doet Elorianm del Campo fijn uytterfte beft om defeBriganten uyt fijn Spanjen herkomftigh te maken-. Doch indienhier g^^ng gelden magh, Joo hebben anderen Joo groote reden, om die vanonfe Briganten, een geburigh en talrijk volk, af te leyden. Maer indien het waer is, \'t Welkin eenige gefchriften gevonden wort, datje Bïrg anten genoemt z^ijn, Joo hebben Birgamen.hy en andere tegen hun eyge fchaduw gevochten : want de naem felf wijft aen dat z^ynaer de vloet B i r g\'u s , daer aen fy woonen , genoemt z^ijn. Defè dan , zy z,ijnBriganten, of, Joo ghy liever wilt, Birganten, hebben de Graeffchappenvan Kilkenny, OiTeria, en Caterlogh bewoont, die aÜe van de vloet Bikgus, mBmow genoemt, befproeyt worden. HET GRAEFSCHAP County,tn naer \'t noordweften van over- ÖJferia beftoten. Het landt, in overvloet vanKILKENNY. alle dingen uytfteeckend\'e,is vermakelijck om te fien, uyt oorfaeck van de menighte derEt Graeffchap Kilkenny is naer \'t we- fteden en kafteelen, die daer zijn. By Ojferiaften van Tipperary, naer \'t ooften van zijn de groote bergen, Sleie-^ Bloemy, van Gi-Weisford, en Caterlogh, naer \'t zuyden

raldus de Bladynjche bergen genoemt, die, hun Biadyn^van Waterford, naer \'t noorden van toppen te lamen voegende, heel hoogh in de^^^^^\'^\'i^*- lucht



? \'N lucht ftijgen, uyt welckers ingewant, als uytdat van een moeder, de vloeden Shour, Neer enParroyp te voorlchijn komen , en fich metgrachten van malkander lcheyden,een befon-dere loop nemen , en, eer zy in de groote zeeftroomen, fich weer te lamen voegen\'t welkoor/aek is dat fy van d\'Ouden de drie Suflers ge-noemt zijn. De vloec Neere^ gemeeniijck Neure genoemt,rpperOjje- dcurfiiijd het Graefichap Kilkenny byna in^y\' twee gelijcke deelen, ftroomt met een tame-B^ron\'van lijcke loop deur Opper-Offeria , \'t welck tot fijnrpperOffe- egj-fte Baron gehad heeft Barnabm Fit^-Patric,van Eduward de Sefte tot defe eer verheven.Deiè vloet, aen weerzijden met veel veftingenmi^^y. belet, vloeyt voorby Kilkenny, dat is, Celle of*kerk van Canicm, die by outs, om de heyligheytvan fijn eenfaem leven, in dit Landtfchap leervermaert heeft geweeft. Dit is een ^ierlijcke,treffelijcke en volckrijcke fladt, en buytentwijffel de voornaemfte onder de middelant-fche fteden van dit Eylandt. De ftadt wordtin Yrfche en Engelfche afgedeelt. DTrfcheis als een voorftadt, en heeft defe kerck vanCanicus, die daer aen de naem meêgedeeltheeft , en aen de Biffchop van Oftery de fè-tel geeft. Maer d\'Engelfche ftadt is veelnieuwer, en van Ranulphusde derde, Graefvan Cefter, gebouwt, en van Robhert Talbonnaer de weftzijde met wallen, en van de But-lers met een kafteel verfterckt. \'t Is fèker datdefè ftadt in de deeling der landen onder dedochters van Willem Maerjchalck, Graef van E I STER. 1«? Penbrock, aen de derde dochter ten deel viel,die aen Gilbert van Clare, Graef van Gloce-fter, gehuwt wierdt. Meer nederwaerts aende fèlve Neure, leght een bewalt ftedeken, in \'tEngelfch Thomas towne, in d\'Yrfche tael Bala- 7homdsmac-Andan, dat is, Antonitis z^oons ftadt, genoemt.Defe beyde namen fpruyten van des felfsftichter Thomas Fit^Anthonie Engelfchman , dieonder Henrick de Derde bloeyde , welckserfgenamen noch heden voor des fèlfs Heerenerkent worden. Een weynigh nederwaertsftort de vloet CaUan haer golven in de Neure, C^^^n.aen de welcke de derde ftadt van dit Graef-fchap is, dus noem ick de ftadt, die van \'t ge-meen volck d\'ingelijfde ftadt wordt geheeten, eneen fèlvé naem als de vloet voert, Inis-Tcog is Inis-\'ïcog,de vierde ftadt. De ftam der Butlers heeft haer tacken wijdten breet in dit Graeffchap uytgefpreydt, diemet de hooghfte eer hebben gebloeyt, en omhun deughden verheerlijkt zijn met de tytelsvan Graven van Ormond, Wdt-shire in Engelant,en Offery, gelijck alreê gefeght is j en hedenzijn (behalven de Graef vmOrmond, de Burgh-graef Thurles, en Ridder van S. loris

ordening)uyt defè ftam noch overigh de BurghgraefMont-Garretydc Burghgraef Tidlo, de Baronnenvan Dunboyn en Cahyr, en een talrijcke hoopvan Edden. D\'andere Edelen van dit geweft enat^derezijn oock van Engelfche afkomft, gelijck de Ed^l\'ge-Gr aces, Walshes^ Lovels, Forefters, Shortels, Blanch^ ^felds of BlanchelpelflonSy Drilands, ComerfordSf &c. N I k i \' \'t G R A E F. G JfUndt. ? I



? 20 \'tGRAEFSCHAP CATERLOGH. Aterlogh /mgmockmCarlogh , een Graef-fchap, is ooftwaertsaen \'t Gmffchap Kil-kenny gehecht , enleght byna geheeltuftchen de Birgus,of Bar/0W , en de S/a-ne, twee vermaerdevloeden in dat ge-weft. Het landt is vruchtbaer van gront ^ enfchaduwrijck van boftchen, en heeft twee ver-maerde fteden , beyde aen de wefterlijckeoever van de vloet B^nw ^ te weten, Cateilogh,\'t welck Leonellus, Hertogh van Clarence,met wallen begon tc verfien , en van Belling-ham, defè loffelijckfte Onderkoning, met eenkafteel verfterckt wierd ; en Leightin ,,in \'t La-tyn Lechlinia, daer een Biftchoppclijcke ftoelheeft geweeft, die nu met de Fernenlche fetelvercenight is. De beyde fteden hebben yderfij n befetting, en konftabels, die oVer hen ge-bieden. En dewijl het grootfte deel van ditGraeffchap by erfrecht aen dèHüw^^arden,Her-togen van Nortfolck, toebehoort heeft, dievan d\'oudfte dochter van Willem Maerjchaick,Graef van Penbrock, door de Graven vanjVarren hun afkomft nemen j foo heeft Hen-rick dAchtfte, met toeftemming der Statenvan \'t Rijck, hen,en andere Edelen van Enge-7he Stamte , ja oock dc klooftcrs van Engelant, van^^ alle hun goederen en befittingen in Yrlandtberooft, en die tot fich getrocken, om dat deHeeren dcrfelver, afwefigh zijnde, met hetbelbnder door onachtfacmheyt te verware-loofen, oock het gemeen in gevaer ftelden. Van hier vloeyt de Barroyp deur de Baronnyvan Tdron, die van rechtswegen aen de Carret>stoebehoort heeft, federt dat N.van Careio^ eenEngelfch krijghsman, de dochter van een Yr-fche Baron, Óigon genoemt, ten huwelijcknam ; en die, lange tijdt van ongerechte be-fitters befeten, in onfe tijt van Petrus Caror byrechtelijck vonnis weer gewonnen is. Aen de vloet Slane fiet men Tullo , waerdighom hier gedacht te worden, om dat Koninglacob onlangs Theohaldus Butler, broeders zoondes Graefs van Ormond , met d\'eertytel van Burghgraef van vereert heeft. De C^-Véi-na^^nwoonen overal hier rontom , die, vanDuvenaldus, een jonger zoon , of baftert fge-hjk andere feggen)vanDermicius,delefteKo-ning van Leinjkr, gefproten,in een talrijckge-flacht zijn vermeerdert^ alle ftrijdtbaré man-nen, vermaert in de ridderlijcke roem, en diein hun uytterfte armoede noch hun oude Adeluyt-ademen. Maer ick weet niet om welckedootflagen, voor veel jaren bedreven, fy mal-kander doodelijck haten, cn fich fèlveh metonderlinge lafteringen en moorden dagelijcksverdelgen. Toen d\'Engelfchen fbmmige overhun befittingen in Yrlandt geftelt hadden,hebben eenige Van hen, in de tijdt van Edu-ward

dè Tweede, het Landtfchap aen fich ge-trocken, en de naem van ÖMor^ aengenomen,en, fich by de Tolen en Brenen gevoeght heb- O Mm,bende, d\'Engelfchen allengs uyt het Landt- U;^ hetfchap tuffchen Caterlogh en d\'Yrfche zee ver- hoechjeva»dreven. Tuffchen defe vermengen de Neufe ^ifi^as.en Barrosv hun water, en, eenige mijlen lang ineen fèlve gracht ftroomende,geven hun naemen water over aen hun grootfte fi3fter,de vloétShour, die deur een klippige uytgang in degroote zee valt, daer ter flincke hant met eenenge hals een zeeberghje uytkijkt, \'t welk aende zeevarende lieden een hoogh toorentjcvertoont, dat van de Roflifche koopHéden,toen fy bloeyden, gefèt is, om te veylighlijkerin de haven te komen. ji\' ? «l!-1 r \'?in tics Baromyvm Tdro». i ^r.j Cavana-ry. i K O N I N G I N S GRA EFSCHAP,o f QJX E E N E S C O n N T Y- Oven Caterlogh naer \'t noordt-weften breydt fich een kleynLantfchap uyt, dat bofchach-tigh en vochtigh is,van d\'YrenLeaß , en van d\'Engelfchen6}menes County, dat is, KoninginsGraeffchap genoemt, van Koningin Maria toteen Graeffchap opgerecht, door de beftellingvan Thomas Ratcl^, Graef van Suffex,toen On-derkoning, die dat in ftaet bracht. Dit isd\'oorfaek dat de voornaemfte üiüdt May-burg Mary^is genoemt, daer de befettelingen met hunSenefchal woonen , die fich fwarelijk tegen deO Moores konnen befchermen, de welcke fichals d\'oude Heeren daer af dragen, enMac-Gil-patricjODcmpjiosxn andere,boofè en oproerigemcnkhen, die dagelijcks iets aenvangen, omd\'Engelfchen te verdrijven, en \'t juk der wet-ten af te fchudden. Toen d Engelfchen eerft:daer gekomen waren, wierdt Meilerius uy tge- fbnden, / sii\'t I



? I\' ; ; (\' r \'



? S T R. N ï %% fonden, om dit wreet en vyandelijck geweftte bedwingen, voor\'t welck Hugo Lacy , dieover Yrlandt het gebiedt had . een kafteel byTahmelio, een ander by Okipy , een derde aende vloet Barro&quot;^, en een vierde by ]S!orrach op-rechtte. Maer onder anderen blinckt uytDowma^s, een oudt kafteel,in een feer vrucht-baer landt gefticht, dat door Eva, de jong-fte dochter van Willem Maerfchalck, Graefvan Pemhrock, by erffenis aen de Breojen, Hee-ren van Brecknocke is gekomen, en daer de Bar-row, die naer\'t weften uyt het geberghte StoBlomey fpruyt, en eenfaem tuftchen de bof-m^shan. fchen deurvloeyt, defè oude ftadt Rheha fiet,die noch,fonder verandering in dc naem,Rk-han genoemt wordt. Doch wat de ftadt aen-gaet,die is warelijck,gelijck iemant fèght, Äsdat is, een ftadt fonder ftadt, te weten,eenige weynige hutjes, met een bolwerck,en verkiert echter de treffelijcke man N. vanSim Michael met de tytel van Baronnet, diegemeenlijck The Baronet of Rhehan genoemtwordt. KONINGS GRAEFSCHAP,o f K I N G S COUNTY. Elijkhet voorverhaelde Lant-fchap ter eeren van KoninginMaria G}ueenes County genoemtwierd , fbo is het Landtfchap-ken , dat noordwaerts naeftdaer aen paelt , en door dedeurvloejende Bmow daer af gefcheyden is,en eertijdts Oßalia geheeten wierd, ter eerenvan Philippus, Koning van Spanjen, Mariaesgemael, Kings County, of \'s Konings Graeffchap,en de voornaemfte ftadt Philips-toscne ge-noemt , daer een Senefchal met befetting ge-plaetft is, en daer d\'Engelfche Edelen hunwooning hebben, gelijck de Warrennen, Herber-ten, Colbejen, Moren, en Leiceßers cn van d\'Yrende O Conors, (aen de welcke eertijdts een grootdeel hier af toebehoort heeft,) Mac Coghlan , OMaily, Fox, en andere, welcke de landen,doorde dapperheyt harer voorouders verkregen ,kloeckelijck bewaren. Defe ingebore Yrenklagen oock dat fy van hun vaderlijcke erf-goederen berooft worden , en hen nergensgeen andere landen toegewefèn worden, daerfy leven konnen; \'twelck oorfaeck is datfy,alle gelegentheden van oproer by \'thayr vat-tende, dickwils aen d\'Engelfche inwoondersveel te doen geven, en, van doodelijcke haet,en vyandeläjcke wraeckgierigheyt aengepric-kelt, t\'elckens verwoedelijck in weêrfpalt enongehoorfaemheyt uytbaritea. mam ? Baronetvan Rhe- Offalia. Thilips-townS\' \'tGRAEFSCHAP ï L D A R. Ier naeft,ooftwaerts aen,leghtin een lange ftreeck het Graefsfchap

yan Kildar, ccn feer luftighlandt, van welcks weyden Gi-raldus Cambrenfis defè regelsvan Virgilius gebruyckt:Et quantum longis carpunt armenta diebus,Èxigua tantum gelidus ros noBe reponit. Kildar is d\'eerfte en voornaemfte ftadt,daer KMar.ten tyden der beginfèlen van d\'Yrfche kerckBrigida in hooge eer wierd gehouden , een s. Bri^d^-,maeght, die om haer heyligheyt en kuysheyteerwaerdigh was; niet de gene, die over om-trent 240 jaren d\'ordening der Brigidifchefii-fters ingeftelt heeft, dat beyde Monicken enNonnen in een kloofter,echter door een muergedeelt, om malkander niet te fien, foudenwoonen; maer een ander, die veel ouder is, teweten over duyfent jaren, en die een leerkindtvan S. Patricius, en in Yrlandt, Engelandt enSchotlandt feer vermaert heeft geweeft: vanwelcks wonderdaden en onuytbluftelijk vuur,gelijck dat van d\'afgodin Vefta, van de hey-lige maeghden bewaert, fonder vermeerde- ,ring van d\'afch, de Schrijvers gewach maken.Defè ftadt Kildar is verkiert met een Biffchop-pelijcke ftoel, en door de brieven der Paufeneertij ei ts Epifcopatus Darenßs genoemt. Dit wasde wooning van Richard, Graef van Pemhrock,en fèdert van Willem Maerfchalck, oock Graefvan Pemhrock , Richards behuwde foon , engeraeckte door des fèlfs vierde dochter , Si^bylle genoemt, aen Willem Dan Eerrers, Graefvan Derby, cn weer door des fèlfs dochter,metSibylle geteelt, aen Willem Vefcy, welcks foon,oock Willem Vefcy genoemt, lufticier van Yr-landt, uyt de gunft van Koning Eduard d\'Eer-fte gevallen , om de vyantfchap tuftchen hemen loannes, Thomas Giralds foon, en van fijnwettige foon berooft zijnde, Kildar en anderelanden in Yrlandt aen de Koning overgaf j opdat defè fijn andere landen in Engelandt aenftjn baftaertfbon, van Kildar gebynaemt, teleen fou geven. Weynig tijt daer na wierd defèloannes, Thomas Giralds foon, welcks voor-ouders {hcrkomHigh yan Girald yan Windefor, MhaKafteelvooght van Pemhrock ) in de verove-ring van dit eylandt groote dapperheyt had-den betoont, door Eduard de Tweede , Ko- •ning van Engelandt ,met het kafteel en ftadt y^n öravenvanKildar befchoncken,en daer by met ieer en naem Kt^^auyan Graef yan Kildar. Defe ftam der Fit^-Gi- äi^v ^ralden , of, gelijck fy die nu noemen, der Geral- n.xx,dinen is feker feer deurluchtigh, en door haerdaden feer vermaert, door de welcke, gelijckiemant feght, d\'Engelfchen de ^eekuß yan Walles be-houden, en de ypallcn yan

Trlandt heftreden en yeroyert hebben.



? \\1 lein Mhe£ Defe ftam der Kildars heeft lange tijdtin volle eer, en in volmaeckte roem geleeft engebloeyt, vermits fy nooyt de wapenen tegenhaer Vorft opgenomen heeft, tot dat Tho-mas Et^-Girald, foon van Girald Fit^-Giraid,Graef van Kildar, en Onderkoning van Yr-landt , verftaende dat fijn vader, die onderHenrick ft\'Achtfte in Engelandt ontboden, enreekening van ftjn quade bediening in Yrlantafgeeyfcht wierd,geftraft was, door een valfclien lichtvaerdigh gerucht, en door een roeke-ioofè yver van wulpfche onbedachtfaemheytverrückt, de wapenen tegen fijn vaderlandten Vorft aentaftte, Keyfer Karei de Vijfdeontbood, om Yrlandt te veroveren, het Lant-fchap met vuur en fwaert wijt en breet ver-Woeftte, Dublin belegerde, en des felfs Aerts-biftchop verdelghde: om \'t welck hy weynightijdts daer na, met vijf van fijns vaders broe-ders, opgehangen wierd, na dat fijn vader vandroefheyt geftorven was. Doch KoninginMaria ftelde dit geftacht weer in fijn voor-gaende glans en eer, toen fy Girald , Thomasbroeder, tot Graef van Kildar en Baron vanOffalia verhief, die tot fijn nakomers twee fo-nen naliet, te weten, Henrick en Willem , dewelcke beyde fonder mannelijcke kinderenftorven ,• in voegen dat defè Graeffelijcke ty-tel aen Girald FiK-Girdd, hun vaders broeder, is gekomen. In dit Graeffcha|> zijn noch andere ver-maerder fteden gelijck Naas, een koopftadt,Athie aen de vloet Barrow, Mainoth, het kafteelder Graven van Kildar, en ftadt,aen de welckeKoning Eduard d\'Eerfte een marckt ten be-lieven van Girald, Mauritsfoon, toegeftaenheeft. Caflle-Martin, de voornaemfte zetel desftams FiK-Fuflace^dieyYan de Pocrien in\'t Graef-ichap Waterford gefproten , om haer dapper-heyt d\'eer van Baron des Parlements voorRouland Fit^-Bufiace van Eduard de Vierde,met de Manouripan Portlefter, en de tytel vanBurghgraef van Baltinglas van Henrick d\'Acht-fte verkreegh, de welcke Rouland Fit^-Eu-fiace, om fijn meyneedigheyt uyt het vader-landt verdreven, onder Koningin Elizabethverloren heeft. De vermaertfte ftammen ,die men hier, behalven de Fit^-Giralden, of Gi-raldinen, vind, reekenen oock hun afkomft uytEno-elandt, te weten de Ouganen, DcAa-Bide,Ailmeren , Walshi, Boifeles, Whiten , Suttonen, &c.Wat de dans der Reufen aengaet, die, gelijckfy verdichten, MefUn, door fijn toverkonftuyt dit lant in de vlackte van Sarishury gevoertheeft, gelijck oock debloedighfte ftrijdt byMolleaghmaß , die tuffchen d\'Engelfchen enYren voorhanden was, ick geef dat geerneaen de genen

over, die de beufèlachtige oudt-heyt lichtelijck gelooven, en over de ydeleraedtfelen der Waerfeggers verwondert zijn; ZAndere?ßeden. BronnenFitzrEfi\'fiace.Tauï.BdïV.^.Burghgra-ven mnBatüngUs. Reußn- want ick heb niet voorgenomen met fabelenaen den dagh te komen. Daer fier ghy demiddellandtfche Graeffchappen van Leinfler.Nu lullen wy ons tot de gene keeren, die aende zee gelegen zijn. \'t G R A E F S C H A P W E I S F O R D; let verre van defè mont, daerde Barrow , Neure en Shour, ge-fufterlijcke vloeden, malkan-der oinhelft hebbende , hungemengelde wateren in degroote zee loffen , vertoontfich ooftwaerts , aen een zeebergh , daer deftrant rontom loopt, het Graeffchap Wcisford, ofWexford, in dTrfche tael County Reogh, daerPtolemeus eertijts de Men ap i e rs geplaetft Men^p^cri,heeft. De naem felf wijft eenighfins aen datdefeMenapiers vande Menapiers, een volck opde zeekuft onder de Belgen , gekomen zijn.Doch dat anderen feggen, uyt welck van deièbeyde volken defèCaraufius heeft ge weeft .die, Carmfus.het Keyferlijk purper aennemende, Britanniategen Diocletianus ingenomen heeft, Aure-lius Vidor * noemt hem een burger Van Mena- ^J\'Zyfff^^pia 5 en de ftadt Menapia wordt van d\'Aerdt- ^jiJgezw,befchrijvers niet in Belgica, maer in Yrlandtgeftelt. In dit Graeffchap , aen de vloet Bar-row , heeft eertijdts de groote ftadt Rofs ge-bloeyt,die vol vankooprnanfchap en inwoon-ders was, en van Ifabelle, dochter van GraefRichard Sfrow^^oip, met wallen, die fich wijtuytftreckten, verfien wierd, die nu alleenlijcknoch te fien zijn, vermits de ftadt door detweedracht, tuffchen de burgers en geefte-lijcken gerefèn, byna geheel vernietight is. S E R. I t ; j Verder ooftwaerts hangt het kafteel Dun&quot; Bummm,canon, met krijghsvolck befet, fbodanigh overde vloet,dat het de fchepen kan beletten naerWaterford of Rofs te varen: en dieshalven vontmen goet , toen de Spanjaerden in\'t jaer1588 Yrlandt dreyghden, defè plaets te ver-ftercken. Van hier tot aen de mondt van devloet loopt een fmalle ftreeck landts uyt, daereen hoogh toorentje voor de zeevarende lie-den op ftaet, \'t welck van de Rojfcrs, toen fynoch bloeyden, daer geftelt is, op dat fy vey-hghlijcker in de mondt van de vloet fbudenkomen. Een weynigh van hier fiet men Tm- tmcm.tern , in een bochtige ftrant, daer Willem Maer-fchalck, Graef vanPembrock, een treffelijckkioofter heeft gefticht, en dat De Voto ge-noemt, om dathy, van een fware ftorm aen- de vhto.getaft, aen Godt beloofde dat hy dit

gebouwibu ftichten ^ en , door de fchipbreuckin defeplaets geworpen, volbracht fijn belofte.Ptolemeus noemt dit voorgeberghte H i e- I \' ( 1 i ? ff iiiil? t H ^ li RON, !ll i iS ! . f k; m 1 r^wf i! \' &quot; 1 I ill



? t4 L E Ï N RON, dat IS,Heyligh j en ik twijffel niet of het isook van d\'inwoonders met een felve betéeke-nis genoemt : want fy hebben defe uytterfleftadt, aen de welcke d\'Engelfchen eerft in diteylandt gelant zijn , Barna, \'t welck Heylighbetekent, in hun maederlijcke tael genoemt. Van dit Heyligh voorgeberghte loopt deftrant, ooftwaerts gekeert, met een langeftreek naer \'t noorden, die van ondiepe plaet-fen in zee, gevarelijck voor de fcheepslieden ,befèt en befbom.t is, en van het zeevarendevolck The Grounds genoemt wordt. Ptolemeusheeft hier de vloet M o D o N A, en aen desfelfs mont de ftadt M e N A p i A geftelt, diefoodanigh van hun namen vervreemt zijn,datik my felf mistrouin foo groote duyfterniffeneenigh licht te konnen krijgen.Maer dewijl indefe plaets niet meer dan een vloet fijn uyt-gang heeft, die\'t Graeffchap als in \'t middendeurfhijd , en nu Slane genoemt wordt, en aendes felfs uytgang, daer hy fich wijt uytbreyd,een ftadt leght, met een Duytfche naem Weis-ford gchencn, de Hooftftadt van \'t geheeleGraeffchap ^ fbo fal ick onbefchroomdelijkerramen en beftuyten dat de Slane M o D o n a ,en Wcisford M e n a p i a heeft geweeft, endit te m.eer om dat defe naem nieuwer is, na-melijk Duyts, en van defe Duytfchen daer aengegeven ? die van d\'Yren Ouflmannen genoemtworden. Voorts , defe ftadt is niet een dergrootften, maer echter onder de voornaem-ften te tellen , om dat f}\'^ d\'eerfte van geheelYrlandt, toen dit eylandt vanStephanides ,een dapper veltoverfte,beftreden wierdt fichaen d\'Engelfchen overgaf, en tot een Colonieof voortgeplante ftadt der Engelfchen ge-maeckt wierdt. Dit is oorfaeck dat het ge-heele landt van Engelfchen vol gepropt is,dienoch d oude kleeding, cn de fpraeck der En-gelfchen gebruycken, doch foodanigh, dat fyvolkomentlijck EngeKch-Yrfcli fpreken. Der-micius,die d\'Engelfchen in Yrlandt ontboodt,heeft defe ftadt, en \'t landt daer rontom vooreeuwigh aen Stephanides overgegeven, die teCarricke, dicht daer by, een vrye ftadt aenving,en de plaets, die van natuer fterck was , doorkonft noch ftercker maeckte. Defe gaf fijnrecht weer over in handen van Koning Hen-rick de Tweede, die dat aen Richard, Graefvan Penbrock, fchonk, op dat hy dat by leen-recht van hem, en van de Koningen van En-gelandt fbu houden, van waer het door deGraven Maerfchalcken, de Valentien, uyt deftam van Lufignan in Vranckrijck , en deHaftingen aen de Grejos, Heeren van Ruthin , isgedaelt, die deurgaens in d\'oude fchriftenHeeren van iVeisford genoemt worden, fchoononder de heerfchappy van Henrick de Twee-de I.Talbot eens in d\'openbare fchriften

Graefvan Shropfhire en Weisford wordt geheeten. iyam be-lehrt Hey-Ii^ in deTrfche tstd. The Cromds.Aiodona,etn vloet. Slane^ een misfori. i\'iif ; ! I w i S T E R. Sie hier het gene , \'t we|k Nechamus van defèvloet in fijn gedichten fchrijft: Ditat ^mkQnxxmflurr.en quod Slana yocatur,Bunc cernit Weisford Je fociare fibi.Want de ftadt Enifcort leght op defè vloet, en Bnifimt.meer innewaerts aen de fèlve vloet de ftadtTernes, alleenlijck door de Biffchoppelijckewaerdigheyt bekent, die van de Giraldiden eer-tijts met een kafteel verfterckt is. Niet verrevan hier, en aen d overzijde van de Slane woo-nen de Calpenaghen, Donellen, Montaghen, en d\'Yr-fche O Moori, oproerigh van geeft, en onderhen de Sinotten,Roches,en d\'EngdfchePefparden.Aen defè zijde van de Slane zijn de voornaem-ften de Burghgraven Mom-Garret,van de welc-ke d\'eerfte was Edmund Butler, een der jongerzonen van Petrus, Graef van Ormond , dievan Eduward de Sefte met defè tytel vereertwierdt, en veel andere van gelijcke bynaem,de Deyereux, Stafforden^ Chelpers, Whites, horlongen,Fit^-Harris, Bronnen, Hor es, Haies, Coddes, May Ier i,van Engelfch bloet en afkomft, gelijck oockhet meefte deel van \'t volck, L A V E C A u c I, oock een volckaen de zeekuft van Duytslant,hebben naeft aen de Mena-piers gewoont,en niet foo ver-re van malkander,als inDuyts-landt. Sy befaten dit Landt-£\'hap aen de zee, dat de O To/i en B/m, Yrfche O TooUstgeflachten, bewoonen j mannen in boosheyten bloetftorting opgequeeckt, die de ruft nietkonnen verdragen, en, op de vaftigheyt vanhun plaetfen vertrouwende, weêrfpannigh te-gen de wetten, en doot-vyanden tegen d\'En-gelfchen zijn. Veel wijfe en verftandige man-nen hebben in\'tjaer 1578 naerftighlijck ge^arbeyt, om hun ftoutheyt te bedwingen, end\'autoriteyt der wetten op te rechten, dat fydefe Landtfchapjes tot de geftalte van eenGraeffchap fouden maken , en in fès Baron-nyen , met afgefcheyde palen, verdeelt, die\'t Graeffchap van Wicklo of Arcklo fouden uyt-maken; want hier is de plaets, die de voor-naemfte naem draeght, en hier is het kafteelvan de Graef van Ormond , die in hun eerty-tels fich Heeren yan Arcklo fchrijven: beneden Arcklo.het welke de vloet, die van Ptolemeus OvocAgenoemt wordt, in de zee ftroomt, en,gelijckGiraldus Cambrenfis fchrijft, min tegen d\'in-yloejende baren yan de ^ice, die haer boefem yeryullen,als tegen d\'uytflortende gohen, de fmaeck yan fijn in^gefchape foetigheyt behoudende, onyerandertfijnflroo-men tot in de T^ee fehe begaat, fonder eenigh mengfelyan de foutheyt tegeyoelen. \'t GRAEF-
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? ? !! L \'éGRAEFSCHAP van DUBLIN, of TheCOVNTYof DIVELIN. Oorby de Cauci hebbendeE b L a n E n gewoont, daer nuGraefjchap Van Dublin is , hetwelk naer \'t ooften geheel vand\'Yrlche zee beipoelt wordt,naer \'t weften het GraefichapKildar tot grenspalen heeft, naer \'t zuydenaen de landtfchapjes der O Tooles en Eimes, en•Gijmes, tje gene , die fy Glynnes noemen, gevoeght is jen naer\'t noorden ftch tot aen\'t GraeffchapMeth, en tot aen de beeck Nanny uytbreydt.Dit Graefichap heeft een vette gront tot ge-was, brengt overvloedigh voedfèl voort, envloeyt over van alderhande dieren , die metdevogelvangft en jaght tot fpijs en voedfelgevangen worden ten meeften deel van bof-fchen fbo ontbloot, dat fy gemeeniijck turfoffteenkolen uyt Engelandt gebruycken. Detwee fchadelijcke geftachten, O Tooles en O Bir-nes verdelgen alles in \'t zuyderlijck deel,\'t welkniet foo wel gebouwt is,en hier en daer bofch-achtige bergen opfteeckt, daer holle dalen,Glynnes genoemt, by zijn, die van de boomenverduyftert worden. Men fiet tuftchen deledalen het Bifchdom Glandilaugh. mzcï verwoeftfedert dat het aen\'t Aertsbifchdom van Du-blin gevoeght heeft geweeft. Voorts is ditGraeffchap vol gepropt van fteden en in-woonders, en overtreft d\'andere Landtfchap-pen van Yrlandt in rijcke ver9iering, en in fè-. cere befbndere heerlijckheyt en glans, èn is invijf Baronnyen onderfcheyden, te weten, Ratb-doypn^ New-cafikjCaßle^Knoc, Cowloc en Bal-rodry,die ick echter, fchoon ick geerne wil, in\'tbefonder niet deurloopen kan, vermits hungrenfen geenfins aen my bekent zijn. Ick faldieshalven alleenlijck de zeekuft eerft inftaen,en daer na, gelijck de loop der vloeden myleyden, d\'innerlijcke deelen beftchtigen, temeer dewijl geen deel daer af twintigh duy-fènt fchreden van de ftrant af is. Ick fal danvan \'t zuyden beginnen. Voor eerft vertoontfich in dit geweft ïT/cA/o, daer een rots, metftercke wallen beftoten, over een enge havenhangt, als een kafteel, over de welcke, gelijckover veel andere kafteelen van dit Koninck-rijck, door autoriteyt van\'t Parlement geenander Conftabel, dan een Engelfchman, geletmagh worden, om dat d\'Yren, die daer overgeboden hebben , de felve, tot nadeel van degemeente, qualijck befchermt hadden,en metooghluycking eenige , die daer gevangen fa-ten , laten ontftiappen. Hoor Giraldus vandefe haven, éiehylVmchiligilló noemt: Daer isTrlandh Clandi-laugh. Wici^o^ meen Graef-fchap ge-maeckt ,ióoó. STEK, 2j een haVen by Winchiligillo, aen die ^ijde Va^i Trlandt ydaer het naefi aen V/alles paelt, die in d\'algemeenevloejing van de ^ee d\'invhejende golven ontfangt, enin d\'uytvloejing de golven, die

hy ontfangen heeft,weeruyt geeftcn ais d\'ebbende ^ee^, haer golven na fich tree-kende , de boefem verlaten heeft ,Joo behoud echter d\'in-vhejende vloet in alle hoecken en winckels een gedurigefiutigheyt. New-Caflle, dat is, Nieuw Kafteel, heeft vaneen bergh fijn uytficht in zee, van daer menfantbancken fiet, die fy The Grounds noemen , Gmmdehen fich in een lange ftreeck uytftrecken , tuf-fchen de welke eclater het water aen de ftrantnoch fèven vademen diep is. Een weynighhooger, ter plaets, daer de beeck Bray in zeevliet, fiet men Old Court, de befitting der Wal- Old Courr.Iers ^ of Walshes van Caryckmain, de welcke oudtvan Adel> eri in dit geweft heel talrijck van ge-flacht zijn. Naeft hier aen is Powers Court, eer- Towerstijts der Poerien j gelijck uyt de naem te fien is;fèker een groot kafteel, tot dat Tederlachm ofTirlaugh O Toole, afgevallen zijnde, dat geheelverwöéftte. Van de n:!ondt dCvS vloets Braybuyght fich de ftrant innew^aerts , als om eenboefem te maken j en aen de bocht van defèelleboogh leght het Eylantje van S. Btnediäws,\'t welck aen d\'Aertsbiflchop van Dublin be-hoort. Defè boefem wordt Dublin haven ge-noemt, in de welck de Liffy , de voornaemfte ^^vloet van dit Graeffchap, fijn water ftort, die, gËü ^hoewel vijftien duyfent fchreden verre van -^ven-Uf.fijn uytgang uyt fijn fpringbron voortgeko-men , fich echter met kromme bochten enomkeeren foo omdraeyt, dat hy eerftelijckzuydwaerts deur S. Patricius landt loopt, vandaer weftwaerts zijn loop neemt, en, ftch daerna naer \'t noorden keerende > \'t GraeffchapKildar befproeyt, en eyndelijck naer \'t ooftenfich wend, en demCaflie-Knoc loopt, een Ba-ronny , eertijdts der Terillen, welckers erffenisdoor vrouwelijk krooft,om.trent het jaer 1370aen anderen is gekomen, gelijck oock deurKHmaina, \'t welck eertijdts aen S. lans Riddersvan lerufalem behoorde , en nu in een luft-plaets der Onderkoningen verandert is, Defèvloet Liffy wordt fonder twijffel van Ptole^meus gedacht, maer is door d\'onachtfaem-heyt der Boekfchrij vers van fijn rechte plaetsafgedwaelt. Want de vloet Libnius wordtin Ptolemeus boecken op een felfde breettein \'t ander deel van dit eylant, daer geen foo-danige vloet is, geftelt. Maer hy magh , in-dien \'t hem belieft, nu by weérvinding van fijiiballingfchap, tot fijn Eb lana weêrkeeren,Sie ondertuftchen , fbo \'t u goet dunckt, deferegels, die Nechamus van defe vloet gefchre-ven heeft: F^era Gaftle-Knoc non dedignatur Aven-LiffIftum Dnblini Jufcipit imda maris, Aen de fevende mijlfteen van d\'uytgang I leghc



? L E I N leght defe ftadt, die boven alle fteden van Yr-landt vermaert is , te weten, Dub/m, die vanPtolemeus E b l a n a , van ons DeVelin , vande Latynen Dublinium, en Dublinla , van deWaftes-Engelichen Dinas Duiin, en van deSaxen eertijts Duplin genoemt wierdt. Maerd\'Yren noemen haer Bakckigh, dat is, Stadt opborden 3 want fy verfekeren dat deiè ftadt ineen mioeraiïige plaets op horden gebouwt is,gelijck Hifpala in Spanjen, die, gelijck ïfido-rus verhaelt, dus genoemt is om dat iy in eenmoeraftige gront op palen, die diep ingeheytzijn, gebouwt is. Ick vind niets ièker, dat ickvan d oudtheyt van Dublin feggen kan. Dochindien men Ptolemeus waer acht, foo moet iyfeer oudt zijn. Saxo Grammaticus verhaeltdat fy in de Deenfche oorlogen elendigh-lijck verwoeft is. Sedert is fy in handen vanEadgar, Koning van Engelandt, gekomen,\'t welck het voorverhaelde geichrift beve-ftight. Namaels hebben de Noorwegers haeringenomen, \'t welck oorfaeck is dat in \'t levenvan Gryffithi ap Cynan, een Vorft van Walles,geleièn wordt, dat Haraldus van Noorwegen,het grootfte deel van Yrlandt ondergebrachthebbende,D/^Mw gefticht heeft. Defe HaraldusHarfager, dat is, Schoonbair, fchijnt d\'eerfte Ko-ning van Noorwegen, welcks afkomft in \'t le-ven van Gryffithi dus gerekent wordt: Haral-dus teelde Auloedus,deiè een tweede &quot; Auloe-dus , deiè Sitricus Koning van Dublin, deiènoch een Auloedus, welcks dochter Racwellade moeder van Gryffith, Conanus zoon, was,die te Dublin geboren wierdt toen Therdelakin Yrlandt heerlchte. Dit zy in \'t voorbygaengefèght. Eyndelijk is Dublin in d\'eerfte koomftder Engelfchen voor hun dapperheyt befwe-ken, en van hen kloekmoedighlijk befchermt,toen Aufculphus, Vorft der DubHners, en fè-dert Gottredus, Koning der Eylanden, haerheftighlijck van alle zijden beftormden. Eenweynigh hier na is een Colonie of voortplan-ting van burgers uyt de ftadt Briftow der-waerts gevoert, aen de welcke defe ftadt, toenmiftchien van inwoonders uy tgeput, tot eenwooning gegeven wierdt, met alle vryheden envrye gewoonten, die de lieden van Briflow hebben , endit alles door Koning Henrick de Tweede,met de felve woorden , die ick verhaelt heb.Deiè ftadt heeft ièdert die tijdt meer en meergebloeyt,en in veel kommerlijke en benaeudeiaken, klare blijcken van haer trouw tot deKoningen van Engelandt gegeven. Sy is deKoninklijke ftadt vanYrlant,een ver-maerde

koopftadt, en de plaets van \'t hoogh-^//^trnc! fte Gerecht, fterck van waüen , heerlijck vanfioinvka gcbouwcn, en talrijck van burgers. Een oudthb^? rc-\' Schrijver noemt deiè ftadt. Edel van vokk, ver-mm An- Piakelijck Van gelegenheyt, daer de ert vloet te famenwp rijck van viffchen, vermaert in koophandel, Ehlana.Dublin. * Die oock^udbloicm,Anlafm enOUvHi ge-rwen.t wcrt. Ro ^ierlijck om haer groene vlackte, met eycke boffchm be^plant, en rontom met hcyningen Voor de wilde beeftenbefet. Hoor oock Willem Neubrigenfis vandefe ftadt fpreken : Divelin, fèght hy, een ^ee-ftadt, de hooftftadt Van geheel Trlandt, hij geit tegenons Londen met haer Vermaerde haven , koophandel entoevoer. Haer gelegenheyt is luftigh, en heelgefbnt 3 want naer \'t zuyden fiet men bergenrijfèn, naer\'t weften velden leggen , en naer\'t ooften de bygelege zee bruyftchen. Devloet Liffim, naer \'t noorden vloejende, geefteen veylige reê aen de fchepen. Aen de vloetzijn Kajes, gelijk d\'onfen die noemen, geftelt,dat is, hooghten tegen de zee , die\'t geweltder golven beletten: want Caiare was by d\'Ou-den verbieden, prangen en bedwingen, gelijkvan de geleerde Scaliger aengemerckt is. Aen Ad Aufó-defè zijde zijn ftercke muren van gehouwefteen , die fes poorten hebben, en van daerfich tot aen groote voorfteden uytftrecken 5en naer\'t zuyden is de ftadt met dijckenver-forght. Naer \'t ooften is de Dammenfche poort, endicht aen \'t kafteel ftaet het Konincklijk Hof,met grachten, torens en m.et een wapenhuysverfbrght , en van d\'Aerdtsbiftchop HenrickLoundres omtrent het jaer 1220 gebouwt. Inde voorftadt naer \'t ooften , by de kerck vand\'Apoftel S. Andreas, heeft Henrick de Twee-de , Koning van Engelant, gelijck Hovedenusverhaelt, een Konincklijck Hof voor hem laten hou-wen, \'t welck naer de wijfe Van landt heel konftigh^lijck Van gladde horten wierdt gebouwt, in &quot;t welck hyjelf met de Koningen en Vorflen Van Triand, op Chrifttgeboortedaghy een plechtelijcke feeft heeft gehouden. Niet verre van hier is een treffelijck Colle- \'AlhaUoweilgie, (ter plaets daer eertijts het kioofter Al- il i-^r 1 , beoonnen ierheyligen gehen wiert) aen de naem van de lypr,heylige en ondeelbareDrie-eenigheyt gewijd: dé\'t welck, tot beter oeffening der geeften in de feTk^i^lgeleertheytjdoorKoninginEIifabeth vanhoo- eerft de Sm-^ger geheugenis met Academifche voorrech- \'^\'Zten!^\'ten is befchonken, en onlangs met een

treftij-ke boeckery verfien is in voegen dat dit voorYrlant, daer eertijts d\'uytheemfchen, als naereen marckt van goede konften, naer toe ge-vloeyt zijn , geen kleyne hoop geeft van dat 1320.niet alleenlijck de Godsdienft, maer oock alle L. MS.vrye konften weêr derwaerts, als tot de her-bergh van hun voorouders, fullen keeren. Inde tijt van Koning Eduward de Tweede,heeftAlexander Bicknor, Aertsbiffchop van Dublin,van de Roomfche Paus Univerftteyts Privile-giën , gelijck zy die noemen , verkregen heb-bende, aengevangen die weêr te voorfchijn tebrengen, en openbare leffen ingeftelt, Maerd\'oproerige tijden , die federt gevolght zijnhebben \'t loffelijck begin van defè goede manafgebroken. Naer de brugh opent men de noordtpoort. defe S Houth,



? n Ë \'Thomas•?court. C.IJ defe brugh j door Koiiing ïan van gehouwefteen booghsWijTe gemaeckt, voeght Ouflman-to^ne, dat is, de fladt der Ouftmannen, en Dubiinaen malkander. Want de jaerboecken verha-len dat dVuftmamen, die uyt Noorwegen, enuyt de deelen der noordelijcke eylanden ge-komen zijn,gelijck Giraldus fchrijft, omtrentin \'t jaer 1050 hier hun wooning genomenhebben. In defe voorftadt was eertijdts ver-maert S. Mariaes kerck van Ouftmanhy, wantdus wordt fy in de brief van Koning Ian ge-noemt , en oock een huys voor de Preeckhee-ren gefHcht, dat fy Blackfrim noemen , daeraf onlangs deRechtplaets van \'t Koninckrijckgemaeckt is. Naer \'t wefterlijck deel van deftadt zijn tWee poorten , Ormonds-gate, en Neyp-^gate of Nietme poort ( die des ftadts gevangenisis)die fich naer de langfte der voorfteden uyt-ftrecken , de welcke S. Thomas voorftadt ge-noemt wordt, daer een heerlijck kloofter vande felve naem (Thomm-court geheeten ) ftaet,&quot;twelck eertijts Van Koning Henrick de Twee-de gebouwt, en met groote inkomften begif-tight is, om de dootftagh van Thomas, Aerts-biïfchop van Canterhkry , te verfbenen. Naer\'t zuyden fiet men de Pauline poort, en degene, die de naem van S. Nicolaes draeght,daer deur men naer S.Patricius voorftadt gaet,in de welcke het hof des Aertsbiffchops vanDublin is , onder de naem van \'t heylige Grafbekent. Men fiet daer oock een groote kerck,aen S. Patricius gewijd, die wel befiens-waer^digh is,uyt oorfaeck van de treffelijckheyt vanbinnen , fteene vloeren, fteene gewelffel, enom haer hooge tooren. \'t Is onfèker in welcketijdt defè kerck eerft gebouwt is. De Schot-fche hiftorie verhaelt,dat Gregorius, Koningder Schotten, omtrent het jaer 890 derwaertsgetrocken is. Defe kerck is federt van Jan,Koning van Engelandt, veel vergroot. L?« Co-wynii^, Aertsbi&hop van Dublin, heeft haereerft een prebendarie-kerck gemaekt, \'t welckin \'t jaer 1191 door Paus Celeftinus de Derdebeveftight wierd. Henrick Loundres, des fèlfsnavolger in\'t Bifchdom van Dublin,heeft haer(ick fal hier d\'eyge woorden van de ftichterftellen ) met dignitatihpjperfonatuim vermeer-dert, en de felve vry lied én, infèttingcn, engoetgekende gewoonten, als de kerck vanSafisbury, gegeven. Sy onderhoudt in onfetyden een Deken , een Voorfanger, een Can-celier, een Rekenmeefter , twee Aertsdiake-Stat Tarl ^n twce-en-twintigh Prebendarien.

Sy isï8. ks.\' (om de heerlijcke getuygenis, die d\'openbarevergaderingen van \'t Koninckrijck aen haergeven, niette verfwijgen) d\'eenige lamp», en heteenigh licht Dan alle godtVruchtige en kerckelijcke tuchten ordening in Trlandt. Daer is noch een andereDomkerck, in \'t midden van de ftadt gefticht,die, aen de heylige Drie-eenigheyt gewijd,ge- STER. 27 meenlijck Chrifti kerck genoemt wordt. Vandes fèlfs bouwing wordt in de regifters van dekerck dus gelefen : Sitric, Koning Dan Dublin,foon Dan Ahleb, Graef Dan Dublin, heeft aen de heyligeDrie-eenïgheyt, en am Donatus, eerfle BiJJchop DanDublin,plaetsgege\'ven om een kerck aen de heylige Drie-eenigheyt te fliehten , en oock gout en fiber genoegh be-fchickt, om de kerck, met het heek hof te bowlen. Ditis gefchiet omtrent het jaer onfèr Saligheytloi2 , in \'t welck, gelijck Lancarvancnfis be-veftight, Sitricus, Abloicus fbon, (dus noemthyhem) uytgemunt heeft. Dit werck, vanDonatus begonnen, is door Laurentius,Aerts-biffchop van Dublin, door Richardus Strongbow,Graef van Pembrock , gemeenlijck GraefYzn Striguliagenoemt, (welks graf, vand\'On-derkoning Benrick Sidney weêr opgerecht, hierte fien is) door Robbert Stephanides, en door Rai-mund Giraldus volbouwt. Naer de zuydzijde 1van defè kerck ftaet een Rechthuys, van vier-kante fteen gebouwt,enTolefialegenoemt,dd.ev tokjla\'s.de gedingen door de Stadtsfchout gehoort,endickwils vergaderingen der burgers gehoudenworden. Defè ftadt befit oock veel Vry heden.Sy had eertijdts tot haer opperfte Overigheyteen Provooft maer in \'t jaer onfèr Saligheyt1409 heeft Henrick de Vierde toegelaten, datfy een Majoor en twee Baljuwen jarelijcks fbu-den verkiefèn^ en dat men eeuwighlijck eenverguit fwaert voor de Majoor dragen fbu.Eduard de Sefte heeft federt de Baljuwen inBurghgraven verandert. Hier gebreeckt nietsvan \'t gene, \'twelk men in een bloejende ftadtwenfchen kan, behalven dat door het vloejenen ebben van de zee in de mondt van de vloetLiffius fulck een fantplaet voor de haven ge-fchoten is, dat de groote fchepen niet, danmet de vloet, daer in gebracht konnen Wor-den. Dus veel van Dublin, \'t welck ick teftmeeftendeel verplicht ken aen de vlijt en we-tenfchap van Jacob Vsher, Cancelier van S. Pa-tricius kerck,die door zijn geleertheyt en ver-ftant fijn jaren verre overtreft. Ick heb alreê van Robbert Vere, Graef van MarchsOxford, die van Koning

Richard de Tweede,quiftig in eerty telen mee te deelen, tot Marek- ^graef van Dublin, en fèdert tot Hertogh vanYrlandt geftelt wierd, genoegh gefproken,\'t isdieshalven onnoodigh dat weêr op te halen. Ter plaets, daer de vloet Liffius fïch in zeeverberght, le^tBouth, dat byna geheel vande zee omringt is, van \'t welck d\'Edelen, van5. Laurence gebynaemt, die hier woonen, Ba- ^^^^ronnen van Bouth genoemt worden: feker, rence.een wonderlijck geluk, dat in foo lang een ge-volgh van tijden (want fy reekenen h un ftam Homh.van Henrick de Tweede af) niemant, gelijckfy verhalen, aen &quot;gequetfte Hooghey t fchul-digh heeft geweeft, en niemant tot een wees-kindt nagelaten is, Niet verre van hier is Ma- Mhid. lehid



? N lehid, jfèer vermaert door haer Heeren , deTalhotts, uyt Engelandt gefproten. Meer landtwaerts in naer\'t noorden by Du-blin leght fingall,dit is/o men \'t naer dTrfchetael uytleght, \'t yolck der uytlandigen i wantfynoemen gemeenlijk d\'Engelfchen G^i//„gelijckuytlanders, en Saiffones, byna gelijck Saxonen:een welgebouwt kleyn landt, en byna als de4coorenfchuur van dit Rijck; fulck een over-vloet van kooren befchaft dit jaerlijcks. Iad\'aerde flrijt in eeniger wijfè met d\'arbeyt derlandtbouwers, fchoon fy elders deurdit eylantverwaerlooft en ongebouwt leght, en dies-halven over-de groote luyheyt der inwoon-ders fwarelijck fchijnt te klagen. Veel deur-luchtige geftachten , van Engelfche ftam-men gefproten , zijn overal deur dit Graef-fchap verfpreyt, te weten , behalven de gene,die ick alreê verhaelt heb, de Plunketten, Barn-Wellen , Rujfellen, Talbotten, Dillomn , NetterDillen,Holywooden, Lutterellen , Burnellen, Fit^-Williams,Gouldingen , Vshers, Cadken , Finglafen, Sarfeiden,Blackneers, CruceeH, Bathen, &c. E Finiall. Dus verre in \'t kort van Leinfler, \'t welckeertijdts ftch niet wijder uytftreckte. Ick weetniet oft belachens- of gedenckwaerdig is hetgene ThomasStukeley, fchipbreuck van fijn ach-ting, geloof en geluck in Engelandt en Yrlantgeleden hebbende, en de ftricken der wettenontkomen zijnde , met veel te belooven, enbreet op te fnijden,by Paus Gregorius de Der-tiende fbodanigh in gunft geraeckte, dat hyvan hem de tytel van Marckgraef van Leinfler,Graef van Weisford en Caterlogh, Burghgraef vanMurrough , en Baron van Roßia en Tdron ont-ftng. Hy , door defe tytelen opgeblafen, ter-wijl hy Yrlandt fteets in fijn gedachten had,en in Afrika uytgeweken, voleyndighde meteen eerlijck eynde de fabel van fijn leven byde drie Koningen, die in een eenige ftrijt ver- Thon^asSiuJ^\'ej, Afarckr.m-asf va» n LsinjXtr. ?.-ff&quot; ft as^en wier den. O M Lahmis. T H. Et overige landt der Eblanersheeft eertijdts een Koninck-rijck, en \'t vijfde deel van Yr-landt geweeft Sy noemen ditin hun moederlijcke tael Mijh,d\'Engelfchen Methe, GiraldusMidia en MÄ,miffchien om dat het in \'t mid-den van \'t eylandt gelegen is. KiUair, een ka-fteel in dit landt, het welcke Ptolemeus L a-b e r v s fchijnt te wefen, is, gelijck fy feggen,de navel van Yrlandt j en de naem felf wijftniet anders aen : want Lair beteekent middenin d\'Yrfche tael. Dit landt ftreckt fich uytvan d\'Yrfche zee tot aen de vloet Shanon, Hetkleylandt (gelijck Barth.Engelfchman verhaelt)is vruchtbaer in koorn, weyden en vee, en heeft over- S T E vloet van vifih, vleefch , en andere eethafe waf en Vänhutter,

kaes en melck, en wort oock Van verfheyde vloe-den befproeyt. Het is vermakelijck om f aenfchouwen,en hseft een gefonde-lucht. -WaP de bojfchenen moer affchen aengaet, het heeft aen d\'uytterfte grenfen een feerjlercke ingang , en dieshalven , om de menighte Vanvolck , en fterckte der kafteelen en fteden , gemeeniijckhet gewelf van Yrlandt, uyt oorfaeck Van de vre-dCjgenoemt. Toen by onièr vaderen geheuge-nis het Landtfchap te groot was om van eenBurghgraef bedient te worden , wierd het, o|)dat het Recht gemackelijcker waergenomenibu worden , in twee deelen gedeelt, in eenopenbare vergadering der Staten van \'t Rijckin \'t acht-en-dertighfte jaer van Koning Hen-rick d\'achtfte, te weten in de Graeffchappenvan Meth en Weft-Metk \\ GRAEFS C H A P METH. Raeffchap Meth is naer \'t zuy- crenpn,den van \'t KMdarfche landt,naer \'t ooften van Dublin, envan de zee, naer\'t noordenvan \'t Landtfchap Louth, ennaer \'t weften van \'t Graef- DeeUng.fchap Weft-Meth befloten. Dit geheel Graef-fchap is in 18 Baronnyen afgedeelt, te weten,Dueltke^ Scrïne, Slane , Margallen, NaVan, Kenles,de helft van de Baronny van Fower by Kenles,Killaloii, Demore, Clove,Moylagh, L-ogherne,Oldcaftk,Luyn, M-oyfeuraraghe , Deefe, Rathtouth en Dun-boyn, De vloet Boyn , by Ptolemeus B u v i n d a ,en by Giraldus B o a n d vs, een treffelijcke Boyn, tenvloet, aen de noordzijde van \'s Konings Graef-fchap fijn fpringbronnen openende,vloeyt deurdit landt heen. Aen defè zijde vande Boynzijn defè plaetfen gedenckwaerdigh, te wetenGaltrim, daer \'t geflacht der Hußjers lang ge- Gafmm,woont heeft, het kafteel Killin, dat van HugoLacy, Bewaerder van Yrlandt, onder Henrickde Tweede gefticht is,en Dunfany,dat hun Par- Vmfanj.lementfche Baronnen hebben,door hun oude ^^^Edelheyt vermaert, uyt het geftacht der Pion- Tionketten.ketten , \'t welck anderen uyt iSenemarcken af-leyden. Maer iy voeren geheelijck de felvewapenen, met vericheyde koleuren, als AlanusPlonket Van Kilpeck in Engelandt, die oock metde waerdigheyt van Baron onder Eduard deEerfte gebloeyt heeft. Doch dit geflacht derPlonketten heeft in Yrlandt meeft uytgemunt,uyt het welck Chriftophoriu Plonket, een dapperen wijs man , die by d\'Onderkoning Richard,Hertogh van lorck. Gedeputeerde^^, gelijck iydat noemen, in de tijdt van Henrick de Seftetot de waerdigheyt van Baron van Killin ver-heven wierd , \'t welck hem door fijn gemalin,erfgenaem uyt de ftam Cufakia toegekomen was.



? L E I N T R. hief Ian Barnype/J tot d\'eer vari ParlementfchBaron. Men fiet daer oock Gcrmanflon, datfijn Eer burghgraven , die groote dienflen aendegemeente gedaen hebben , uyt de flam derProhns in \'t Graeffchap Lancafler heeft^ gelijckmen gelooft; oock S/ane, dat mede fijn Baron-nen uyt het geflacht der Flemingen, of Vlamin-gen heeft en tuffchen defe is Ahoy, een koop-fladt, die veel befbcht wordt. De vloet Boyne,voorby Glan-Iores gevloeyt, dat is , \'t landt yanïores kinderen , ( die uyt de Birminghams gefpro-ten was, welcks erfgenaem by huwelijck groo-te goederen , met het kafleel Carlray, in \'t ge-flacht der Preflons in gebracht heeft,) befpoeltTrim, een koopfladt van beter achting , daerWil\'cm Pcpard een kafleel gefticht heeft. Ditwas d\'oude Baronny der Lacyen, die de ty telender Hertogen van lorck, de welcke fich Hee-ren van T/im fchreven, vermeerdert heeft.Daer na vloeyt hy voorby Nayan, \'twelck eenBaron, of Baronet heeft, doch niet van \'t Par-lement , \'t welck deurgaens een herbergh aende Biffchop van \'t Bifclidom verleent, die nugeen Domkerck heeft, maer alles met toe-flemming van \'t Klerckjchap yan Meth doet. Hetfchijnt dat hy te Cluanarard, \'t welck oock Clu-nard genoemt wort,daer Hugo Lacy eertijts eenkafleelheeft geflieht, fijn zetel heeft gehad.Want in d\'Apoflolifche brieven wort gelefenBifichop van Meth, of Cluanarard, en met eenverdorve naem , gelijck het fchijnt, in deRoomfche Provinciael Blnamirand. De Boyn,ineen volder gracht, gelijck vlietende golven ,?gefwindelijck eenige mijlen voortgeloopenhebbende, flort fïch by Drogheda in zee. Watdan, foo ick acht dat Boyn van fïjn gefwindeloop dus genoemt is ? want Boan beteekent ge-ficind, foo wel in d\'Yrfche , als Britannifchetael. Onfe Nechamus fingt dus hier af : Ecce Boan qui Trim celcr influit, iftim unda-sSuhderefefaljis Drogheda cernit aquis. Behalven de gene, die ick alreê verhaeltheb, te weten, de Plonketten, Flemings, Barn-^ells,en Hußjers, worden in dit Graeffchap in dehooghfle eer en achting gehouden de Darden,Cufaken, Dillonen^ Birminghams, De-la-Hide ,Neter-yillen, Garyicn, Cadellcn, en anderen, welckersverf^vijging my niet tot bedroch aengcrekentmoet worden,ja oock niet als ick defèn of an-deren niet naer hun waerdigheyt in ordeningkan flellcn. Trlandt* wasjoock îieeft des fèlfs tweede foon door fïjnvm dapperheyt de tytel van Baron van Dimfany^^ verkregen. Aen d overzijde van de Boyn leght TrimkuBaraiv u ^J^ Baron uyt het geflacht van Barn- Baron\\\'an heeft:want Koning Eduard deVierde ver- Trimlet\'fi cm.Burghgra-ven vanCorman-fion. B^.ron vanSlane. Caïbraj. Trim. JSÎavan.

\'Nannie. era Bifchopvan Meth. ^tGRAEFSCHAP W E S T - M E T H. Efl-Meth heeft ten opfichtvan\'tander, hier voorverhaelt, en daeraen het naer de weflzij de gevoegtis , fïjn naem gekregen. Hetflreckt fïch uyt tot aen dc vloetShanon, en leght naer \'t zuyden tufTchen Kings-County, of\'jT Konings Graeffchap , cn naer \'t noor-den tuffchen \'t Graeffchap Longford , voor dev/elken het niet in vruchtbaerheyt van gront,noch in menighte van inwoonders , noch ineenige andere dingen wijckt, \'ten waer mif^fchien in fïndelijckheyt en nettigheyt van le-ven. Door autoriteyt van \'t Parlement wierdMolingar, \\ welck als in \'t midden leght, tot de MoUrigtirihooftftadt van \'t Graeffchap geftelt, en hetgeheele Landtfchap in twaelf Hundreds of Ba-ronnyen afgedeelt, tewetenFertulogh, daer deTi/ellen ; Ferbille, daer de Darden woonen ; Del-yin y \'t welck het vermaertfte gellacht der No-zems uyt Engelant met de tytel van Parlements ^»gems.Baron verçiert, die, van Gilbert Nogent gefpro- fan^jluten , de welcke van Hugo Lacy , verwinner vanMeth , met defe en andere gronden van Fourriabefchoncken wierd,uyt oorfaeck van de groo-te vlijt , die hy in d\'oorlogh van Yrlandt be-toont had , gelijck de hooghgeleerde Edel-man Riihf-rdStanihurß verhaelt,- Fourria , daer en mdetóaf ick terftondt gef]:)roken heb ^ gelijck oockCorkery, daer de Nogents woonen Moyajjell, daerde Tuten en Nogents; Maghertiernan, daer veel Pe-titen en Tuten j Moygoiß, daer de Tuten en Nan-glcn; Rathcomire, daer de Dakons ^ Magirquirke,daer de Dillons, alle van Engelfche afkomft,hun verblijf hebben j Clonlolan , daer de 0-Ma-laghlins, uyt de ftam der Koningen van Meth ;en Mokaffèll, daer de Mago higans, oude Yren ^heerfchen , en anderen, wekker namen nochiets Barbarifch hebben : de welcke fy lieverwillen behouden,dan d\'Engelfche namen aen-nemen , even als Martialis, een gehöre Span-jaert, eenige Barbarifche namen van plaet-fèn in Spanjen verhaelt hebbende , fèyde dathy liever die , dan d\'Engelfèhe namen begeer-de. Ia dit loopt foo verre , dat een der Groo-ten van Yrlandt gefeght heeft, dat hy geen-fins d\'Engelfche tael wilde leeren op dat hy,Engelfchfprekende , fijn tong niet belemme-renYou : foo groot behagen heeft yder in \'tzijn, en fchept te groote luft daer in, met ver-achting van anderen. Meth heeft eertijdts fïjn Koningen, of eerKoninckjes gehad j en Slanius , Oppervorftvan Yrlandt, liet, gelijck men verhaelt, fijninkomften fbo aenteekenen, dat hy een Ko-nincklijcke tafel daer af houden kon. MaerK toen ? Ji; Iii ki ! iül,ii: ïi\' ï i I, I:: •x



? 30 LEIN toen ci Engelichen de voet in Yrlant vaft gefethadden, heeft Hugo Lacy het grootfte deel vandit Graeffchap ondergebracht, \'t welck Ko-ning Henrick de Tweede aen hem by leenJiemnvan gaf , en hem Har Van Meth noemde , die, hetkafteel van Da\'Warth bouwende , en met ge-bogen hoofde een Yrfche timmerman voor-fchrijvende wat hy doen fou , van hem meteen bijl in de hals geflagen , en gedoot wierd.Hy liet twee fonen na, Hugo, Graef van Vl-fter , van de welcke hier na gefproken fal wor-den , en Walter, Heer van Trim, die Gilbertteelde , welcke by fijns vaders leven ftorfDoor Gilberts dochters , Margareta en Ma-Gcmvilkn. tilde, is het ander deel, door de GencDÜIen , dewelcke men feght uyt het huys van Lotterin-gen geweeft te zijn , en door de Mortemtcrsaen de Hartogen van lorck, en van die aendes Konings eygendom gekomen. Want Pc-trus yan GeneVill, van defe Matilde gebaert,teelde loanna , die aen Rogier Van Mortemer,Graef van Merche, gehuwt wierd. Maer \'t an-der deel is door Margareta, gemalin van lanVerdon, en door des felfs nakomehngen, dieConftabels van Yrlandt waren, eyndelijck aenverfcheyde geflachten in Engelandt geraeckt. \'t GRAEFS CHAP LONGFORD. Et Graeffchap Longford wordtnaer\'t noorden aen Wefl-Methgevoeght, en is voor weynighjaren, door\'t beleyt van deOnderkoning Henrich Sidney indefe rijgh gebracht, en eerft^naie. gcnocmit. Hct wordt van het volckrijck o-Fharoii. geflacht 0-P^^ro//bewoont,uyt het welck tweebeftierders zijn, d\'een naer \'t zuyden, O-Pha-roll Boy, dat is, degeele, en d\'ander naer \'t noor-den , O-Pharoll Ban , dat is, de witte genoemt.Men vint weynigh Engelfchen onder hen, dienoch over lange tijdt daer in gekomen zijn. Dit Graeffchap wordt aen d\'een zijde be-fpoelt van de vloet Shanon, de vermaertfte van COf} ft abelsVAïi Ir Lint. R. heel Yrlandt, en die , gelijck gefèght is , ftjnloop tuücben Meth en Cmnacht neemt j en vanPtolemeus S e n u s , van Orofius S e n A, en Sems, eenin veel boecken S A c a N A, van Girald de Se-nenfe vloet, en van d\'inwoonders Shannon , dat Shmnm,is, gelijck eenigen uytleggen, d\'oude vloet, ge-noemt. Hy ftroomt uyt hét geberghte Thernein \'t Graeffchap Letrim , fnijt deurgaens d\'ac-kers in \'t midden deur naer \'t zuyden , ver-fj^reytfich nuin een binnenzee,en prangt fichdan weêr in d\'engte,en, meer dan een binnen-zee gemaeckt hebbende, begeeft fich weêrbinnen fijn palen , befbeckt Macolicvm, MacoU-nu (gelijk de geleertfte lantbefchrijverG.M^^-cator aenwijft) Male , daer aen Ptolemeus ge- Ma\'c» ,denckt, en wordt terftondt

van een anderegroote binnenzee ontfangen, die fy LoughRegith noemen , welcks naem en gelegenheytaenwijfen dat de ftadt Rigia, van Ptole-meus daer geplaetft, niet verre hier af geweeftheeft. Als ny defe binnenzee deurgevloeyt is,befluyt hy fich weêr in een enger gracht tuf^fchen fijn oevers, en koomt aen de ftadt Ath-lon , van de welcke wy op haer plaets fullenfpreken, en, deur de ftuyfen te Killoloe (van dewelcke wy fuUen fpreken) gepafteert, is be-quaem om de grootfte fchepen te dragen, enomhelft met een gegrave gracht de ftadt Li-mirick , daer af wy alreê gefproken hebben.Van hier ylt de Senm, die daer recht en grootis, en verfcheyde eylanden bevat, naer \'t we-ften omtrent 60mijlen verre, en is overal,daer men met afloopent water deurwadenkan, met kafteelen en ronduyten, door \'t be-leyt der voorvaders , befet, om d\'overtochtder roovers te beletten. Hy wentelt ftch eyn-delijck deur een ruyme mondt in de* Wefter- * syande-lijcke zee, voorby Knoc-Patric, dat is, Patricius ren de Bre-heuvel 5 want dus noemt Nechamus defè plaetsin defè regels van de Shannon: Bluminibm magnis ktatur Hibernia, SineusInter Connatiam, Momoniamquefluit. Tranjït per muros Limirici, Knoc Patric illumOceani claufum fub ditione videt. T S C O N-



? AUG c T. Et ^vierdedeel van Trlandt, V ivelck fich naer V weflenflreckt, envan de vloet Shannon bepaelt wordt, die uyt de z^ee Erne [vanfommige Trovis ? en van andere B^-ns geheeten ) koomt, en aend\'een Zjijde de groote ^ee heeft, wordt van (girald Camhr. Co-nachtia en Conacia , van dEngelfchen Conaught, en vandTren Conaghty genoemt. &quot;De Ganganen, die een fel-ve volck z^ijn als de C o n c a n e n , A u t e r e n en Na-g n a t e n, hebben, gelijck hy Ttolemeiis te fien is, hy oude tijden dit deel bewoont. De Concanen:,ö/Ganganen fchijnen, (gelijck de L u c e n e n , hun naefte geburen , van de Lucenfers in Spanjen )naer de gelijckenis van de naem , en naer de gehurighejt der plaetfen aenwij fi, vandeC o n c a n e n in Spanjen herkomfttgh te zJijn ; die oock by Strabo , in de welcke daf-fchriften verfchiüen , Coniaci;, en Contsci zJjn geheeten , die, van Scythenherkomfttgh , het bloet der paerden hebben ge droncken, V welck niet ongewoon by de wildéTren heeft geweeft, gelijck Silm hetuyght: Et qui Maffagetem monftrans feritate parentem, ^Cornipedis fufa fatiaris Concane vena.En behalven defe oock Horatim Et l«tum equino fanguine Concanüm,V En waer miffchien iemant vermoedde dat defe Trfche naem Conaghty van de C ON-c a n e n en n a g n a t e n te famen gelapt waer. Voorts, gelijck het lant in fommigèplaetfen fchoon en vruchtbaer is , foo heeft het oock in andere deelen weecke en nattegronden, die echter groen z^ijn, en van hen, om de weeckheyt, Boghes genoemt werden.Kort, het geheele eylant is feer gevarelijck, en met dichte en duyfiere hojfchen befet. T>ochie \'Zeekant, die veel z^eeboefems en bevarelijckeflroomen heeft, noodight en prickelt eenigh-fins dinwoonders tot de fcheepvaert: maer de foetheyt van dingeboren luyheyt en vaddig-heyt weerhoud hen fiodanigh, dat fy liever van huys tot huys hun koft: willen bedelen, dandoor eerlifcke arbeyt darmoede afweeren. Dit Lantfihap \'wort heden in defè Graeffchap-pen afgedeelt: Twomond of Clare , Gallway > Maio , Slego > Letrim en Rotcoman. Ve C ó n C a n Ë n hebben , gelijck gefeght ü , eertijts het Zjuyderlijck deel van ditConnaught befeten , daer nu Twomond o/Clare , \'t Graeffchap Gallway, Clan-Richards lant, en de Baronny van Atterith zJjn, TWOMOND, of IrGRAEFSCHAP GLAKB. Wornori^ of Twomond, by GiraldThuetmonia, en by d\'Yren To-woun, dat is, Noort-Mounfter,(\'twelk, hoewel over de vloetShanon gdcgerij echter eertijts—^, ___ Voor éen deel van Mounflergehouden is, tot dat d\'Onderkoning HenrickSidney dat aen Connai^ht gevoegtheeft) flrektTrlandt» fich mét eén

zeegeberghte, dat allengs fcherptoeloopt, heel diep in zee. Het wort van \'t oo- Gelegen^fien, gelijck oock van \'t zuyden , door dekromme en bochtigeS/j^wow,van\'tweflen doorde groote zee, en van \'t noorden doorGraef-fchap Gallway, dat dicht daer aen paelt, fboda-nigh befloten , dat \'er geen toegang te landtopen is, dan deur Clan-Hichards lant. Een Lant-fchap, van \'t welck men noch te lant, noch terzee iets fbu wenfehert, fbo d\'inwoonders maerhun vlijt daer toe wilden doen. Robert &quot;pan Mu-fcegros, een Engelfch Edelman, Richard Clare enThomas Clare, jonger zonen uyt de flam derGraven van Gloeefler, aen de welcke Koning L Eduward Ik



?



? 32 C . O N N A V G H T. Eduward d\'Eerfte dit landt vergunde, kebben aen de vloet Shanon: een landt, niet alleeniijckeertijts gepooght d\'inwoonders tot neerftig- voor d\'ackerman, maer oock voor de harderheyt op te wecken, met fteden en kaftèelen te aengenaem. De ftrant naer \'t weften, daer debouwen, en tot de burgerlijcke zeden te noo- zee veel boefemen heeft, is met eylanden endigen naer de welcke de voornaemfte ftadt klippen, op een rijgh leggende, befèt, onderüare, nu de wooning der Graven van Two- de welcke vier eylanden, irmw genoemt, eenmond, en naer defe het geheele geweft, het Baronny maken , en in d\'oude fabelen voorGraeffchap t>an Clare genoemt is. De voornaem^ d\'Eylanden der lévendigen berucht zijn , on-fte plaetfen hier af zijn Kilfennerag en Kilia-he der de welcke Ms-ceath eertijts vermaert heeftof Laon, een Biffchoppelijcke fetel, die in de geweeft, uyt oorfaeck van \'t kloofter van Col-Roomfche Provinciael de Ladenfche genoemt man,€en heyligh man, \'t welck van de Schot-wordt , daer rotfen in \'t midden van de vloet ten en Engelfchen gefticht is ,• gelijck oockShanon leggen , van de welcke het water met Ms-Boyind, \'t welck Beda, naer de Schotfchegroot gedruys afvalt, en die beletten dat men tael, voor \'t Witte kalfjes eylandt uytleght, Hitiorr\'verder varen kan; en indien defe rotfèn af- vermits het fuyver Britannifch is. Maer\'tey-gehouwen, of indien de vloet met een gracht lant wiert haeltighlijck van d\'Engelfèhen ver-omgeleyt wierdt, fbo fbuden de fchepen , ten laten , om dat fy en de Schotten tweedrach-dienft der inwoonders , veel verder defè vloet tigh wierden. Meer innewaerts leght eenkonnen opvaren. Niet verre van de Shanon binnenzee,Cor/^5 genoemt, daer Ptolemeus deleght Bunraty, voor \'t welck Robbert Mufegros, vloet A u s o B A ftelt, omtrent twintigh duy-van Henrick de Derde, weeckmarckten en fent fchreden lang, en drie of vier duyfèntjaermarkten verkregen heeft, en, na dat hy \'t fchreden breet, fèer wel te bevaren, en metmet een kafkel had verfterckt, dat aen Ko- drie hondert eylanden befaeyt,die groen zijn,ning Eduward dc Derde fchonck, die dit, en en veel pijnboomen dragen. Defè binnenzee,\'t geheele Lantfchap, gelijck ick gefeght heb, naby de groote zee komende, prangt fich inaen Richard Üare overgaf Seven mijlen van een engte, en befpoelt Gallypay, in d\'Yrfche GaUmj*hier fiet men Üare, de voornaemfte ftadt, die tael Gélm, miffchien, doch ick weet het niet,aen d\'inwijcking van de vloet, hier als een naer de Galiffen in Spanjen genoemt. Defè ismeir zijnde, verfcheyde eylanden

heeft. De- fonder twijflèl de hooftftadt van dit geheelefè tweCjBunraty en Üare, zijn hier de twee eeni- Landtfchap, en heeft echter naeuwelijcks dège koopfteedjes. Men vindt hier veel Engel- derde plaets in Yrlant verkregen: fèker, fèerfchen , die eertijts herwaerts in Colonien of treffelijk, en met harde fteenen byna in \'t ron-voortplantingen gebracht, of afgeweken zijn. de gebouwt^ en als getoorent, en door de Bif^De gene, die heden hier de heedchappy heb- fchoppelijcke fètel vermaert. Sy is , uyt oor-ben , zijn inlantlche Heeren, van Yrfche af- faek van de haven en goede reê, van de koop-komft, te weten, de Mac-Nemors, Mac-Mahon, lieden veel befbcht, die veel waren herwaertsO Loghton, en de O Brienen, die verre de mach- en derwaerts voeren; \'t welk defe ftadt grootetighften zijn, en van d\'oude Koninckjes van rijckdom toebrengt. Naeuwelijks vier mijlen sUgh byCónnaught, of, gelijck fy fèlve feggen,van d\'Op- van hier fiet men Knoc-toe, dat is, de Heuyel derpervorften van Yrlandt gefproten zijn. Mur- bijlen, beneden aen de welcke Girald, Graefchard, of Morogh O Brien was van hen d\'eerfte van Kildar, die by tuffchen tij den drie-en-der- iGraef van Twomond, aen de welcke Henrick tigh jaren lang het gebiedt over Yrlant heeftd\'Achtfte dit ampt voor fijn leven lang gaf, gehad, de grootfte famenlooping der weer-en na defè aen des felfs Neef Donatus, of Do- fpannigen, die Yrlandt ooyt gefien heeft, ennogh, gelijck fy hem noemen, die, ter felve tijt door Willem van Burgh, O Bien, Mac-Nemare, enBaron van Ibarcan gemaeckt, in \'t Graeffèhap O Carrail te famen gefteept Waren, met grootevolghde, en van fijn broeder Donellus gedoot moort verflagen en verftrooyt heeft. Oofl-wierdt. Connogherus O Brien Donatus zoon waerts niet verre van hier leght Aterith, (in \'t Atéritk.was de derde Graef, en vader van Donatus, nu welck noch fpeuren van de naem der A ü t e-de vierde Graef, die heerlijcke blijcken van ren overigh zijn) gemeenlijck> metfijndapperheytengetrouwheyt tot fijn Vorft een groote omkring van wallen befloten, maer dun van inwoonders. Defè ftadt roemttot haer lof op haer ftrijdbare Baron, ïan DanBermingham, een Engelfchman, uyt welke ftam Y, de Graef van Louth gefproten was. Maer defè Aterithjche Beiminghams, zijn, als van hun ftam BermiÉ- Et Graeffchap Galh^ay paelt naer ontaerd, tot de woede der Yren vervallen, en \'t zuyden aen Clare, naer \'t weften aen willen naeuwelijcks weten dat fy Engelfchen de groote zee, naer\'t noorden aen zijn. De voornaemfte geftachten van Yrland \'t Graeffchap^ Maio, en naer \'t

ooften z\\]nO\'Kelleisfi\'hiaidinfi\'Eairtes,Mac-Den>is,d>cc, Clan^ \\ kill^loe. Bunraj. Chte. Graven vanTivomond. getoont heeft. \'t GRAEESCHAP G A L L W A



? C O N N À It G H T. 33 Clan-Ricard, dat is, de fonen of flani VanRi- plaets gevonden, die in de Schotfche tael Maoló ze-eraven van Î öf het landt der kinderen Van Richard, grenft noemt wordt. Hy kocht, cm daer een kicofier teflïch.cim-Rf hier aen , en wordt onder dit Graefichap ge- ten, een kl^n fluckgronts van de Graef, aen de wekketelt, en heeft fijnnaem, naer de gewoonte dat toebehoorde, dochmet defe lygaende voorwaerde,van Yrlandt, van feker Richard , uyt een En- dat de Monicken,die daer in warenden acn de welken lygellche ftam, van Burgh genoem t, welcke ftam plaets vergunde, voor hem Godt de Heer fouden biddemièdert groote naem en macht in dit geweft Soo haeft als ha kloofïer gemaeckt was, daer de Graefheeft gekregen, en uyt de welcke Vlick van malie de geburen toehielpen , heeft hy d\'Engelfchen daerBurgh door Henrick d\'Achtfte tot Graef van geplaetft.en de Schotten in \'t eylandt lào-^mà gelaten.Clan-Ricard wierd gemaeckt, welcks eerftge- Dit kioofter wordt noch heden Van d\'Engelfchen inge-bore ioon de tytel van Baron van Inis Kellin houden: want het is dit, diat, Van kleyn groot gewor-voert. Defe had tot ibon Richard, de tweede den, nu gemeeniijck hi Mago genoemt\\\'ordt. EnGraef, welcks kinderen, die hy by verfcheyde dewijl alles van overlang in heter ordening gebracht is^gemalinnen geteelt heeft,ichadelijcke beroer- foo befluyt het in fich een treffelijcke vergadering vanten voor \'t vaderlandt, voor hun vader, en Monicken, die , uyt het Landtfchap der Engelfchen der-voor ftch ièlven berockent hebben. Richard, wams Vergadert ^naer\'t Voorbcelt der eerwaerdige Va-in een hooge ouderdom ftervende, liet tot na- deren order de regel,, en onder een kanonicke Abt involger ftjn ibon Vlick, de derde Graef, vader groote ingetogenheydt en oprechtigheydt van d\'arbeytvan Richard , de vierde Graef, welcks onver- hunner handen leven. Omtrent het jaer 111 ybrekelijcke trouw en ongemeene dappeheyr wierd dit kioofter weêr opgerecht,en bloey déwonderlijck in de Hechte ftaet der Engelfchen in de tijden van Koning lan , die fchriftelijckin Yrlandt uytgebloncken heeft. In dit Lant- vele goederen en inkomften daer aen ichonk.fchap isd\'Aertsbiftchoppelijke ftoel vmToam, Voorts, men vind daer geen andere gedenck-die eertijdts veel Biftchoppen onder hem had. waerdige plaets , dan Logh-Mesk, een groote/M-Maer heden worden de Bifchdommen van enviichrijcke binnenzee, in welcks twee ey-Anagchory, Du<s, en Maio hier onder gerekent. landtjes ftercke bolwercken zijn , die aen\'tHet Bifchdom van Kilmacough, \'t welck in de geftacht van Bu^xk toebehooren.

Defe plaetsoude Pro vinciael niet gedacht wordt,\'t en zy is niet ibo vermaert van fteden, als wel vande naem vervallcht is, gelijck oock dat van inwoonders, die of van Yrlche afkomft zijn ,Clonfert, worden oock hier onder geft-elt, en, gelijck O Mailies.Ioies, Mac-Vadm, of van Schot-gelijck ick verftaen heb, aen de ftoel van Toam iche afkomft, uyt de Hebridiiche eylanden, ^ard. i. 1«i iii j H i: \'.Aerts- hßhdom\'Viin loàm. jl\'Mgcho- gevoeght. G R A E F S C H A P A I O. ?M i k Killaley^ten Bifch\'dom. èn uyt de ftam van Donell, om \'t welck alle Gal-loglaftes Clan-Donelles genoemt worden,en, metmalie-lyven gewapent, met bylen, aen weer-zijden icherp, ftrijden, en eertijdts van d\'op-roerigen derwaerts geroepen, en met landenAio , van de groote weftzee befchoncken zijn of van Engelichen geipro-beftormt, heeft naer \'t zuyden ten, gelijck de Burken van Burgh, de lordanenhet Graeffchap , naer y2.nïordaen vzn Excefter, Nangli vanCaftlough ^ \'t ooft\'en dat van Rcfcoman , en Prendergeft van Clan-Moris. Maer de Burken zijnSlego naer \'t noorden , daer in verre de machtighften j die hun verheffing enhet befloten is: een luftigh en roem aen Willem, jonger broeder van Waltervruchtbaerlandt,rijckvanvee, daften,roof- Burgh, Graef van Vlfter, verplicht zijn. vogels, en dat overvloet van honigh heeft. Deiè in krijghs-dapperheyt vermaert , nzerHet voert ftjn naem van Maio, een Biftchop- Schotlandt gevangen gevoert, en fijn gemalinpelijck fteedje , \'t welck in de Roomfche Pro- tot gijfteling latende, herftelde Connaught weêrvinciael genoemt wordt. Maer defè aen de fijnen, en won door fijn dapperheyt -Biftchoppelijcke zetel wordt nu in\'t Aerts- \'dit Landtfchap weêr, daer uyt d\'EngelfchenbiichdomvanToam begrepen j ende gene> in fijn afwefèn vaii Phelim O Conor verdrevendie daer omtrent woonen, hebben hun op- waren. Hy doodde oock in dc ftrijdt Phelimftcht op de Biftchop van Killaley in de Baron- O Conor, Mac-Dermond , Tego O Kelly, en wierdnyv^Lnlir-auky- eyndelijck y^n Cor mak Mac-Dermond tot tlan-Ri\' ij 1 f\' In Maio heeft, foo ick my niet bedriegh, wraeck gedoodt. Sijn nafbori Thomas, uytGolmanus , Biftchop van Yrlandt, een kloo- fijn fbon Edmund, met de bynaem Albanach,fter gefticht voor omtrent dertigh mannen , ( om dat hy in Schodandt geboren was) ge-Engelfchen van geboorte, die in d\'oeflfening fproten, fiende dat de groote erfgoederen vander Monicken opgetogen, hymeê naer Yr- fijn geftacht door een vrouw aen Leonel ,landt gevoert had? Maer hoor Beda fèlf, die Hertogh van Clarence, geraeckt waren, ver-Lib.±.c±. dit befchrijft; Colmanus heeft in\'t eylandt Tr- droegh dit feer

ongeduldighlijck, vergader-\' \' \' landt tot de bouwing van een kioofter ^ een bequame de een groote hoop van wanhopigen (dieitï M Trlandt. Yrlandt, 11 : 1 \' 1iiP t



? 34 C O N N A Yrlandtjgeiijk ook elders, nimmer gebreken)veroverde met kracht en gewelt d\'erfgoede-ren der Graven van Ulfter in dit Gracfichap,en noemde fich, naer de naem van fijn groot-vader, welcks roem en gunft toen nieu was,Mac-lVi/liam, dat is, Willem ^oon. Sijn nakome-lingen hebben onder defe naem groote dwing-landy gepleeght, enjange tijt met onderlingeneerlagen, en met rooven en pionderen tegen\'tarme volck gewoed, ja foodanigh, dat fynaeuwelijcks eenigh dorp gelaten hebben, datniet omgekeert en verdelght wierd. RichardBlngham , overfte van Connaught, een ftrengnian , bequaem om over fulck een woeft enhardneckigh volck te gebieden , vond geen-fins geraden dit baldadigh gewelt te verdra-gen. Wanthj, fchrander zijnde, fagh datde voornaemfte oorfaecken der weêrfpan-nigliedcn, wreetheyt en fchandelijcke armoe-de in Yrlant waren , dat het volck foodanighvan de gehoorfaemheyt tot de Majefleytafgetrocken wierdt, dat fy geen andere Vorft,dan hun eyge Heeren, erkenden. Dieshalven,om foo veel, als mogelijck was, de Koninck-lijcke macht te beveftigen, en de woedendedvvinglandy van defe Mac-JVilliam en van an-dere te dempen , foo fj-iande hy alle de krach-ten van fijn geeft- en vernuft in , en hoewel hydickwijls by de Koningin , en by d\'Onderko-ning met veel misdaden beticht wierdt, foodrong hy echter op fijn voorflel aen. hi te-gendeel , de genen, uyt het geftacht van Burk,en hun verplichtelingen, die weygerlijk warenom fich in\'t recht tegen hem te ftellen, taftrende wapenen aen, en trocken in hun gefelfchapde geftachten der Clan-donclles, Joiers en andere,die voor fich felven, en voor fijn macht vrees-den. Maer d\'Overfte Bingham verflrooyde\' hen lichtelijck, veroverde hun kafteelen , endreefheninde boffchen en fchuylhoecken,tot dat d\'Onderkoning, door hun gebedenbewoogen , aen Bingham fchreef dat hy defèrampfaligen in vrede fbu laten. Maer zy , diedoor d\'oorlogh de vrede hadden gebroken,en d\'oorlogh niet tegen de fbetheyt van devrede konden verwifielen, fpoedighlijck weeropgeweckt, en van de doot als herroepen, na-men weêr de wapenen in handen , roofdenoveral, verm,engden alles met beroerten, enriepen,dat fy hunMac-Wdliam voor hen wildenoprechten, of iemant uyt Spanjen ontbieden;dat fy geen Burghgraef begeerden toe te la-ten, en geen wetten onderworpen wilden zijn,-en ontboden heymelijck tot hun

onder ftantde Schotten uyt de Hebridifche eylanden, aende welcke fy groote beloften deden. D\'On-derkoning beval aen d\'Overfte van dat geweftdat hy d\'uytfpattende baldadigheyt defèr bal-dadigen bedwingen fou. Defè , fiende dat fyalle billijcke voorwaerden, die hen aengebo- CiUtings,Cojne Li-verej-, \'8cc. Oorfaeck^der jveêr-fiah in Tr-Undt, RichardJßinahara. T. den wierden, verwierpen , vergaderde fijnkrijghsvolck, en dreef hen fbodanigh indeboflchen en wilderniftèn, dat zy, fchricke-lijcke honger lijdende, na verloop van fes offeven weken fich heel ootmoedighlijck over-gaven. In defe fèlve tijdt waren de Schotlèhehulpbenden aengekomen , en fochten her-waerts en derwaerts deur ongebaende we-gen een ingang in \'t Graeffchap Majo. Maerd\'Overfte, by dagh en nacht naerftighlijck ophun wegen lettende , betrapte hen eyndeiijckby Ardnary, taftte hen aen, en verfloegh henfoodanigh , dat \'er omtrent drie duyfent fbogedoot wierden,als in de vloet yioin verdronc-ken. Seker een treffelijcke verwinning, envoor de tegenwoordige en toekomende tijdtdienftigh , door de welcke de weêrlpalt metde tytel van Mac-Wdliam uytgeblufcht, DoncllCoran^ en Alexander Carrogh, zonen van lacch Mac^Cmeli, en defè Eylanders, die Yrlandt meeft ge-plaeght hadden, gedoot wierden. Ik heb defèdingen, hoewel vreemt van mijn voorftel, in\'tkorte bygebracht, die om de grootheyt derfaken breedelijcker van de Hiftoryfchrijversverhandelt moeten worden. \'t GRAEESCHAP S L E G O. Och hooger leght het Graefsfchap SlegOj vruchtbaer van vel-den om vee te weyden, en ge-heel naer de zeegekeert,noor-dewaerts door de vloet Trohis,by Ptolem.eus Ravius, uytde binnenzee Erwß komende, van Ulfter, endoor de bergen Letrim en Rofcoman Curleyp, diefeer kommerlijck zijn, van de geburige Graef-fchappen afgefcheyden , en door de vloetSuccus in \'t midden deurgefheden. Ptolemeusplaetft hier omtrent de ftadt Nagnata; jstagftatd.maer ick ben niet gefint om t\'onderfoeckenwelcke die geweefl heeft. Hy ftelt oock in ditgeweft de vloet L i b n i u s, die, door d\'ach- J^e vketteloosheyt der ITytfchrijvers balling gewor-den, wy nu weêr by fijn ftadt Dublin gebrachthebben. Doch de plaets, die Ptolemeus aen-wijft , wordt nu Tke Bay of Slego genoemt, eenluwe reê en haven onder 5%(?,de voornaemfteplaets van dit Graeffchap, daer nu de fetel van\'t geftacht O Conor is, die hierom van Siego

ge-noemt zijn, en hun afkomft van defè RotherikO Conor Dun rekenen, die, fterck en machtighzijnde, fich als Oppervorft van Yrlant droeg,namelijck in die tijt, in de welck d\'Engelfèheneerft: in Yrlandt vielen. Hy begaf fich fwaer-lijck onder Henrick de Tweede, Koning vanEngelant; en hoewel hy fich met woorden on-derftelde, fbo heeft hy echter dickwijls be-roerte U H



? c o n n a roerte gemaeckt, gelijk een onbekent Schrij-ver van die eemwerhaelt : ja Iiy riep dat deWoorden van de Paus Adrianus, in \'t gefchriftaen de Koning van Engelandt gelevert, hembedrogen hadden. Defè woorden luyden dus:Ghy Juk in dit Eylandt treden, en \'t gene, dat tot Godseer, en tot welftant yan dat landt behoort, verrichten.EJet Vokk Van dat landt Jal u ontfangen, en als fijn Heereeren. Dit duurde tot dat Paus Alexander dee>erde door fijn Bulle dit fèlve recht in Yrlantaen de Koningen van Engelant beveftighde.Want hy, toen fachtftnniger geworden, quamtot biliijcker voorwaerden, gelijck wy hieriullen fèggen. De voornaemften na de O-Conersin dit lant zijn, O Don, O Haris, O Ghar, en Mac- Vide Di-ploma]. 2.cap. 6.Girald.Camb. deÈxpugn.Hibcrnise.pag. 787. Breanj. \'t G R A E F S C H A P letrim. Lego wordt ooftwaerts beflo-ten van Breany, de befittingvan \'t oude geflacht O Rorck,dat fijn afkomft optelt totRotherik, Oppervorft van Yr- -----— lant, tot dat Bricnus O Rorck , Heer van Breany en Minterolifie door d\'ydelehoop van Paus Sixtus de Vijfde, en van deSpanjaert verlockt, fijn trouw, aen KoninginElizabeth gedaen, meyneedighlijck brack, deGapenen aentrock, terftont naer SchotlandtVerdreven, en naer Engelandt gefonden wiert,J^aer hy, tot ftraf van fijn onbedachte roecke-Joosheyt, gehangen wierdt. Sijn goederenVierden voor de Kroon verbeurt gemaeckt jdit Landtfchap wierd door lan Perrott On-derkoning rot een Graeffchap opgerecht, cnliaer de voornaemfte ftadt Letrim genoemt,t Welck geheel in bergen beftaet, die rijck vangras zijn, doch niet foodanigh , dat het gene,t welck Solinus van Yrlant fèght, geheel waernamelijck dat Trlandt foo grasrijck is, dat de voL^^eyt het Vee in geVaerfou brengen ^foo het fomtijts niet\'^an de weyden afgedreven wierd. Het weyd echter100 veel vee, dat in defe engte, daer in het be-P^ielt is, in een tijt meer dan hondert en twin-tigh duyfent ftucken vees getelt worden. Meü&quot;^indt hier Achonry, een Bifchdom , dat met deStoel van Elphin vereenight is. De Sinem, ofShanon, de voornaemfte der vloeden van Yr-iandt, heeft hier fijn oorfprong, die nu engerïiigeprangt, en dan wijder uytfpattende , metJ\'erfcheyde bochten, gelijck wy gefeght heb-ben, veel Landtfchappen befpoelt. De voor-naemfte geftachten zijn O Rorck, OMurreies,Mac Lochkims, Mac Glanchies, en Mac

Gramlies,slle oude enfiiyvere Yren. Eenige verfèkeren^at lan Burk, zoon van Richard , Graef van\'^lan-Ricard, die van Koningin Elizabeth tot It C H T. Baron van Letrim gemaeckt, en fèdert vän fijn Bmn-\'vanbenijders gedoot wiert, niet van dit Letrim,maer van eenige andere plaets de tytel ont-fangen heefc. Doch ick weet geen fekerheythier af. \'t G R A E F S C H A PR O S C O M A N. Eneden \'t Graeffchap Letrimnaer de zuydzijde leght hetGraeffchap Rofoman, van deOnderkoning Henrick Sidneyopgerecht, in een enge, maerechter lange ruymte tuffchende vloet Sz^ccf/j van de weftzijde, en de vloetShanon van \'t ooften beftoten, en naer \'t noor-den van de bergen Curkw omringt. Een landt,ten meeftendeel in de vlackte uytgeftreckt,Vruchtbaer, en dat veel beeften weyd, en, ta-ir.elijck gebouwt zijnde, mildelijk fijn vruch-ten uytftort. Noordewaerts fiet men d\'afge-broke enonbeganckelijcke bergen v3,nCurlew ^^oprijfèn. Maer loris Bingham deê met fware ar-beyt een wegh daer deur houwen. Defe ber-gen zijn onlangs vermaert geworden doorConier C/iför<^,Overfte van Connaught, en doorde rampfftige neêrlaegh van d\'oude dapperefoldaten,door fijn fbrgeloosheyt veroorfaekt.ïn dit Graeffchap woraen vier Baronnyen ge-telt , d\'eerfte beneden aen de bergen Curlew,aen de -vloet Shanon , die de Baronny van Boile DeBanmjigenoemt wordt, daer eertijts in \'t jaer 11 j zeen vermaert kioofter, met het kioofter vanBeatitudine gefticht wierdt j en daer Mac Dermotals \'t gebiet heeft. Daer na fiet men aen devloet Succus de Baronny Balin-Toher, daer O ConorDun het meefte vermogen heeft, en daer ELphen^ een Biftchoppelijke fetel, aen leght. La-ger leght Rqfcoman O Conor Roo , dat is, de Roode RofiomamBaronny, in de welcke de Hooftftadt van \'t ge-heele Graeffchap is, eertijts van Robbert Vfford^lufticier van Yrlant, met een kafteel verfterkt, ^ d 0.fchoon de huyfen in de ftadt met ftroo gedektzijn. Meer zuydewaerts leght O Kelliers Baron-ry Athloncyua^r de voornaemfte ftadt genoemt, Athhim,die fijn kafteel en befetting heeft, en een tref-felijke brugh van gehouwe fteen , welcke vanKoningin Elizabeth , tot groote fchrick deroproerigen, door beftelling van Henrick Sidney,Onderkoning van Yrlant, by onfe geheugenisgebouwt is, toen hy overwoogh in defe plaets,als de bequaemfte van heel Yrlandt om deberoerten te bedwingen , de ftoel

van d\'On-derkoning te ftellen. Heeren van Connaught. De Hiftoriefchrijvers van Yrlandt meldendat Turlogh O Mor O Conor eertijdts over dit Lande-



? 3Ö- U T, H N G N C Ö Landtfchap gebied heelt gehad, en dat onderfijn twee zonen Cakell en Brien gedeelt heeft.Toen d\'Engelfchen in Yrlandt cjuamen, wasRotheriic daer d\'opperfte gebieder, eii noem-de fich felf Oppervoril van Yrland. Mäer hy,door de lafl van d\'Engehche oorlogh,die hemover \'t hooft hing , verfchrickt, begaf fich inhanden van Henrick de Tweede, fonder dekans van d\'oorlogh te verfoecken. Doch toenhy terflont fïjn eed brack,en afviel,taflte Milod\'eerfle van d\'Engtl(d\\m,Connaught aen,maer vergeefs. Defè Koning wierdt echterfbo verre gebracht, dat hy fich voor een Leen-^depu^^&quot; des Konings van Engelandt erkende, datAü. 117^. hy hem, als des felfs man, getrouypelijck fou dienen, enpag, iiz. jarelijcks Dan yder, tien beeflen een huyt, die den koop-lieden behaeghde, fou geyen, &c. Koning Ian heeftechter toegeflaen dat hy het derde deel vanConnaght erffelijk Door hondert Mark fou houden.MaerWillem, Adelmus zoon, welcks nakomelingenin \'t Latyn de Burgo, en in d\'Yrfche tael Burk ,of Bourk genoemt worden , Robert Mufce^i\'os,Gilbert Dan Clare, Graef van Glocefler, en WillemDan Bermingham, hebben d\'eerflen van d\'Engel-fèhen dit Lantfchap getemt, en tot fèdigheyten menfèhelijckheyt gebracht. W^ Bourk ofvan Burgh, en fijn nakomelingen, Heeren vangeheel Connaught genoemt, hebben dit Landt-fchap met Vlfler lang in groote rufl bedient, Qaur.7.loannis. cn rijcke inkomften vergadert, tot dat d\'céni^ge dochter van Wdlem Burk , volkome erfge^naem van Connaught en Vlfter, aen Leoncl ,Hartogh van Ciarence , zoon van KoningEduward de Derde, gehuwt wiert. Want ver-mits hy fijn meefte tijt in Engelandt bleef, ende Mortemers, die hem volghden, hun goe-deren in Yrlant niet wel waernamen, foo heb-ben de Bourken,hun aengehuwdc vrienden,die neBom\'h\'fy tot Beftierders van hun landen geftelt had^den, in \'t afwefen van hun meefters , en op deverwarde tijden in Engelandt fteunende,d\'au-toriteyt der wetten veracht, met d Yren ver-bont gemaeckt, en huwelijcken met hen aen^gevangen,byna oehedConnaght voor hen inge-nomen, en, allengs ont-aerdende,d\'Engelfchekleeding afgedaen, en de zeden van d\'Yrenaengenomen. Van de welcke eenige, die variRichard Burk hun afkomft rekenden, Clan-Ri^card, andere Mac William Oughter, dat is, de meer-der , en andere Mac William Eughter, dat is, deminder, genoemt zijn j gelijck de géne, die in \'tGraeffchap Majo \'t meefte gebiedt hebben ge-had, fich alleeniijck Mac William deden

noe-men, als met een naem vol eer, roem en acht-baerheyt , om dat fy van Willem Dan Burgh ofBurk, van de welcke wy tetflont gefprokenhebben, afgedaelt zijn. tl LT O-



? U L T O N T ! I O F I I. E R. V L S T Lle de landen, die aen d\'overujde <uan de mont des ^loets Boyn,\'Voorby Meth, het Graeffchap Longford , en voorby de mondtrvan de \'vloet Ravius noordewaerts gelegen z^ijn, worden ^oor Vrvijfde deel van Trlandt geacht, en van de Latijnen Llltonia enUlidia , van d\'Engelfchen Ulfter, en van d\'Tren Cuy Guilly,dat is, t Landtfchap Guilly , en van de Walles-EngelfchenUltw geheeten: en wierd in de tijdt van Ttolemeus van de Volvntien/Darnen,Robogdiers en e r- d i n e n bewoont. £en ruym landt, met vele en groote poelen_ er van groote boffchen , en op fommige plaetfen vruchtbaer , en in anderegedeelten fchrael en mager, door fijn groemgheyt geneughltjck om t aenfchouwen , en overalvolgepropt van vee. nMaer gelijck een landt fonder havening bederft, foo verwilderenoock de geefien der inwoonders grooteltjcks fonder burgerlijck onderwijs. Voch op dat degenei die alle regelen van recht, fchaemte en plicht gemeenlijck overtraden, in plicht gehou-den fouden worden, foo wierd eertijdts het deel aen defe z^ijde in drie Graeffchappen onder-fcheyden^tewetenenkïïtxïmm^: en nu wort het overige mjeven nieuwe(graeffchappengedeelt 3 namelijck Cavon, Fermanagh, Monaghan, Armagh , Col-ran . Tir-Oen , en Donegall of Tir-Conell, en dit door de voorfichtigheyt vandOnderkoning Ian Perott, grootmoedigh en vermaert zwijnde, en kennis van d\'aert ^Ztder inwoonders hebbende, niets dienfiger oordeelde , dan defe deelen van Vlfler in or- ^Jng^\'dening te brengen. Hj trock dieshalven derwaerts in een kommerlij cke en forgelijcke -tijdt, toen de Spanjaert Trlandt en Engelandt drejjghde ^ e^ bracht door fijn achtbaerheytm aenften[vermits hy met onrecht te verbieden dJoorfaken der oorlogen afjheed) alle Heerenvan Vlfier fio verre , dat men hun heerfchappyen in Graeffchappen verdeelde, en toelie-ten dat men Burghgraven daer overftelde. ^btaer hy, onlangs daer na weêr geroepen, entot hooger fiaten opklimmende , wierd door de nijt van fommigen, die hem te fterck was ,en door de klapperny van fijn tong onverwacht m fijn verderfgeftort, vermits hy onvoor-fichtelijck deMajefteyt aengetaft hadjie men noch met Woorden noch met gedachten fchen-den magh. li mI jIII ! \'tGRAEFSCHAP L O V T H. Et Graeffchap Louth , ind\'oude boecken Lwva enLuda, in dTrfche tael Irielof Vriel,{foo dit niet eer eendeel van dit landt is) voor-by Meth en de vloet Boinenaer d\'Yrfche zee gekeert,ftreckt ftch noordewaertsuyt met een bochtige ftrant, heeft vette wey-.den, en is foo vruchtbaer, dat ly lichtelijck deTrlandt^ jWelli-fonsj

bouwliedeil van hun onkoften betaelt. By demondt van de Boyn leght Drogheda, Droghda, enby d\'Engelfchen TrUah, een treffelijckevolckrijcke ftadt, die de naem van de brughdraeght, en door d\'invloejende Boin verdeeltwort,- aen de welck Koning Eduard de Twee-de weeck- en jaermarckten , te geval vantheobald Verdon toeftond, en die van de Konin-gen met vele en groote vryheden befchonc-ken is, en onder anderen de munt. Niet verrevan hier is een kloofter, Melli-fons genoemt, een l4ó-door Donald , Koning van Vriel gefticht, envan S. Bernardus befocht, \'t welck KoninginN Eliza-
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? R. n T 8 3 Elizabeth, vermits degeeftelijcketi tevorendaer uyt verdreven waren, aen Eduard MorusRidder, uyt Kent gelproten , en t\'huys en ind\'oorlogh trefFelijcke dienften gedaen heb-bende , fchonck. Ardeth , feven mijlen vanhier, is een bekende landtftadt,en daer bovenVundalk, Dundalk, met een bequame haven, en eer-tijdts fterck van wallen, en van EdirnrdBruSybroeder van de Koning der Schotten, die ftchKoning van Yrlandt verklaert had, verbrant,\'t welck hy korts daer na, met fijn eyge doodt,en van 8 zoo uyt de fijnen betalen moeft. Byonfè geheugenis heeft Shanus ONeale haer be-legert gehad, maer was gedwongen het be-legh terftont met fchande te verlaten. Achtmijlen van hier is CarÜngford, een haven , dietamelijck vermaert is : en ick weet niet dat \'ereenige andere gedenckwaerdige plaetfèn indit Graeffchap zijn. Louth heeft tot fijn Graef gehad ïan Birming-ham , een Engelfchman, die tot vergelding vanftjn dapperheyt in d\'oorlogh (toen hy defèEduard Brus, opgeworpe Koning van Yrlandt,die een wijl tijdts in Yrlandt met moorden enbloetvergieten heerfchte,met vliegende vaen-dels inde vlucht geflagen en gedoodt had)door Koning Eduard de Tweede tot d\'eer vanGraef yan Louth verheven wierd , om dat yocrhem en fijn mannelijcke erfgenamen te houden , ge-lijck oock tot de waerdigheyt van BaronyanA\'hmy yoor hem en yoor fijn erfgenamen. Maer,gelijck defe eer in hem begonnen is, foo isfy oock in hem opgehouden: want hy , eenverwinner der vyanden in d\'oorlogh , wierdkorts daer na,in een beroerte van\'t volck,vande fijnen in dit landt verwonnen, en , fondereenige kinderen na te laten, met vele anderenvan fijn geflacht gedoodt. By onfèr vaderengeheugenis heeft Henrick d\'Achtfte 0/iyierPlonket met de tijtel van Baron yan Louth ver-eert. In dit landt fijn noch overigh de Verdons,Tates, Clintons, Beilew of de Bella-Aqua , Dowdal-len, Gernons, Hadfors, Wottons, Br andons, Mores,Warrens, Chamberlans, en vele anderen van En-gelfche afkomft, en uyt d\'Yren de Mac-Ma-hons, dcc. B\'!rmin<7~ham of Br î-micha!??. Graef vanLpHth. Baron vanLouth. Édele gS\'ßacbten. I ? \'tGRAEFSCHAP . A V O N. icht hier aen naer \'t weften legthet Graeffchap Cayon, eertijtsEaß Breany genoemt, de woo-ning van \'t geftacht 0-Reiky,\'t welck fich beroemt uytd\'Engelfche ftam der Ridleysgefproten te zijn, fchoon het volkomelijcknaer d\'aert en zeden der Yren leeft. Dit volckheeft noch onlangs in te paert te rijden uyt-gefteken: maer op dat het iliachteloofèr fou Carling-ford. zijn, foo is , door \'t voorfichtigh beleydt vanHenrick Sidney , hun landt in

feven Baronnyengedeelt, welckers Heeren uyt defe ftam fon-der tegenfpraeck hun heerfchappy en by leen-recht van de Kroon yan Engelandt fouden hou-den. Sy woonen herwaerts en derwaerts inkleyne kafteelen, en niet in fteden, en heb--ben hun Bifchdom, dat heel arm is, en welcks ^B^y^y^wiBiftchop fijn ftoel te Kilmore houdt Hy is ech- \'vänKti-ter niet fbo arm, als defe Biftchoppen van Yr-landt , die geen andere inkomften hebben fckoppen.gehad, dan drie melckkoeyen, diedeParo-^chie-lieden, als fy geen melck gaven, tegenanderen verwiftelden , gelijck Adam van Bre-men uyt hun verhael, toen fy uyt ItaHen deurDuytslandt weerkeerden, verftaen, en fchrif-telijck te kennen gegeven heeft. ^tGRAEFSCHAP F E R M A N A G H. Chter Cayon, naer \'t weften ennoorden, vertoont fich hetLandtfchap Fermanagh, daereertijdtsd\'ERDINS gewoonthebben, en dat bofchachtighen poelachtigh is.In \'t middenvan dit lant leght defe grootfte en vermaert-fte binnenzee, die Logh-Erne genoemt wordt, Logh-BYn.en fich wel veertigh duyfent fchreden uyt-ftreckt , en met fchaduwrijcke boftchen befètis. In de felve leggen oock veel welbewoon-de eylanden, van de welcken fommige hon-dert , twee hondert en drie hondert bunderenlandts beflaen. Men vindt in defe zee oockfulck een overvloet van fnoecken , voorens ,fal men en andere viftchen, dat de viffcherseer over de groote menighte der viflTchen,en over het breken van hun netten , danover \'t gebreck van vangft klagen. Defe bin-nenzee ftreckt fich niet uyt van \'t ooftennaer \'t weften , gelijck fy in de kaerten gefteltwordt 5 maer gelijck ick van de gene, diedaer lang verkeert hebben , verftaen heb, fboftreckt fy fich eerft by BaUtarhet ( een dorp, Bd-tarheu\'t welck van \'t Graeffchap Cayan noordewaertshet uy tterfte leght) van \'t zuyden naer \'t noor-den veertien duyfent fchreden in de langte, envier duyfènt in de breette. Daer na prangt fyfich heel eng te famen , gelijck een rechtevloet, fès mijlen verre , daer men Ms-Killinvindt, de voornaemfte vefting van dit geweft,die in\'t jaer 1593 vande weêrfpannigen be-fchermt, en van Vowdall, een dapper krijghs-overfte,overweldight wierd. Van daer ftrecktfy fich noordewaerts fèer breet uyt , en istwintigh duyfent fchreden lang , en tien duy-fènt fèhreden breet, tot Belek, daer de water- ^^^^ftorting\'\', en d\'edelfte Salmfprong is, gelijckfy die noemen.\'t Gemeen gerucht onder d\'in-woon-



? ü woonders is, dat dit eertijts een fchoon en welgebouwt lant,en rijck van volk heeft geweeft;maer dat het, om hun vervloekte vermengingmet de heeften, van water overftort, en toteen zee geworden is. De Stichter Dan de Natuer, O ? feght Girald,heeftgeoordeelt dat dit lant^meêypuflighDan foo fnoode boosheden tegen de Natuer, niet alleen-iijck Door d\'eerfle in\'^Monders, maer oock Door degene,die nam-aclsfouden komen^on-^aerdigh De jaer-boecken der Yren fchrijven echter defè boos-heyt toe aen eenige Hebridianen, die, uythun vaderlant verdreven, fich hier verfchuylthebben. Mac-Gmr is onder de Heeren in ditgeweft edel en machtigh ,• en de gene, die uytdit geflacht zijn, woonen aen beyde zijden:in voegen dat de gene,die aen d\'overzijde vande zee zijn,onder Vlfler, en d\'anderen aen defèzijde onder Connaught getelt worden. \'t G R A E F S C H A P M O N A G H A N. Raeffchap Monaghan ftrekt fichaen d\'ooftzijde uyt langs debinnenzee van Erne , heeftveel bergen, en is met bof-fchen bekleedt, fonder eeni-ge bekende ftadt te hebben,als Monaghan, \'t welck fijn naem aen \'t heelelandt meégedeelt heeft. Het wordt in vijfBaronnyen gedeelt, en begrijpt in fich Iriel,Dartre, Ferney,Loghty, dewelke door autoriteytMac-Ma- van \'t Parlement den Mac-Mahons, om hunèoft. weérfjialt, afgevonnift wierdt en het Landt-fchapje Donemain, \'twelck Koningin Elizabethaen V/alter D\'eDereux, Graef van Effex, ge-fchoncken heeft. Defè Mac-Mahons, dat is ,fbo wy \'t naer d\'Yrfche tael verklaren, TronenDan de Beer, hebben hier lange tijdt de heer-fchappy gehad, en rekenen hun afkomft vanWalter Fit^-Vrfe, die fich met de moort van del^eylige Thomas, Aertsbiffchop van Canter-berghjbefinet heeft. Yan defèn heeft de gene,die de machtighfte was, naer d\'aert van hetvolck, de heerfchappy aen fich getrocken,die dan om fïjn voortreffelijkheyt Mac-Mahongenoemt wiert. Maer terwijl onder de bloet-verwanten met Woorden, wapenen, bedroch,ja oock met bekooping, uyt groote eerfuchthier om gedongen wierdt, cjuam Willem Ht^-Williams d\'Onderkoning derwaerts , en riepBugo Roe Mac-Mahon, die hy door fïjn acht-baerheyt in defè heerfchappy geftelt had, teI y p O. Recht, en dee hem ophangen, na dat hy vanMajcfleytfchendery verwefèn was: en op dathy de naem en heerfchappy van Mac-Mahonvoor eeuwigh fbu verdrucken, fbo verdeeldehy dit Landtfchap onder de bloetverwantenvan defe Hugo, en onder veel Engelfchen,vanTrlandt* L T E R; 39 de Welcke yder, naer \'t Engelfche Recht vailerffenis, zijn deel voor fïch en de fijnen be-houden fbu. \'tG RAEFSCHAPARMAGH. Oorders naer

d\'ooftzijde legtoock het Graeffchap Armagh in? defèr voegen, dat het naer hetooften van de vloet naerb \'t zuyden van \'t Graeffchap^ Louth, en naer \'t noorden vari\'t S-^arte-scater byna omringt is. Een Landt-fchap,\'t welck, gelijck ik van d\'Onderkoning,de Graef van Denshire , dickwijls gehoortheb, het aengenaemfte van heel Yrlant is, ertfoo weeligh, dat,fbo men iets tot vruchtbaer-heyt daer aen doet, hier over als vergrämt ^onvruchtbaer wordt. Het eerfte Lantfchapjehier in is Feyoes, dat aen Turlogh Mac-Hemy, uyt Faveuhet geflacht O Neal, toebehoort, en dat metboflchen befet, en door de moeraffchen on-beganckeiijck is. Daer na koomt Orry, dat Ovrj.geen boffchen heeft, daer O Hanlon woont, ende vefting Mont-Norris, van d\'Onderkoning Mom-Karei, Baron van Montjoy, gefticht, en tereeren van ïan Norris genoemt, onder de welckhy in fijn leerjaren geoorloght had. Acht mijlen van hier, by de vloet KA, fietmen At mach, een Aertsbiflchoppelijcke fètel, Amach*,en de Hooftftadt van \'t geheele Eylant. D\'Y-ren verdichten dat defè ftadt van de KoninginArmacha haer naem heeft: maer my duncktdat fy de felve is, die van Beda D^^m^c^ ge-noemt wordt, en die hy, naer de Schotfche ofYrfche tael, \'t Velt der haegh-eycken verklaert.Defè plaets wierdt Dnmfailich genoemt, eerS. Patricius ózer een fladt, treffelijck Dan gelegen- s.F^m-heyt,geflalte,grootheyt, ommegang, en (gelijck hyfeght) naer d\'Engelfche afteeckening gebour^i\'t had.Defè Patricius,die van geflacht eenBritanner, MarUmen fufters zoon van S.Martinus, en in de doop Sce^^^^.Sucat genoemt was, wiert in Yrlandt verkocht,daer hy den Koning Miiluc voor harder dien-de, en fèdert van S. Germanus, welcks leerlinghy was, Magonim, en van Paus Celeftinus Pa-tnciU\'S, dat is. Vader der burgers geheeten, envan hem naer Yrlandt gefonden wierdt, onidaer het Chriftelijck geloof uyt te breyden,\'twelck daer al te voren van vele aengenomenwas, gelijck uyt een oudt Synodus befpeurtwordt, in \'t welck de getuygenis van Patriciusfelf bygebracht is, tegen de affnijding van rrfckhait-\'t hair der Priefters, die te dier tijdt in Yrlandt fchmi*gebruyckelijckwas, te weten, dat fy fïch al-leeniijck voor op \'t hooft deden fcheeren , enhiet met een kroon. Hy wijft ook uyt verach-ting aen, dat feker varckenhoeder van de Ko- o ning i\' i; i\' J\' !; ir I I K 11 \'liii ilïj ! i :i! t: I 1



? 40 V L s ning Lagerius, de zoon van Nellus, de vindervan defe fchering was,en de Schrijvers van dieeeuw riepen dat dit een fchering van SimonMagus, en niet van de Heylige Petrus was.Coiumbanus heeft hier, omtrent het jaer on-fer faligheyt 610 een treffelijck kioofter ge-fticht , uyr het welck federt Deel kkofters door des Jelfsleerlingen en navolgers in Britannia, cn cock in Trlant,Voort^epknt zjjn. S. Bernardus fpreeckt hier afin defer voegen : Ter eeren Van S. Patricius, Apoftelvm Trlandt^ die in ftjn leven hi^r \'t gebiedt heeft gehad,en na fjn or>aiij dm geruft heeft, is defe plaets d\'Aerts-lijfbop\'ijcke Stoel, en de Hooftftadt Van \'tgeheele Ey-landt , en was eertijdts in foo groot een eeren achting ,dat niet alleenlijck de Bijfchoppen en Priefters,maer ookalle de Koningen en Vorften in alle gehoorfaemheyt defeHjoftbilfcbop onderworpen waren , die alleen oVer alle\'t gebied had. Doch daer is eén fwode gewoonte inge-komen door de DuyveJfihe eer ftcht van eenige Grooten,dii d fe fetel by erjfclijcke navdjng acn hm pooghdente trecken, en niet toelieten dat een ander, dan de gene ,die Van hun geflacht en afkomft was, BiJf:bop wierdt.Defe VvrUoeckdijcke erjfenis en navolging had grooteyoortgang en nadruck,ja foo verre, dat wd vijftien ge-jiachten in defe hoosheyt vcortgegaen ^ijn. Toen by verloop der tijden de kerckelijcketucht in Yrlant dus verfwackt was , vermits inde dorpen en fteden veel Biftchoppen naer\'t believen van d\'Aertsbiftchop verandert enbygevoeght wierden, heeft Paus Eugeniusde Vierde de Cardinael loannes Papyrio der-v/aerts gefonden, gelijk een onbekent Schrij-ver, die toen leefde, in defe woorden gefchre-ven heeft: In \'tjaer onjes Heeren 1141 is de Cardi-nael loannes Papyrio Van Eugenius de Vierde, RoomfchePaus, uytgefonden, en met Chriftianus, Biffchop VanLismore, en Paujfelijcke Gefant van geheel Trlandt, inTrlandt gekomen. De felve Chriftianus heeft in Melleen Vergadering gehouden, daer de Biffchoppen, Abten,Koningen, Hertogen en alle oudftgeboremn van Trlantte famen quamen, met wekkers toeftem.ming vier Aerts-bijchdommcn ingeftelt ^jn,van Ar magh, Dublin, Caf-fiie cn Toam, over de welcke in die tijdt gefet wierdenGelafïus, Gregorius, Donatus en Edanus: en de Cardi-nael loannes, de Geeftelijkkyt gefegent hebbende^ keer-de weêr naer Romen. Te voren wierden de Biflfchoppen gemeenelijck van d\'Aertsbiftchop-pen van Kantelbergh

gewijd , uyt oorfaeckvan \'t Primaet, dat fy in Yrlandt gehad heb-ben : gelijck dit van de burgers te Dublin be-kent wiert,toen fy Gregorius,tot Biftchop vanDublin gekofên, aen Radulfus, AertsbiftchopvanKantelbergh,fbnden,op dat hy hem wyenibu, met defe woorden : Wy begeven geerne altijtonfe Voóchdy onder de meefterfchap van ttw voorfaten,Van de welcke Weten onfe kerckelijcke waerdigheytontfangen te hehhen, Scc. Dit blijckt oock klare-lijck uyt d\'öüdtfie brieven van Murchertach,Koning van Yrlandt, van Anfelmus van Kan-telbergh. in de beftelling der Biffchoppen van Sie Bedain\'t f. b.2z.cap. S. Bernardin v leven chiiU. 1 » Trimactof eer ßeBrßchop, R. Dublin en Waterford en oock uyt de fchriftenvan Koning Gothrik aen Lanfrancus,des felfsvoorganger voor Patricius een Biffchop, envan Lanfrancus aen Therdeluak, ook Koningvan Yrlandt, by de welcke hy klaeght, Datd\'Tren hun gem.allnnen, aen de wekke fy uyt eyge ^jn-nelijckheyt getrouwt waren , fonder eenige wettige oor-faek verlieten, en anderen, die fy wilden, namaeghfchapmet hen , of niet de gemalin , die fy verlaten hadden, ofdie Van een ander door gelijcke goddeloosheyt verftotenWds, door hun roeckeloosheyt, die geftraft behoorde ts^jn, tot hun gemalin, of tot boelin namen. En fe-ker , indien dit volck noch niet in onfe tijdenmet defe fbnden befmet was, foo fbu \'t rechtvan de nakoming by hen fèkerder zijn, en fbowel de Grooten als de kleenen fich niet metfoo gruwelijcke fchelmftucken, door\'t ftortenvan\'t bloet hunner magen en bloet verwantenom de goederen , befbedelt hebben, en daer-om by de vreemde volcken niet fbo gelaftertworden. Doch dit is buyten \'t fpoor ge-loopen. Defè Aertsbiffchoppelijke waerdigheyt had Jertshifniet lang ingeifelt geweeft, toen Vivianus,Paufelijck Gefant, die van nieuws beveftigh-de^ \'t welck tot verlwacking van\'t gevoelender gener ftreckt, die verfekeren durven, datd\'Aertsbiftchop van Armagh uyt oorfaek vand\'oudtheyt, d\'eerfle en hooger plaets, dand\'Aertsbiftchop van Kantelbergh, in d\'Oecu-menifche Vergaderingen heeft gehad, dewijlhet Aertsbifchdom van Armagh veel eeuwenna dat van Kantelbergh ingeftelt is. Wijders, Lib. r.inde Biftchoppelijcke vergaderingen worden Ceremon;de Stoelen ook niet naer d\'outheyt der plaet-fèn toege wefen: maer alle Prelaten, Van wat ftaetfy ^ijn, ßtten by hun arnptgenoten naer hun ordening ofpromotie. In de felve tijt, toen deiè Vivianus

in Yrlantwas, wierdt Armagh door lan Curcy in de machtder Engelièhen gebracht, die echter geenfchade deê ^ maer men ièght dat hy heel goe-dertieren tegen de geeftelijke lieden, die daerwaren, heeft geweefl, en een kerck gebouwt,die in onfè tijt door lan 0-Neal met de ftadtdoor de brant verwoeft is, en haer voorgaen-de waerdigheyt verloren heeft: in voegen datmen heden daer niets anders vindt,dan eenigekleyne hutten, met wiffen bedeckt, met de ge-broke muren van \'t kioofter, dat eertijdts fbohoogh in waerde heeft geweeft. Onder deBiftchoppen van defe plaets worden voorna-melijck geroemt de heylige Malachias, died\'eerfte in Yrlant aen de Priefters de wijvenheeft verboden, een man, die in fijn eeuw ge-leert en Godvruchtigh was , en die van de bar-barie of woeftheyt, daer in hy geboren Wrm, niet meerbehouden had, dan de ^eevijjchen van de foute -z^ee, ge-lijck S.Bernardus feght,die fijn leven breede-lijck befchreven heeft^^ en Richard Fit^-Raulf, geraeene- E 14..



? v l s \'\'Amacha- gQmtQnd\\]ck Amachanus gtmemt ^ die tegende Bedel-broeders, omtrent liet jaer 1355-,heftighlijck met de pen geflreden heeft, omdat hy een vyant van de gewillige bedelaryonder de Chriftenen was. Niet verre van Ar-magh, op een rijfênde heuvel, zijn d\'overblijf-felen van een oudt kafteel, dat iy Q-^en-Maughnoemen, en, gelijck fy verhalen, d\'oude woo-ning der Koningen van Wfler heeft geweeft.Verder weftwaerts is het S-^art-^ater, gemee-nelijck Black\'-^ater, in d\'Yrfche tael More, datis. Groot, dat, fich als een flang krommende,tuftchen dit Graeffchap en lir-Oën tot fcheyt-palen ftreckt j van \'t welck wy op fijn plaetsfiillen fpreken. Hier,en in de geburige landenhebben de Mac-Genis, O Hanlon,0 Hagan, en veleuyt het geflacht 0-Neal, verfcheyde bynamenaengenomen hebbende, het voornaemfte ge-biet. \'tGRAEFSCHAP down. U volght ooftwaerts \'t Graef-fchap Doyi-n , dat groot envruchtbaer is, cn fich tot aend\'Yrfche zee uytftreckt, ennaer \'t noorden aen de bin-nenzee Eaugh, met een nieuwenaem togh-Sidney genoemt, en naer \'t zuydenaen \'t Graeffchap Lo«/^paelt, van \'t welck hetdoor de vloet afgefcheyden wordt, aende welck, by d\'eerfte intree in dit Graeffchap,by onfe geheugenis een ftadt van de fèlve by-naem gebouwt en verfterckt is door NicholausBagnall, Maerfchalck van Yrland, die door fijnbeleyt hier treffelijcke dingen heeft uytge-recht, en door fijn vlijt het Landtfchap beterheeft gemaeckt. Dicht daer by ontfpruy t devloet Banthe/eje uyt de woefte bergen vanMour-ne, en vloeyt deur \'t Lantfchap Eaugh, \'t welkMM\'Cp\' aen \'t geflacht van Mac~Gynnis behoort, dateertijts met de 0-Neaies, Tyrannen van Vifler,fware twiften heeft gehad, om of fy aen hunkrijghslieden fj?ijs, &c. (fy noemen defè ftachvan dienftbaerheytßof?o^^^7)fouden geven. Ditlant heeft fijn Biffchoppelijcke Stoel te Dro-more, boven \'t welck aen de kant van de bin-nenzee Kiholto en ICihvarny leggen , daer men ,uyt oorfaeck van de poelen en moeraftchen,fwarelijck bykomen kan. Dit zy van\'t inner-hjck deel gefeght. Maer naer de zeekuftdringt de zee fbo diep in, dat fy met verfchey-de inhammen het lant uy tholt, en fich in eenzee uytfjireydt by Vyffrin, een fchaduwrijckdal, eertijts d\'erffenis der Mandeyils, en fèdertder Whiters, en daer twee eylanden maeckt,met een enge hals aen \'t vafte lant gevoeght,Ucd, \'t een naer \'t zuyden Leca/j en \'t ander naer T Ë

R. 4i \'t noorden Ardes genoemt. Lecal, ëén feer Vet JrMlant, ftreckt fich ooftwaerts verder in zee uytdan eenige andere plaets van Yrlant, én is desfèlfs uy terfte zeebergh, die nu van de fcheeps-lieden SJohns Forelandt, en van Ptolemeus I s a- Ifanium^,ni ü m genoemt wordt, miffchien van \'t Bri-tanrtifch Ifa, \'t welck het onderfte beteekent. ^ &quot;In des felfs enge hals heeft Dunum gebloeyt ) Dumm.aen \'t welck ook Ptolemeus, doch niet op fijnplaets, gedenckt, nu Do-^m, een ftadt van oude Vtu^^,geheugenis, een Biftchoppclijcke Stoel^ envermaert door \'t graf van Patricius, Brigida,cn Columba, daer defe twee regels op ge-fchreven wierden : Hi tres in Duno ttmulo tumulantur in tmo,Brigida, Patndus, atque Columba pius. Dit gedenckgraf wierdt, gelijk het gemeengerucht is , door d\'Onderkoning leonardusGrey, onder Henrick dAchtfle, afgebroken:en \'t is feker dat, toen by om fijn quade bedie-ning te Recht gedaeght,en tot verlies van fijnhooft verwefen wierdt, dit onder andere din-gen hem oock voorgeworpen is, dat hy Patri-cius kerck ontv.ijdt had. De Geeftelijcken s.Tatyicimhebben heftelijck geftreden om \'t graf vanS. Patricius, gelijk eertijts de fteden van Grie-ken om Homerus vaderlandt. Die van Do\'^^ntrecken dit aen fich, en dit door authoriteytvan de voor-verhaelde regels. D\'Armagherseyffchen hem uyt de woorden van S. Bernar-dus, die ick verhaelt heb. Die van Glafcon inEngelant hebben dat uyt eenige gefchriftenvan hun kloofter aen fich toege-eygent. VeelSchotten verfèkeren dat, gelijck hy onder henby Glafco-^ geboren is, daer oock fijn graf ge-vonden wordt. lan Curcydefê ftrijdbare Engelfchman, enboven \'t gemeen der krijghslieden Godt-vrnchtigh , dit Landtfchap onder fijn geweltgebracht hebbende, heeft daer d\'eerfte dcBenediólynfche Monicken ingevoert. Hyheeft oock het kloofter van Carick, \'twelckMac-^Eulef, Koning van Vlfter, in Erinaich, byde fjiringbron van S.Fininus Mac-Ne!l, geftichthad, in \'t Eylandt, van hem Tnis-Ctircy ge-noemt , overgevoert, en met toegewefen in-komften verrijckt. Te voren hebben de Mo-nicken van Yrlandt, gelijck d\'ouden in Egy-pten , welckers ordening de GodvruchtigeCongellus (datis, gelijck fy verklaren, eenjchoon Fant) in Yrlandt overgevoert heeft, ge-durigh in de gebeden , met d\'arbeyt van hunhanden hun koff voor fich fèlven, en voor debehoeftigen gewonnen. Maer defe Monick- Rijcke MO\'lijcke

inftelliogen, als menfchelijck zijnde,hebben niet lang ftant gehouden, vermits hunfeden haeftighlijck in erger veranderden, ende rijkdommen allengs de Godvruchtigheyt,die, als hun moeder, hen gebaert had,\'befbe-delden. Robbert, Abt van Molifmum in Bor- gonje



? 42 II L S gonje heeft echter vlytighlijck gepooght defèoude geeftelijcke tucht weer op de been tebrengen : Hy ried fijn LerJingen datjy yan d\'arbeythunner handenfoiidtn \'Jeyen , de tienden en offcringender GeefleTjCken , die in \'t Bijchdom dienden, yerlaten,en fich yan onderkkeden , lijny^paed en rellen Jouden ont-houden^ Maerfy, daer tegin -^o^-ftclende , -^eygerdenaf te spijcken yan de ge-^poonten , die in de -wefterfchekkolkrs onderhouden ycierden, &quot;SveJcke inftdlingen yande ky\'Jge Maurm, 5. Benediclm leerling, en yan dehey \'ige Columbanus yi^aren,gelijck hlijckehjck is, Maerick ben tc verre afgeweken, en keer dieshal-ven weerom. Aen de zee zijn Arglas,daer, ge-lijck men fèght, S. Patricius een kerck heeftgebouwt, en oock Strangford, eertijdts Strand-ford, een veylige haven, daer de vloet Coynmet groot gewelt van water in zee uytbarft jby \'t welck Koningin Maria , volgens haermiltdadigheyt aen d\'Edelen,in dit half-eylantgroote goederen aen de Graef van Kildar ge-fchoncken heeft. De Ruffells, Audleys, Whites ,en oock de Bagnalls, die left bygekomiCn zijn,van Engel/èhen hcrkomftigh, ftrijden man-haftighlijck, en niet fonder gevaer voor hetgene, \'t welck fy hier van hun vooroudersverkregen hebben , tegen de wilde en woefteYren. Ardes , \'t ander half-eylandt , leght daertegen over,en is daer afgefèheyden door mid-del van een kleyne ftroom uyt de zee Coyn,die dat van de weftzijde befluyt 3 gelijck hetvan d\'ooftzijde door de zee , en van \'t noor-den door de zeeboefem van Knoc-Fergus beflo-ten is. Het is gelijck een kromme en gebo-gen arm , \'t welck , tamelijck fmal, met eenengte, gelijck d\'arm aen de fchouder, aen \'tgeheele eylandt gevoeght is. Het is overalvruchtbaer van gront, behalven dat het in \'tmidden een vochtige en rnoerafïige vlackteheeft, die omtrent twaelf duyfènt fèhredenlang is. De fbant is tamelijck met dorpjesbefaeyt, en heeft eertijdts aen de zeeboefemvanKnoc-Fergu-s een fèer vermaert kloofter ge-had, \'twelck gelijcke naem droegh, en defelve infèttingcn des levens had, als het oudfteen vermaertfte kloofter van Engelandt byCejler, te weten Banchor, \'t Is onfeker uyt welckvan beyde Pelagius, defe Aertsketter, te voor-fchijn is gekomen, vermits fommige willendat hy hier uyt , en anderen dat hy uyt hetkloofter van Engelandt, doch fbnder fèker-heyt, gefproten is. Maer \'t is fèker dat hy uytBritannia is gekomen, fbo wel uyt andere,als uyt defe twee regels, die Profper van Aqui-tanje tegen fijn goddeloosheydt gefongenheeft: - . ïprocul infana impietas, artefque malignasAufer,tf authorem comitare exclufa

Britannum, Maer hoor hier af S. Bernardus fpreken:Een rijck en machtigh man heeft de plaets Banchor RoH. (le ^^o.ucde iinitiLita- tloAC or- dinis Mo- nacho- rura. Ardas. Sr^-s il,îi^itï jl Strannfcrd. ! îii: 1. LM\' ?If p\' Ardes. Banchor,een k,loofter,Tdaghude hooft\'ketter. In Mala-chiai leven. T E R, aen Malachias gegeyen, op dat hy daer een kloofterfliehten, of eer yernieuypenfiu : -want het had te yorenjèer yermaert geweefl onder d\'eerfte yader Congellus,en, \'t hooft yan yeel kloofters lijnde, yeel duyfendenyan Monicken y oor tgehr acht. Een heylige plaets, enyruchthaer yan Heyligen, aen Godt rijckelijck yruchtenyoortbrengende, in yoegen dat een der Jonen yan defeheylige yergadering, Luanus gènoemt, alleen hondertkloofters, gelijck men feght, gefticht heeft. Ick fegh ditop dat de lefer uyt dit eenige giffen fou hoe groot ian-dere menighte geweeft heeft. In defer yoegen hebben defpïuyten daer af eyndeiijck Schotlandt enTrlandtyer^yult uyt de -^elcke de heylige Columbanus, in defeonfe Gallicaenfche gesi^eften komende, het Luxoyien-fche kloofter keft gefticht, en daer tot een groot yolckgesporden is. Men feght dat dit kloofter foo groot heeftgemefl, dat het een koor \'t ander op fijn beurt yolghde,en de godtsdienfl daer in gedurighlijck gepleeght merd:in yoegen dat het niet een oogenblik yan de dagh en nachtfonder lof ^as. Dit ^j) gefeght yan d\'oude roem desklooflers yan BanchoV, \'t &quot;Speick eertijdts yer^poeftypierd door de ^ecrooyers. Maer Malachim heeftomd\'oude ypaerdigheyt aengeyafigen dat, ah feker Para-dijs, \'Voek op te maken, te meer om dat de lichamen yanyeel heyligen daer fliepen. Want menfeght dat daer inecn dagh gelijckelijck negen hondert door de ^eerooyersgedoodt ^ijn: ick yerj\'9^ijgh noch degene, die daer inyrede begrayen leggen. De befitting yan defe plaets &quot;^diufeer groot: maer Malachias, met de heylige plaets alleenyernoeght, heeft alle de befittingen en landen aen eenander oyergegeyen-, in yoegen dat ftdert de tijdt Jat hetkloofter yerwoeft merd , niemant ontbroken heeft,die \'t inhield, met des filfs befittingen. Want mn fteldehen oock by yerkiefing, en noemde hen Abten, en behiel-den met de naem (hoeyaelniet met de daet) hetgeen, datdaer eertijdtsgeypeeft had. En hoe-^el yele hem riedendat hy de goederen niet yeryreemden, maer alles yoorfich behouden fou ,foo -^pos echter de lief hebber yan d\'ar^moede niet geruft, tnatr deè yolgens degeypoonte eeni-gen yerkiefin, die de felve fouden befitten, en behield ,gelijck &quot;^y gefeght hebben, defe plaets yoor hem, en yoorde fijnen. Voorts, het Oratorium ofde

bedeplaets mercibinnen speynigh dagen yolbout, yan glat engejchaefihout, dat, op de Schotfche yoijfe, yoelgefloten, en ta^m^elijck fchoon &quot;yfos. Sedert heeft Malachias goet ge-y ouden een fteene Ofatorium of bedeplaets in Banchorte bouypen, ey en gelijck degene, die ly in andere lan-den gebout had gefien^ Toen hy begonnen had de gront-yefl te leggen, yparen d\'inypoonders grootelijcks yer-ypondert, om dat in dat landt nooyt fulcke gebour^engeyonden werdenin yoegen dat een yan hen uytriep:0 goede man! ypat hebt ghy yoor met defe nieuypigheytin onfe landen in te y oer en ? Wy ^ijn Schotten, en geenFranfchen. Wat lichtyaerdigheyt is dit ? Waer toe fooprachtigh en oyermatigh eengebouyp ? Meer innewaerts naer de binnenzee is de Conner eenBiffchoppelijcke ftoel van Conner, daer S. Ma-lachias Biffchop geweeft heeft. Maer hoorBernardus fpreken hoedanigh een kudde defèfbo heylige herder hier gehadt heeftMalachias mrd



? Aeft acn \'t Graeffchap Louthnaer \'t noorden legt het Graef-fchap Antrim , \'t welck genoemtis naer Antrim , een kleyneftadt, die onbekent fou zijn,fbo het fijn naem niet aen\'tgeheele landt meêgedeelt had , \'t welck tuf^fchen dc zeehoeCemKnoc-Firguj , de binnen-zee Eaiigh, en de vloet Ban leght. Defe zee-boefem Knoc-Fergm , by Ptckmeus V i n d e- kmc-fer-RIV s genoemt, voert de naem van de ftadt,die daer aen gelegen is : en de ftadt, die vand\'Engelfchen Knoc-Fergus, en van d\'Yren CarigFcrgus, dat is, Fergufws-khp , genoemt wordt,heeft de naem van defe vermaerde Fergufius,die d\'eerfte de Schotten uyt Yrlandt in Bri-tannia gevoert heeft, en daer verdroncken is.Sy is boven alle andere plaetfèn in dit geweeftvermaert,en dit om de bequaemhey t van haerhaven, om haer veften, fchoon onvolmaeckt,om haer kafteel, op een hooge klip gebouwt,om haer krijghsbefetting, die\'t geheele landtin plicht houd, en om haer oudt Paleys, datin een wapenhuys verandert is. Dicht daerby leght Neder-Clane-Boy, oock de wooning jsfedei-der 0-Neales, en vermaert door de doodt van cUne-Bcy,de fnootfte weêrfpanneling Shan of loan 0-Neal, die,na verfcheyde verwoeftingen en uyt-plonderingenin twee ftrijden, onder\'tbeleytvan d\'Onderkoning Hmrick Sidney, geftagen,en foo verre gebracht wierd,dat hy dacht meteen ftrop om de hals voor d\'Onderkoning teverfchijnen, om vergiffenis van fijn misdrijfby hem te verwerven. Maer hy wierd van fijnSchrijver overreed, dat hy fich liever by eeni-ge Schotfche Eylanders (die hier om te roo-ven onder Alexander Oge hun leger hadden ge-maeckt ) fou vervoegen, om hulp van hen teverfbecken : en hy, daer gekomen, wierd welviendelijck van hen ontfangen, doch echterterftondt met de ftjnen gedoodt, tot wraeckvan\'t bloet hunner magen, dathy vergotenhad. Na dat door fijn doodt d\'oorlogh ge-ftift, en hy,met alle de gene,die hem gevolghthadden, verbannen was, fchonck KoninginElizabeth dit Clane-Boy aen Gualter UeVereux,Graef van Effex, die derwaerts trock, en mif-fchien door hooffche Hft, onder fchijn vaneer, (want hy was tot Beftierder van Vlfter ,en tot Maerfchalck in Yrlandt verklaert) naereen Landtfchap, dat altijdt weêrfpannigh ennimmer te dwingen was , gefonden wierd.Doch na dat hy met groote koften gepooghthad dit landt tot gehoorfaemheyt te bren-gen , en veel fwarigheden tliuys en in d\'oor-logh uytgeftaen had, wierd hy van een on- P rijpe tt L s wierd omtrent het dertighfle jaer van fijn ouderdomah een gewijd Bijfcbop, te Conereth ( de näem Van defladt) ingevoert, Maer toen hy fijn ampt begon

te Ver-richten , fioo fiagh defe man Godts dat hy niet hy men-fchen ^maer hy beeflengefchickt was: want hy had nooytfoodanigen,oock niet in de grootfle harharye^ bevonden.Hy had nergens lieden gevonden, diefoo halsßarrighinhun ^edenyfoowoefl in hun gewoonten, foo goddeloos inhun geloof, onhefuyfl in de wetten , wecrfpannïghVan onderwijs, en foo Vuyl van kven waren. Sy wa-ren Chriflenen met de naem, en Hey denen met de daedt.Sy gaven geen tienden, noch eerflelingen fy wiflen vangeen echteiijcke trouw, noch van biechten. Men vont \'ergeen, die boete begeerden, of deden, \'t Getal Van d\'au-taeï-dienaers wm heel kleyn, Maer wat behoefde menveel,daer het kleyn getal felf onder de leken geen werckVondt 1 Sy hadden hy dit boos Volck geen winfl van hunhediemngen te verhopen. Men hoorde in de kerckengeen flem Van Predicant offanger. Wat fou des Heerenvoorvechter doen ? By moefl offchandelijck wij eken, ofmet gevaerflrij den. Maer de gene, die fich felf een her-der^ en geen huurling kende, Verkoos liever flanttehouden, dan te vluchten; en wm berey d om fijn kvenVoor fijn fchapen tegeVen, indien het dienfligh was. Enhoewel fy alle wolven, en geenfchapen waren ,foo bleefuhter defe herder onverfchrkkt in\'t midden der wobenflaen, en overwoogh alle middelen om defe woben totfchapen te maken* Dus fpreeckt S. Bernardus,gelijck oock de Biffchop, die daer heden is,niet veel beter (naer ick hoor) van de fijnen Ipreken ial. D\'Engelfche ftam van Savage heeft eertijdts defè plaets Ardes befèten, uyt de welcke degene vermaert is, die niet min onverfaegdelijkdan geneughelijck feyde, dat hy fich op geenft:eene,maer Hever opeen beene kafteel(te we-ten op fijn eyge lichaem ) wilde vertrouwen.Sedert hebben de O-Neales hen dat afgewron-gen 5 en na dat defèn van gequetfte Hoog-heyt verwefen waren , heeft, door toelatingvan Koningin Elizabeth, Thomas Smith, Rid-der , en Secretaris van de Koningin, onlangsdoor een ftoute poging, maer met een droe-vigh lot, daer een Kolonie gevoert. Want navele en fware koften hebben d\'Yren fijn na-tuerlijcke fbon, die hy daer tot Overfte ge-ftelt had, in lagen betrapt, en den hondenvoorgeworpen. Maer defè fchelmen wierdenfedert van hun wreetheyt ftrengelijk geftraft,en, gedoodt zijnde, den wolven voorgewor T È R. &quot;t G R A E F S C H A P ANTRIM. Savage, , ^^^---- j pen. Boven Ardes, weftwaerts, wat meer naerOpper- \'t zuyden, fiet men Clane-Boy, dat is, het Geeleciane-Boy. yolck, of deflam van Hugo de Geele, gelijck fy datuytleggen, tamelijck bofchachtigh tot

aendezeehoeßm van Knoc-F^gus, en is nu in\'tbefit van de ftam der Nigcllen, QfNealen,en wortvoor \'t uy tterfte hndtjc van Do-spn gehouden. Trlandt,



? 44 V L S rijpe doodt weg%eruckt , en liet na ficheco groot verlangen by de goeden, en ditLandtfchap aen de 0~NeaIes , en aen BrianCarragh , uyt de ftam der MacXondkn, die fe-dert met onderlinge neerlagen, om deheer-Icbappy tegen malkander gewoed hebben.Dicht by Knoc-Fergus is een half-eylandt meteen faialle ftreeck landts aen \'t vafte landt ge-hecht , en wordt echter the Jße Ojf Magie, of\'teylandt Dan Magie genoemt, en is vier duyfentfchreden lang , en duyfènt breet: veie ge-Icoven dat hier het kloofter Magio gebloeytheeft, dat van Bedageprefen is, van \'t welckin \'t Graeffchap Majo gefproken is. Daer na beginnen de Günnes, dat is, de Dalenaen d\'onfekere reede van Olderfleet, enloopenmet een lange ftreeck in de zee uyt, die daerover leght. Dit Landtfchap heeft eertijdtsbehoort aen de Bijfetten, Edelingen uyt Schot-landt, die, Patricius, Graef van Athol, uyt be-fbndere vyantfchap omgebracht hebbende,in ballingfchap herwaerts quamen , en hierdoor gunft van Henrick de Derde , Koningvan Engelandt,landen verkregen. Want loan-nes Bijjet , die in d\'eerfte jaren van Eduardd\'Eerfte geftorven is, heeft hier vele landenbefèten, van de welcken Hugo Bijfet, uyt oor-faeck van fijn weêrfpannigheyt, veel onderEduard de Tweede verloren heeft, Maer inde tijden onfer vaderen fijn de SchotfcheYrenuyt Cantyre, en uyt de Hebridifche eylandendaer in gevallen , onder \'t beleydt van lacobMacXonell, Heer van Cant^rein Schotlandt, die&quot;t felve fich eygen maeckte , fchoon de Bijfet-ten hun recht daer op verfochten. Doch fywierden, toen hun Overfte gedoodt was, lich-telijck door ShanO-Neale verflagen en ver-ftrooyt. Sy zijn echter federt weêrgekomen,pleeghden in dit geweft groote roovery , metwreetheyt vermengt , en ftoockten vele be-roerten, tot dat onlangs loannes Perrot, Onder-koning van Yrlandt, eerft DonelGoran, (dievan Richard Bingham met fijn broeder Alex-ander in Connaught gedoodt wierd ) en fèdertAgnm MacXonell, fonen van lacob Mac-Conell, fboverre dwong,dat fy fich aen de Koningin vanEngelandt overgaven , en fich verplichttendat fy dit landt op fekere voorwaerden vanhaer te leen fouden houden , te weten dat fyonder niemant, dan onder de Koningen vanEngelandt, fouden ftrijden , en jaerlijcks eenfeker getal van often en fperwers overfen-den, &c. Hier boven tot aen de vloet Banna wort hetgeweft Ro-iiPte genoemt, en is in de zetel derMac-Guillies, een

vermaert geflacht by de hun-nen , dat echter door \'t geweldt der SchotfcheEylanders, en door hun gedurige roof in eenenge hoeck gedreven is. Want Surley Boy , datis, de Geele Karei, broeder van lacob Mac-Conell^ Iße ofMa-.-re. G\'.i:röcs. Bijlct JaT.h \'The Rome. Mac- Surlej Boy.,cockjOhair-ly Boy ge-nornu TER. die Günnes innam, trock dit geweft öock äerifich, tot dat ïoannes Perrot, Onderkoning, hiervoor genoemt, het kafteel Donfufe, een ftercke VonUtfuvefting, op een klip geveft , die over de zeehangt, gewonnen, en met een diepe graft van\'t landt afgefcheyden hebbende , hem metde fijnen uytdreef Hywon die echter weerin \'t volgende jaer met verraet, na dat de Ka-fteelvooght Carius, die fich dapperlijck ver-weerde , gedoodt was. D\'Onderkoning fonddieshalven tegen hem Meriman^ een treffelijckkrijghs-overfte, die twee fbnen van Jacob Mac-*Coneil, en Alexander, foon van defe Surley Boy ,doodde, en maeckte hem foo beangft, dat hyfijn vee, daer in alle fijn rijckdom beftont, eneen getal van vijftigh duyfènt koeyen voorhem uytbracht , weghdreef, Donlufe weerovergaf, naer Dublin trock, fich in de Dom-kerck opentlijck onderftelde, en, om vergif-fenis biddende, een fmeeckfchrift vertoonde,en federt in de kamer van d\'Onderkoning ge-bracht wierd, daer hy eerft de beeltenis vande Koningin Elizabeth in fchildery fagh,en , tot tweemael fijn fwaert weghwerpende,voor haer voeten neerviel, en fich aen haerMajefteyt verloofde. En dieshalven heeft hy,in genade, en onder d\'onderdanen van Yrlantaengenomen, alle gehoorfaemheyt aen allevreemde Koningen voor de rcchtftoel in deKancelary, en voor de Konincklijcke banck af-geftvoren, en door de miltdadighey t van Ko-ningin Elizabeth vierlanderyen ontfangen,diefy Toughes noemen , te weten van de vloetBoys tot aen Ban , Donjeyerig, Loghill, en Balla^monyn, met de kafteelvooghdy van het ka-fteel Donlufe, die hy yoor fich en yoor de mannelijckeerfgenamen yan fijn lijf fou houden van de Konin-gen van Engelandt,op defe voorwaerden, dathy fèlf, noch de fijnen, noch fijn nakomelin-gen geen vreemt Vorft fonder verlof foudendienen dat fy de hare van rooven fbudenafhouden dat fy twaelf ruyters en veertighvoetknechten,in tijdt van oorlogh,voor veer-tigh dagen fouden toeruften op hun eyge ko-ften dat fy jaerlijcks feker getal van oftèn enfperwers aen de Koningen van Engelandt fbu-den geven, &c. \'t GRAEFSCHAP c O L R A N.

Oorby Günnes naer \'t weften leght^ Krine, \'t welck fy nu naer de voor-I naemfte ftadt, het Graeffchap Colrannoemen, dat tuftchen de vloet Bann,en Lough-foile gelegen is, en naer \'t zuyden T/>-Oen tot grenspalen heeft, Defe vloet Bann, van Ban. eenvoortreffelijcke fchoonheyt, gelijck Giraldusfeght, en \'t welck de naem oock getuyght,ontfpringt uyt het geberghte van Mourne, in \'t Graef- vloet\'



? V L s T E R. 4J Graeffchap Vo-^ne, ên ftort fich felf, eri fijn en naer \'t zuyden in Neder gedeelt. Men vint Neder-naem in Eaugh, ofLough Sidney, een ruyme zee, hier in Cloghar, een kleyn Bifchdom, en Dun-daer fy omtrent dertigh mijlen (foo lang wort ganon, de voornaemfte wooning der Graven , tl\'clj-defe zee geacht) deurvloeyt, en, daer uytko- die door gunft van Henrick d\'Achtfte de tytelmende, byhet kafteel Tem fijn naem weer van Baron aenMattheus^de foon des eerfte B^^Znaenneemt, en, met boftchen belbomt, met Graefs van Tir-Oen, toegebracht heefc. Een Daygamn.GiancoU ecn o-rootc ftroom deur Glancolkein loopt, daer, huys, dat treffelijcker is , dan de wijfe van \'ty»\' uvt oorfaeck van de dichte boftchen, en d\'on- landt meebrengt en \'t welck dickwils van debesanckelijcke moeraftchen een veylige toe- Heeren felf met vuur verwoeft is, op dat hetvli^ht voor de Schotfche Eylanders en weêr- van de vyanden niet aengefteken fou worden,fpannigen is, gelijck d\'Engelfchen wel bevon- Men vindt daer oock Vblogakli, daer O-Neal,c en hebben , toen ly Smlej\' Boy , die fich hier die Ulfter met een fèer verwaende heerfchap-verberghde,vervoighden. Voorts,defe vloet, pydruckt, volgens de woefte wijfe van\'t va-evndelijck in de groote zee ftroomende , is de derlandt gemeenlijck gehult wordt, en de ve-vruchtbaerfte van alle vloeden in Europa van fting by Blackypater, of aen de vloet More, die Fort öff lm om dat hy, gelijck eenigen achten, de verlcheyde veranderingen in d\'oorlogh heeftklaerfte van alle ftroomen is, in welckers wa- geleden, vermits\'er in dit geweft, de toe-de falmen befonder vermaeck fcheppen. vlucht der weêrfpannigen, geen andere weghIn^dit geweft is het geflacht der Cahans in de gevonden wordt. Defè vefting is heden ver-h o2h%e autoriteyt , welckers voornaem- laten, om dat men nederwaerts een anderefte O-Cahan d\'eerfte onder de Leengroo- deurwading gevonden heeft, aen de welckevan die Tyran van is , en JC^^rt-ZAfowfjoj, Onderkoning van Yrlandt,toen v\\akhts ffcnoemt wordt, geacht is: want hy hy de weêrfpannigen in dit geweft heftelijckK d ent inde Barbarifche verkiefing van O- met de wapenen vervolghde, aen de beydeA? / die met Barbarifche plechtelijckheyt oevers nieuwe veftingen gebouwt heeft. Dcfeeen hooge heuvel onder de blaeuwe hemel Onderkoning boude ter felve tijdt een andere^ert wort, een eerlijck ampt,

\'t welck is,dat vefting, naer fijn naem Montjoy genoem.t, aen v Fmh^^^en fchoen over \'t hooft van de verkofe O- de binnenzee Eaugh, ( heden van de foldaten^ Tweshwerpen moet. Hy heeft echter niet l-ogh Sidney genoemt, ter eeren van Henrick Sid- tf \'afi&quot;^\'r oote macht dat hy de Schotfche Eylan- ney) die naer \'t weften door de zijde van ditSchtfik eeren kan, die, op dat fy\'t hunne landt befloten is, en van de vloet Bann haer ^^^^^ .^^^^n fparcn , jaerlijcks inde fomxcr oorfprong heeft, of grootelijcks vermeerdert^ hun magere en onvruchtbare eylanden , wordt, gelijck ick gefeght heb. Defè zee is^^ niets dan fobere armoede te vinden is, waerlijck fchoon, heel vifchrijck, en groot, te^ ^\'aerts toevloejen, om hun lijftocht te ha- weten omtrent dertigh duyfent fchreden, en,^jj ^jje gelegentheden van weêrfpalt te gelijck iemant feght,\' waernemen,- ja fbodanigh, dat op ftraf Dulci mentitur NereafluBu. ^ nuetfte Majefteyt verboden is, dat nie- D\'oever is heel verfcheyden van gedaente,van geq Yrlandt magh ontbieden , of ter fomtijdts met dichte boftchen, fonitijdts met flrKerffins ontfangen. beemden, die altijt groen zijn,en met vrucht- ^^ bare ackers, foo fy gebouwt wierden, en fbm- I rAEESGHAP tijdts met overhangende heuvels , en invlie- ü _ Q £ tende becckjes befoomt, \'twelck alles van de &quot; * Natuur tot nut en vermaeck toegeftelt is, die Eneden Colran naer\'t zuyden den inwoonders fchijnt te verwijten , dat fy leght het Graeffchap Tir-Oen, door luyheyt lijden dat alles in een woefte dat is, als men\'t verklaert, wildernis verandert. In Opper-Tif-O^w is Sfr^- Eugenius landt, \\ welck rontom han , een bekent kafteel, dat in onfè tijdt be- Ocn. in\'t vafte landt gelegen is. woont heeft geweeft door T^^r/o^^^Lw«/^/», uyt __ ]^aer \'t weften wordt het door het geflacht van 0-Neall, die de waerdigheyt T-gei. van Tir-Conell, naer\'t ooften van 0-Neale na de doodt van Shan (gelijck ick ^^^^ binnenzee Eaugh van \'t Graeffchap terftont fal feggen ) door de verkiefing van\'t door de ^^ ^^yden door \'t Smrtmter, of volck verkregen heeft. Men vindt daer noch Antrim j &quot; d\'Yrfche tael More, dat is , Qroot vele andere kafteelen, die weynigh bekent, rr- ^^^^^^ afgefcheyden. en, gelijck elders in dit eylandt, alleeniijck ^^ hoewel heel bultigh en on- hooge toorens zijn, en eer enge gaten dan ^^ \\ feer vruchtbaer, en oock groot, en veynfters hebben,daer wooningen, van foden f ^ de

langte feftigh, en in de breette gemaeckt, en met ftroo gedeckt,by ftaen, dié heeft in ^^ & ^^^ ^^^^ bergen, die fy hun ruymten hebbenden met graften en hage> \'t noorden in Opper, doorn befloten zijn,om het vee van de roovers Sdnnn. 0-Cahan, y-Kaights Verhießfigvan O-Ncde, herberging \'t G <4



? 46 U L s te beichermen. Maer indien dit Graeffchapeenige vermaertheyt of achting heeft, fookoomt dat alles van fijn Heeren, die de heer-fchappy, of eerde dwinglandy aengenomenhebben, uyt welcken twee Graven van Tir-Oenzijn geweeft , te weten Con O-Neale, en Hugo,lij n foonsfoon. Maer ick fal breedelijcker vanhen verhalen, als ick van de Graven en Hee-ren van Vlfter Ipreeck. \'tGRAEFSCHAP DONEGALL, of T I R-C O N E L L. Tatrkimvagevsier. i f PM I RjRegiâ IS. E Robogdiers en VEN-n i c n i e r s hebben eertijdtsbelèten al \'t gene , dat noord-waerts en weftwaerts in Vlfteroverigh is, en heden \'t Graef-fchap Donegall, of Jir-Conell ge-noemt wordt, dat is, gelijck fbmmige uytleg-gen , Cornelius landt, en gelijck andere Conalluslant j maer by Marianus wordt het Conallea ge-noemt. Het Landtfchap is vol van velden, enheeft vele havens, vermits de zee van \'t noor-den en weften daer aen ftaet, en naer \'t ooftendoor de vloet Liffer, en van Connaught doorde ^ee Erne afgefcheyden is. De Liffer hrey^tftch by ftjn oorfprongen uyt, en wort een zee,daer in een eylant leght, in\'t welcke, by eenkleyn kioofter, een eng hol is, dat door defchrick van fpoock en fchrickelijcke verfchij-ningen , of eer door een waengeloovige/chroom feer vermaert is, en dat,gelijk eenigebelachelijck droomen, van Ulyffes is uytge-yraven , toen hy de helfche geeften aenfpre-cen fbu. Dit eylandt wordt heden Eilan u\'fru-gadory, dat is, het vagevuers Eylandt, en Patriciusyageyuer genoemt. De lichtgeloovigen ver-fekeren dat Patricius, een Apoftel der Yren,of een ander van de felve naem, te weten, eenAbt, van God met vierige gebeden verworvenheeft, dat de pijnen en ftraffen, die de godde-loofen na dit leven byblijven fullen, hier vooroogen geftelt fouden worden j op dat hy defbnden, fijn Yren ingeplant, en de doolingender Heydenen te lichtelijcker uytroejen enverdelgen fbu. Maer dewijl in Patricius levendefe plaets Reglis genoemt word, foo oordeelick dat RegiA een ander geweeft heeft, danPtolemeus verhaelt, gelijck de gelegenhey tby de Landtbefchrijver my oock toeftemt.Behalven dit vagevuer van Patricius, heeft \'ernoch een ander van Brendan in dit Eylandtgeweeft. Doch dewijl ick de plaets niet hebgevonden, foo ontfang het gene, dat ick al-een daer af gevonden heb, te weten, defe vierregels van Nechamus: T E R. Afferit effe locum [olennis fama dicatuMBrendanOy quo hx lucida fape micat, Purgandas animas datur hlc tranjïre per ignes,Vt dign<e facie judicis e fe queant. Defè vloet Liffer, door d\'inftroomende wa-teren vergroot, verfjïreyd ftch, alshynabyde groote zee komt,

weêr in een binnenzee, - die van Ptolemeus L o g i A, en nu Logh Foyle,en Logh Der genoemt wordt. Hoor hier afNechamus : Lough Der aquis dives lacus efl, Vltonia novit :Commodus indigenis utilitateplacet. Niet verre van hier heeft eertijts Derry, een Verry,kioofter en Biffchoppelijcke ftadt gebloeyt,daer in\'t jaer ij66 Eduward Randolf, doorfijn lange dienften in d\'oorlogh bekent, fijnleven met de hooghfte eer aen\'t Vaderlandtfbodanig opgeoffert heeft,dat defe Yren nochhun krachten niet weêr bekomen hebben. Hieris onlangs, om de baldadigheyt des Graefs vanTir-Oen te bedwingen, een befètting, en fè-dert een Colonie, of voortplanting gebracht,en dit door Henrick Docwra Ridder, die in d\'Yr-fche oorlogen een befbndere dapperheyt enkrijghskonft: met groote lof heeft bewefèn; enfijn Colonie fbodanigh met goede wettenheeft verfbrght, dat fy een befchutting tegende weêrfpannigen is, en de woefte menfchentot hun plicht brengt. DcRobogdiers, mogdimlboven de L o g i a geplaetft, hebben defè ge-heele noordelijcke ftrant van Yrlandt inge-houden , daer 0-Dogherty, een koninckje vankleyne achting, groote macht heeft. Onderdefèn behoud Rohogh , een BifTchoppelijckdorpje, uytdruckelijcke merckteeckenen vand\'oude naem der Robogdiers: maer ick weetniet welcke defè zeebergh Robogdinvm Mogdiumis, ten zy miffchien Faire Toreland. Van dit ^^»^eherg.klipachtigh geweft buyght de ftrant fich weêrinnewaerts deur de mont van de binnenzeeSwilly, die, foo \'t fchijnt, by Ptolemeus Argi-ta genoemt wordt. Verder weftwaerts hebben de Ve N N i c- Vemknim.NIER s gewoont, àzet MacRwynyFaid, MacSwyny Netoeth^en Mac Swyny Bannigh veel landenhefitten. De vloet YiViU k^hedenCrodagh, Vidua. eende zeebergh Vennicnium, heden Rames--headj en de zeebergh Borium, nu S. Helens- mum.head, worden van Ptolemeus onder defè voie- »ken geftelt. De ftrant, van hier fich weêr keerende,ver-toont Caleheg, een bequame haven en reedevoor de fchippers. Van hier koomt men aende puynhoopen van het kafteel Sligah, dat van SUgah.Maurits Fit^-Girald, lufticier in Yrlandt, om- *trent het jaer 1242 gefticht wiert, toen hydit Lantfchap onder fijn heerfchappy had ge~bracht. Maer loannes Bt^-Girald , eerfte Graefvan Kildar, wierdt van dit kafteel, en van velelanden in dit geweft, en oock van een groote hoop



? IT L S hoop gehs berooft, om dat hy een inlantfcheen verderffelijcke oorlogh tegen de Graef vanUhler verweckt had. Nederwaerts , niet verre van de mont derVomgaU» binnenzee Earne liet men DonegaU, een kloofteren ftadt, daer af het landt de naem genomenheeft, toen het tot een Graeffchap wierdt ge-0-Dcneü. maeckt. Degene, die uyt de ftam van O-Do-nelfen de gene,die uyt een fèlve ftam, als de 0-I\\ealen gefproten zijn, hebben alreê dit Landt-fchap vele jaren lang beheer/cht, en geen an-dere tytel gebruyckt, dan O-Donell, en HeerenyanTir-Ccnell. Sy hebben, om defè heerfchap-py te verkrijgen, en om, naer hun gewoonten,door fèeckere verkiefing van \'t volck by eenfteen,niet verre van Kilmacrenan,gehult te wor-den, met doodelijcke twiften en onderlingeneerlagen tegen malkander gewoedt, tot datKoning lacob d\'eer, tytel en ftijl van Graef vanTir~Conell niet langgeleden aen Roderick 0-Donell,broeder van dele weêrfpannige Hugo, die uytfijn landt vluchtte, en in Spanjen ftorf, metd\'eerfchriften gaf. D\'oude inwoonders van dit Vlfter, gelijckoock d\'anderen van geheel Yrlandt, wierdenSchotten, eertijts met een naem Schotten genoemt,die oock van hier de naem van Schotten in \'tnoorderlijck deel van Britanje overgebrachthebben. Want (gelijck Giraldus fèght) festjen yan Muredus, Koning yan Vlfter, hehlen, omtrenthet jaer onfer faligheyt 400, de noordcrlijcke deelenyan Schotlant ingenomen, daer af oock m.et een eyge•9poort Schotlandt genoemt ^jn, \'t Welck echterlange tijt te voren is gefchiet, indien men deSchotfche jaerboecken gelooven magh. Fer-gufius de Tweede, die \'t Rijck der Schotten inBritanje weer opgerecht heeft, quam ook vanhier, aen de welcke Patricius door GoddelijkeIn\'t leven voovfegging dit voorfèght had : Schoon ghy he-van s. Ta- ^^^ gering en y er acht in d\'cogcn uy:^er broederen fchijnt ifoo Jult ghy echter in korte tijt Vorft en Heer yan hen alkEn op dat men dit te beter gelooven fbu,fbo voeght de Schrijver terftont hier by: Nayerloop yan ypeynigh tijdts heeft Fergufius, naer deyoorjegging yan defe Heylige man , het Vorftendom indit geheele lant yerkregenen fijn kinderen hebben eeu--^pen lang geheerfcht. Uyt des felfs ftam is gefproten dedapperfte Koning Edanus,foon yan Gabrain, die Schot-lant, \'t ypelck Albania genoemt -^^ordt, onderbracht,ypelcks na^aet noch heden by erfenis daer in heerfcht. loannes Curcy heeft \'d\'eerfte van de Engel-fchen , onder dc heerfchappy van Henrick deTweede, dit Landtfchap aengetaft, en, Do-^meen J/w^c/; verovert hebbende, het heele landtmet oorlogh , of by overgeving

onderge-bracht , en wierdt d\'eerfte Graef van Vlftergenoemt, die door fijn voorfpoedige dadenfbodanige nijt tegen hem ontftack, dat hy omftjn deuchden, en om de fonden van anderenin ballingfchap wierdt gedreven. Hy kreeghTrlandt. mcim. GjAven•vm Flßer. T Ê R. 47 van Koning loan tot navolger Hugo yan Lacy,jonger loon van HugoyanLacy,HeeiL van Meth,die, bevel hebbende van hem met oorlogh tevervolgen, door \'t fwaert Graef van Vlfter ge-worden is; doch echter om fijn oproerige haUdadigheyt federt van de fèlve Koning ïan van /» 7 jaerfijn ftaet berooft, en eyndelijk weer in genadeaengenomen wierdt. Maer ick fal, tot vafterbewijs hier af, d\'eyge woorden, uyt de Ko^nincklijcke gefchriften van Yrlant getrocken,hier by voegen : Hugo yan Lacy, eertijts Graefyan Vljler,heeft geheel V/fter,afgefcheyden en uy tgefon-dert yan alle Graefjchappen,yan de Koningen yan En-gelant gehouden yoor de dienft yan drie krijghslieden ^foo dickypijls als de Konincklijcke dienft uyt geroepen•vpierd j en nam aen alle keuren en infettingen, die aen delufticier en Ondergraef behooren, en heeft em eyge Can-celary gehouden, &c. En federt is geheel Vlfter geko-men in handen yan Heer Koning loan, door \'t misdrijfyan de yoorgenoemde Hugo, acn de yreick Koning Hen-rick de Derde dût oyergaf yoor de tijt des leyens yande fehe hJugo : en na dat defe Hugo geftoryen &quot;^as,heeft JValteryan Burgh de fehe dienft gedaen aen deFleer Edir^ard, ^oon ran Koning Henrick, toen Heeryan Trlandt, eer hy Koning yvas. De fehe Heer Ko*ning Eduward beleende de yooryerhaelde JVdltcr methet yoorgenoemde landt Vlfter, dat de fhe iValtcf, enfijn erfgenamen dat fouden hebben en houden y oer deyoorgefeyde dienft, foo yiy en yolkomen, gelijck deyoorgedachte Hugo yan Lacy dat gehouden had,uytgefondert de beroepingen der Domkercken, en deheerjJjappy der Jeher, en de keuren en &quot;toetten &quot;van deKroon, te -^eten, yan rooying, forflal, brantftichthigen geyonde Jchatten, die Heer Konirg Eduyrard roorhem en yoor fijn erfgenamen behouden heeft, DefeWaker yan Burgh, die Heer van Connaught, enGraef van Vliier was , teelde met d\'eenigedochter van Flugo yan Lacy feker Richard,Graef van Vlfter, die, vele fwarigheden uyt-geftaen hebbende, in \'t j aer i 3 1 ó ftorf. Ili-chard had een zoon, loannes van Burgh ge-noemt , die by fijns vaders leven ftorf, na dathy met EliT^aheth Clare, mede-erfgenaem vanhaer broeder Gilbert Clare, Graef van Gloce-fter, Willem had geteelt, die op fijn grootva-der volghde. Defè Willem, van de njnen infijn jonckheyt gedoot,

het een eenigh doch-tertje na, Elizabeth genoemt, \'t welck, aenLeonel, Hartogh van Clarence, gehuwt, ookeen eenige dochter baerde, die gemalin wierdvan Edmund yan Mortemer, Graef yan Merche,door \'t welck het Graeffchap van Vlfter metConnaught aen de.Mortemers gekomen is, envan hen, benefièns het Koninckrijck van En-gelant , aen het geflacht van lorck, in de tijdtdat Eduward de Vierde, Koning van Engelantfijn gewijd erfgoet, of Domaine , gelijck zy \'tnoemen , aen de Konincklijcke goederenvoeghde. En toen in de fèlve tijt Engelandtdoor d\'ontfteecking van een inlantfche oor- Q. logh



? tl L S logh inpartyfchappen gefcheurt wierdt, end\'Engelfchen, die hier woonden, uyt Vlfterweêr naer Engelant keerden, en daer hun deel-genootfchap vervolghden, hebben O^Neal, enanderen van Yrfche afkomft defe Lantfchap-pen ingenomen, en tot de grootfte woeflheytgebracht: ja fbodanigh , dat dit Lantfchap,\'t welck eertijts aen fijn Graven een grootemacht van geit aenbracht, fèdert weynighpenningen aen de Koningen van Engelandtleeft gelevert. En fèker , de Godtvruchtigheyt en voor-fichtigheyt der Koningen van Engelandt (in-dien \'t my geoorloft is te fpreken) is nergensin nalatiger , dan dat fy alreê foo veel eeuwenlang verwareloofèn dit Landtfchap, ja geheelYrlandt, in Godsdienft voort te planten, in degemeene Staet op te rechten, en in het leven Trlandt verwMT&quot; loofi. R, E m der inwoonders tot fedigheyt en rneftfchelijk-heyt te brengen : doch ick fil niet fèggen ofdit door traegheyt, karigheyt, of verwerpe-lijcke voorfichtigheyt gefchiedt. Maer hetfchijnt echter uyt fijn eyge recht aen te perf^fèn , dat het niet verwaerlcoft fbu worden.Voorts, dit Eylandt is fèer groot, naby gele-gen , vet van gront, ongeloolfelijk luftigh vanweyden, met veel boflchen befèt ^ rijck vanmetael-aderen , foo iemant die opfbcht, metvele vloeden befproeyt, met veel havens ver-rij ckt,die fèer bequaem zijn om van daer naerde weelderighfte landen te varen ^ en daer afmen groote toUen fou konnen trecken, en eenvruchtbare voedfter van menfchen, die, \'t zywy op hun gemoederen, of op hun lichamenfien, tot alle ampten van vrede en oorlogh be-fonder lijck dienftigh konnen zijn. Ick



? \'Ck heb onlangs verhaelt dat ick \'van de O-Nealen 3 die fich mor Heeren van Vlfter_ uytgeven, fpreken fiu^en overlang belooft, dat ick aen mijn grootfle vrtent van de &quot;Weer-fpannigheden , die fy in onfe eeuw aengerecht hebben, fou fchrijven : en feker , ick wilmijn belofte volflandighlijk nakomen, ter gedachtenis van degene, de welcke ik in fijn levengeéert heb, en, ten hemel opgenomen, eeuwighItjckgedencken fal Ick fegh dan dit tot eeninlejding, dat alle \'t gene, V welck ick fchrijven fal, niet uyt onfeeckere geruchten van hieren ginder, of uyt gemeene koutingenmaer uyt d\'eyge gefchriften der gener, die over de fakengeflaen , en daer by geweefl hebben, kortelijck genomen is ; en dit met foo oprechte vlijt derwaerheyt, en met foo trou een geloof, dat ick niet twijjfel of ick fal hy de liefhebbers derwaerheyt > en by de gene, die de handel der Trennten meeflendeel onbekent, begeeren te we-ten , aengenaem z^ijn; en dat ick oock niet berijpt fal worden , dan van degene , die, als ßquaet gedaen hebben, per fwarelijck konnen dragen dat fy quaet hooren ^ en daer over ver-grämt worden. L E S, O - N E A E N Hun weêrfpannigheden in onfe tijt* Ck fäl rwijgen van 0-Nealde Groot, die in Vliier, enin een groot deel van Yr-landt, voor de koomft vanS. Patricius, door gewelten wapenen de macht inhanden had , gelijck oockvan de volgende dingen,welckers geheugenis feer duyfter is. Dit ge-flacht heeft federt de koomit der Engelfchenin Yrlandt feer duyfter en onbekent geweeft,behalven toen de Schot Eduward Brus fich Ko-ning van Yrlant verklaerde. Want in die op-roerige tijt isDorenaldusO-Neale uyt fijn Ichuyl-hoecken te voorfchijn gekomen, en heeft inde brieven , aen de Roomfche Paus gefchre-Scoto- ven, defe tytel gebruyckt: Dovenaldus 0-JSleai,KoningVan Vlfter, enhy erfrecht de ware erfgenaemla^zó. \' van geheel Trlandt, Maer foo haeft als defe be-roerte geftilt was, is defe nieuwe Koning ver-dwenen, en fijn nakomelingen hebben fichverborgen gehouden tot dat Engelant aenge-fteecken wierd door een verderffelijcke fackelvan oorlogen tuffchen de Huyfen van Lan-cafter en jorck, die om de heerfchappy ftre-den, en tot dat d\'Engelfchen, die hier in dienftwaren , Vlfter verlatende, dat fy ach d\'Onealenin bewaring gaven, weêr naer huys keerden,op dat yder fijn Overfte te hulp fou komen.Want Henrick 0~NeaI, zoon van OenusofEuge- Graef vm fir-Oot. »I 0-Neal, nam

toen tot gemalin de dochtervuu Thomas, Graef van Kildar, en fijn foonCm-Morc: dat is, Conus \'de Groot, trouwde de musvan dochter van Geraldus, Graef van Kildar, désmoeders nicht, en, op de macht en achtbaer-heyt der Graven van Kildar fteunende, (diewarelijck Vele jaren lang de heerfchappy inYrlandt hebben befeten) hebben hun hoofthooger opgefteken, eri, wreede dwinglandytegen\'tvolck plegende, en tot groote ver-Waentheyt geftegen, de tytels van Vorften,Hartogen, Marckgraven en Graven voor dénaem van 0-Neal verfmaed. Conus, de zoonvan Conus Bacco, dat is, de kreupele , gebynaemt,is fijn vader in de weerdighey t van 0-Nealge^volght, die een fware vloeck tegen fijn nako-melingen uy tgelproken heeft, foo fy Engelfchleerden fpreken, tarWe faeyden, of huyfenbouwden,om dat hy vreesde dat d\'Engelfchendoor defe aenlockfelen in hun landen gelocktfouden worden. Toen de macht van defe aeriKoning Henrick d\'Achtfte verdacht, endeKoning, na het onderdrucken van \'t geflachtvan Kildar, met welcks weêrfpalt hy fich ver-mengt had, by hem oock verfchricklijck was,trock hy naer Engelandt, en , de naem van0-Neal afleggende, gaf alle \'t zijn over in han-den van de Koning,\'t welck hy federt met opébrieven , onder \'t groot fegel van Engelandt,als een jLeenheer, weêr ontfing, met de tytelvan Graef van Tir-Oen , Voor hem, en voorMatthäus,die t\'onrecht voor fijti zoon geachtwierdt, en voor hun erfgenamen , wettelijckvan hun lijven gefproten en Mattha:us wierdtin de fèlve tijdt Baron Van Dunganon gemaeckt.Defe, tot aen \'t vijftiende jaer van fijn ouder-dom



? jQ U L S dom voor de zoon van een Dundalkfche Smitgehouden, wierdt van des Smits gemaUn, eer-tijts Coni boeHn, aen Conus tot zoon gele-vert , en van hem daer voor aengenomen, enShams of voor loannes ( by hen Shan genoemt) en voorJoamis anderen, die hy met fijn wettige gemalin ge-teelt had, geftelt. Shan, fiende dat de baftertboven hem geftelt, en tot lbo hoogh een eerverheven wierd , kreegh fchichtighlijck eenafkeer van fijn vader, en betoonde foo grootecn haet met bittere vyantlchap tegen Mat-thäus , dat hy hem van kant hielp, en fijn va-der met onbetamelijcke overlaft fbodanighplaeghde , met te poogen hem uyt de heer-fchappy , goederen en fiaten te ftooten , dathy, van fware droefheyt overwonnen, uyt ditleven verhuysde. Shanus, terftont verkofen,en tot Ü-N^^ï/afgeroepen , taftte fijns vaderserfdeel aen , en vervolghde heftighlijck Mat-thei zonen, om felf feker van hen te zijn: maerfy geraeckten met de vlucht wech. DochBrianus, d\'oudtfte zoon, wierd niet lang daerna van Mac-Doneli Totan, uyt het geflacht der0-NeaIen gefproten, door \'t beleyt van Shanus,gelijck men feght, gedoot. Hugo en Cor-macus ontfhapten door \'t behulp der Engel-fchen, en zijn noch overigh. Shanus, eenman van onbefuysde wreetheyt, de beftieringdus in handen gekregen hebbende, begoneen laftige dwinglandy tegen de Grooten vanVlfter te plegen, en beroemde fich dat MacGennys, Mac Guir, Mac Mahon, O Realy, O Hanlon,O Cahan, Mac Brien, O Hagan^ O §uin, Mac Canna,Mac Cartan , Mac Donell Galloglajfe fijn onder-worpelingen waren. Toen Henrik Sidney,in die tijt lufticier,in \'tafwefèn van d\'Onderkoning Süffex, dit vanhem afvorderde,gafhyaenhem totantwoort,dat hy, die een ware en wettige foon en erfge-naem van Conus was , als van een wettigegemalin geboren, fijns vaders erfgoet aen-getaft had : dat Matthseus de foon van eenDundalkfche fmit, en van een fmit geteelt, enna \'t huwelijck van de felve met fijn gemalinAlifbna geboren was, en echter van de moe-der bedriegelijck tot fbon by Conus voorge-ftelt, op dat fy \'t erfdeel cn de waerdigheytvan O-iV^^Zaen fich fbu trecken: dat, fchoonhy dit leed, echter geen ander van de ftamder 0-Nealen dit ooyt lijden fon: wat d\'opebrieven van Henrick d\'Achtfte aenging , datdie niet fachten waren, dewijl Conus over hetgene, dat hy den Koning in handen leverde,geen meer recht had, dan voor fbo lang alshy leefde: dat hy niets daer af moght over-geven , dan met toeftemming der Grooten,en van \'t volck, van \'t welck hy tot O-Ä/ver-kolen was: datdufdanige gefchriften krach-teloos waren , \'t cn waer de

ware erfgenaemyan\'t geflacht metd\'eed van twaelf mannen R. eerft opentlijck aengewefen wierd, \'t welck indefe faeck geenfins gefchiet was : dat hy naergoddelijcke en menfchelijckc rechten de wareerfgenaem was, te weten d\'eerftgeboren fbonvan fijn vader wettelijck geteelt: dat hy meteendrachtige toeftemming der Grooten, envan \'t volck tot 0-Neal verklaert was , naer desvaderlandts wet van Tanißria, volgens welckeeen man van rijpe ouderdom voor een jon-gen , en een vaders broeder voor defe neef,welcks grootvader de vader overleeft heeft,geftelt moet worden j en dat hy geen meermacht over de Grooten van Ulfter aen fichhad getrocken , dan fijn voorouders in voor-gaendetijden (gelijck hymet openbare ge-fchriften fou konnen bewijfen) met recht ge-pleeght hadden. Hy verwon echter fèdert0-llayüus , fette Callogh 0-Donell met fijn kin-deren in de gevangenis, roofde des felfsge-mahn , by de welcke hyin overfpel kinderenkreegh , en roofde fijn kafteelen , landen enfchatten, en droegh fich als Koning van Vl-fter. Doch toen d\'Onderkoning Thomas, Graef fkmasvanSufl[èx,om defe baldadigheyt te weeren,een heyr vergadert had, trock Shanus, (ver- dcrhnmg.fchrickt zijnde, en door fijn vrient Giraldus,Graef van Kildare, overreed, die van Konin-gin Maria weêr in fijn volle befitting gefteltwas,) naer Engelant, en viel ootmoedighlijckvoorde voeten van de Koningin Elizabeth,die hem met alle beleeftheyt ontfing, en , nadat hy d\'eed van getrouwheyt gedaen had ,weêr naer huys fond, daer hy fich allengs totalle menfchelijckheyt en beleeftheyt gewen-de 5 de Schotten uyt Vlfter, na de doodt vanlacob MacXonell, hun overfte, vcrdelghde- fichfelf en de fijnen in plicht hield; de kleyne vanoverlaft befchermde, en echter alle baldadig-heyt tegen de Grooten betoonde, die,om fijnonverdragelijck gewelt af te weeren, hulp vand\'Onderkoning verfbchten \'t welck hein fbo-danigh in felheyt ontftack, dat hy Mac-Gmr,Heer in Femanagh, die hem heymelijck aen-geklaeght had, met vuur en ftael uyt fijn woo-ning verdreef,de hooftkerck van Armagh metvuur verbrandde, en Dundalk belegerde,dochfonder iets uyt te rechten, vermits de befètte-lingendapperetegenftandt boden, en WillemSarfeiid, Overfte te Dublin, met het puyckder burgers tegen hem aenquam. Hy ver-delghde echter d\'omgelege landtfchappen,die alle overlaften van d\'oorlogh moeften lij-den. D\'Onderkoning Sidney, om de woe- Henrkk,dende baldadigheyt van defe man te bedwin- Stdney^On-gen, voerde felf een heyr tegen hem, en fond t.tcf^\'fèer voorfichtighlijck te fcheep voor uyt naerde noorderzijde van

Yrlandt Eduard Ran-dolf,een oudt vermaert krijghsman,met fèvenvaendelen voetknechten , en een regement ruy- E



? u L S ruyters , die by ï)irry aen Löghfoilfi\'jn legér op-floegli, omdeie weêrfpannige van achter teparflèn. Shami-s, hier voor bevrcefl, trockderwaerts , met aile fijn krijghsbenden , omhem te verdrijven. MaerRandolf, de fijnenin flaghordening (lellende, Hortte op hem in,en , met groote roem lijn leven voor \'t vader-landt opofferende, verplette hem foodanigh,dat hy fèdert nooyt beftandigh was, en, eldersin kleyne fchermutfelen geflagen, allengs vande fijnen verlaten wierd : in voegen dat hyvoornam met een flrop om de hals voord\'Onderkoning te verfchijnen, om genade enbarmhertighey t van hem te verfbecken.Maerfijn Schrijver ried hem dat hy eerfl de vrient-fchap der Schotten onder AlexanderOge, datis,de longe, die de fbmer in Claneboy overgebrachthadden, fou beproeven. Hy, Surlej Boj, Alex-anders broeder, die hy lang gevangen had ge-houden , voor uyt gefbnden hebbende, trockfelf oock by hen, met de geroofde gemalinvan 0\'Vonelly wierd vriendelijck ontfangen, enmetweynigen in de hut toegelaten , daerfy ,wel gedroncken hebbende, in gekijf uytbor-flen, uyt oorfaeck van lacob MacXonell, Alex-anders broeder, die van Shanm gedoodt was,en oock om het fchendenvan lacobs fufter,die van Shanus getrouwt en verflooten was: invoegen dat Alexander Oge, en Mac-Gillafpk, fijnbroeder, in wraeck uy tbarflende, op de wenk,die fy aen malkander gaven , hun fwaerdentrocken, en Shanm aentaftten, en met onder-linge wonden doodden; daer in\'tjaer onferSaligheyt 1567 de vrede voor het Landtfchapop volghde. Weynigh tijdts hier na wierden de Statenvan \'t Rijck te Dublin vergadert, door welc-kers autoriteyt Shanm veroordeelt, en de Ko-ningin , en haer nakomelingen met byna allede Landtfchappen en heerfchappyen van VI-fler begiftight wierden. Men maeckte oockeen wet, dat niemant voortaen de naem en ty-tel van 0-Neal voor fich aennemen fou. Sywierd echter korts daer na aengenomen vanTurlogh-Leinigh y broeders foon van Conus-More0-Nealy onlangs genoemt, een m.an van ou-derdom, en dieshalven oproeriger,en te meerom dat hy voor de fonen van Shanm 0-Neal,en voor Hugo, Baron van Dunganon, vreefde,fchoon hy fijn dochter tot gemalin aen Hugogegeven had, die hy echter fèdert verfliet,na dat hy een ander gemalin by haer inge-bracht had. Defe rurlogh , feer gedienflighen gehoorfaem aen de Koningin van Enge-landt , dee d\'Engelfchen geen moeyten aen,maer kantte fich heftelijck tegen fijngebuurO-Vonell, en tegen de Schotfche Eylanders,van de welckenliy Alexander Oge, die Shanus O-Neale gedoodt had, in een fchermutfel ver-floegh. Hugo, Matthïeus foon, die Baron

yanTrlandt. R, DUnganon genoemt, en een wijlby de fijnen,en een wijl in Engelant in de befcherming derEdelen geleeft had, begon het hooft uyt degeringe flaet des levens op te ileken , en , vanKoningin Elizabeth tot Ritmeefler in d\'oor-logh tegen de weêrfpannige Graef van Def^mond gemaeckt,met een jaerlijckfche onder-houding van duyfènt marcken , betoondeoveral groote dapperheyt tegen de weêrfpan-nigen, en gaf eyndelijck een fineeckfchriftin\'t Parlement,daer door hy verfbcht dat het^uyt kracht van de machtbrief, aen fijn groot-vader verleent, aen hem veroorloft moghtzijn de tytel en plaets yan,Graef yan Tir~Oen te ^^^^nemen, en fijns grootvaders erffenis aen te ta- o-\'hai,fien. De tytel en plaets van Graef yan Tir-Oenwierd terflont aen hem toegeflaen: maer watd\'erffenis aengaet, dewijl door \'t verwij fen vanShanm O^NealdeKonmgen van Engelandt daerin gefet waren , fbo wierd dit aen KoninginElizabeth gefielt, die \'t fèlve feer gunflighlijckaen hem overgaf, om fijn getrouwe dienflen,die hy bewefèn had,en noch bewijfèn fou. Ditgefchiedde echter foodanigh , dat m.en hetlandt eerfl fbu bepalen , cn de twee plaetfen,tot befètting becpaem, bewaren, en voorna-melij ck de veiling aen Bkck^ater, en dat menop de fbonen van Shanm en Turhgh toefienfbu; en dat men aen hem geen autoriteyt overde geburige Vorflen buyten \'t GraeffchapTir-Oen toelaten fou. Hy, defe voorwaerdengaerne aengenomen hebbende,bewees grootedanckbaerheyt, en beloofde dat hy al \'t gene,\'t welck hy door fijn vlijt, macht en neerftig-heyt om foo groote weldaden doen kon, doenfbu. En fèker, hy was niet gebreckelijck infijn belofte , en liét niets na van alle gedien-ftigheden , die men van een getrouw onder-daen te verwachten heeft. Sijn lichaem wasbequaem om arbeyt, waken en honger uyt teflaen,fijn naerfligheyt was groot, fijn gemoedflrijdtbaer, en tot groote faken dienfligh. Hyhad groote wetenfchap van d\'oorlogh, en wasmet een vernuft begaeft,dat fware en gewich-tige dingen kon aenvangen; ja foodanigh,dat veel toen voorfeyden,dat hy tot het groot-fle quaet, of tot het grootfte goet van Yrlantgeboren was. Wijders, hy gaf fbo klare blijc-ken van fijn deught en getrouwheyt, dat,doorbemiddeling van de Koningin , Turlogh Leinighop fekere voorwaerden fijn heerfchappy aenhem overgaf En toen defe geftorven was,namhy (fchoon door de wet ten hooghften verbo-den) de tytel van O-Neal tot fich, en ontfchul-dighde fijn bedrijf hier mee, dat geen ande-ren die aentaftten fbuden , met belofte vandie weer af te leggen, en verfocht echter ern-ftelijck dat men hem hier toe niet dwingenfbu. In defè tijdt wierd de machtige
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? VLB vioot, die\'t op Engelandt gemunt had, vanmalkander verftrooyt 5 en vele fchepen,weér-keerende , vergingen in de-Vergivifche zee ,en veel van de Spanjaerden wierden door defchipbreuck aen dc iirant van Yrlandt gewor-pen&quot;, vande welcken (gelijckmen aenwees)ile Graef Dan Tir-Oen vele ter herbergh heeftontfangen , en met hen raedt gehouden ommet de Koning van Spanjen een heymcHjckv^-rbont aen te gaen. Hy wierd hierom (en fe-ker met geen kleyn bewijs) aengeklaeght vanHugo Ne-Gaveioc, (dat is, in handen, dus genoemtom dat men hem lang in banden gehoudenhad) natuerlijcke foon van Shanus 0-Neal, die,federt gevangen, door\'t bevel van de felveGraef verworght wierd, fchoon men Iwarelijkiemant kon vinden, die de handt aen hemwilde flaen,uy t eerbiedigheyt tot het bloet derO-Nealen, Elizabeth, van vele goeden aenge-fbcht, bewees genade van defe onbefuyfde enwreede broedermoort aen de Graef, volgenshaer Konincklijcke goedertierentheyt, en deiioop, die iy van hem, met berouw om ver-giffenis fmekende , ontfangen had. Maer\'t gene , \'t welck hem tot aen \'t hert trof, wasdat d\'Onderkoning de naem van Mac-Mahonin \'t Landtfchap, naeft aen hem gelegen, ver-druckt , en , om \'t vermogen van een mach-tigh geilacht te veriwacken, \'t Landtfchaponder vele verdeelt had: want hy vreefde dataen liem , en aen d\'andere Heeren van Vlfterdefgelijcks gebeuren Ibu. In defe tijdt ont-ftont\'er heymelijcke vyantichap tuftbhen deGraef en Henrick Bagnall, Maerlchalck vanYrlandt, welcks ftifter de Graef tot ftjn gema-lin gerooft had. De Graef klaeghde, dat hetgene, \'twelck hyin Vlfter met ftjn bloet eniweet weer in gehoorfaemheyt van de Vorftgebracht had , tot nut en vrucht van de Maer-ichalck,en niet van hem gedijde^dat de Maer-ichalck, fnoode menfchen tot getuygen op-gemaeckt hebbende, hem t\'onrecht met hetmisdrijf van gequetfte Hoogheyt betichtte 5en Willem Fit^-Williams, toen Onderkoning, ennaer fijn ondergang trachtende, totiijnaen-klager had bekocht, en dat men iijn leven hadbelaeght. En feker, d\'Onderkoning vond ge-loof in \'t Konincklijck hof van Engelandt,totdat de Graef door brieven, naer Engelandtgefonden, fich aenbood om in \'t Gerecht vanEngelandt,of van Yrlandt te verfchijnen.Menhoudt echter voor ièker dat hy en de Heerenvan Vlfter omtrent in defe tijdt fich in hey-melijcke famenkomften verbonden, dat ly deRoomlche

Godtsdienft ibuden beichermen,(want de weêripalt wordt overal met de deck-mantel van Godtsdienft bekleet^) dat iy geenBurghgraven noch beièttelingen in hun lan-den fouden lijden j dat fy malkander in hunrechten fouden voorftaen,en \'t gewelt der En- k. gelfchen verdrijven. Mac-Gwire, een man vanoproerige geeft , wierd eerft voortgeftuwt omde trompet te fteken. Hy, van laft tot plun-deren aengeprickelt, viel op fijn geburen,tradin Connaught, in \'t gefelichap van de PriefterGauranus, die, van de Paus tot Primaet vanYrlandt geftelt, aen hem beval dat hy, opGodt vertrouwende, het geval ibu beproe-ven , met belofte van dat alles een voorlpoe-dige uytgang hebben ibu. Maer\'t gebeurdeechter heel anders ?, want Mac-Gwire wierddoor de dapperheyt van Richard Bingham inde vlucht geflagen, en de Primaet met veleanderen gedoodt. Mac-Gmr borft ledert totweêripannigheyt uyt. De Graef,met de Maer-ichalck, uyt benijding van \'t ampt, defe Mac-Gwir vervolgende , ontfing een iware woondemet groote lof van fijn dapperheyt. Dochhy, fijn fekerheyt bevorderende, verièkerdefich van de fonen van Shanus 0-Neal, op dat fyniet hinderlijck aen hem fouden zijn^ en, ver-focht zijnde, wilde hen geenfins weêr vry la-ten 3 maer, iets anders by der handt vattende,klaeghde fwarelijck over \'t gewelt van d\'On-derkoning , Maerfchalck en befettelingen ,\'t welck hy echter federt foo bedecktelijckdroegh, dat hy, als alles vergeten hebbende ^op de beloofde trou by d\'Onderkoning quam>fich felf onderftelde, en, alle gehoorfaemheytbelooft hebbende, weêr naer huys keerde. Willem FitZc Williams wierd ondertuftchen uyt i J5?4sYrlandt ontboden , en Willem Rufteft totOnderkoning in fijn plaets geftelt. De Graefquam gewillighlijck by deiè, en beloofde ièerbreedelijck dat hy al \'t gene, \'fc welck aen hembevolen wierd, gaerne fou doen, en deê ge-lijcke beloften in de brieven, die hy aen deRaetsheeren van Engelandt font en verfochtfeer ernftelijck dat hy van de Koningin weêrin de voorgaende gunft ontfangen moghtworden,daer hy,door de verdichte aenklach*ten fijner vyanden, buyten fijn fchult uytge-vallen was. De Maerfchalck Bagnall, daer te-genwoordighzijnde, en, defeaenbiedingenfiende,befchuldighde deGraef,dat hy heyme-lijck MaC\'Gwir, met de Primaet, hier voor ge-noemt , in Connaught gefonden en verborgedingen meiMac-Gwir, en O-Donell, en vele an-dere eedverwanten verhandelt had j

daer by^dathy hen, door Cormac Mac-Baron, broedervan de Graef, en door Conus, baftert-fbonvan de Graef, geraden had Monaghan te ver-woeften, en hulp had gedaen om Inis-Kellin tebelegeren : voorts, dat hy door dreygen deCapiteynen van Kilulto en Kiharny van de ge- \'trouheyt tot hun Vorft afgetrockenhad.Menoverwoegh dieshalven fèer ernftelijck onderde Raetsheeren van \'t Rijck, of men de Graefvaft houden fou, om t\'antwoorden. D\'On-derkoning ftaende op vafthouden : maer het mee- E T



? V L 12 vaniuniHs. meerefideel, of door een ydele vrees, of doorgroote gunft tot de Graef, rieden tot loslaten,en de iaeck tot op een ander tijdt uyt te ftel-len. D\'Onderkoning moeft fich, hoewel on-gaerne, naer hen, als \'t grootfte getal, en inde laken van Yrlandt beft ervaren , voegen.Men liet hem dieshalven los, londer fijn aen-klagers, die daer tegenwoordigh waren, tehooren. Dit baerde groote angft in de Ko-ningin, toen jfij n boole raden en daden aenyder bekent wierden j en de Koningin felvehad tevorengewaerfchuWt,datmen hemvaft-houden Ibu, tot dat hy \'t misdrijf, dat hemvoorgeworpen was , verantwoort en vernie-tight had. Toen de Graef weer t\'huys ge-keert was, en hoorde dat \'er een nieuwe ver-fterckingvan krijghsvolck uyt Engelandt, endertien hondert oude Ibldaten uytNcderlant,die onder Ian Norrits in \'t Armoriich Britanjegeftreden hadden, aenquamen, en d\'Engel-fchen het alreé op Ballishanon en Belyk, kaftee-len acn d\'uytgang van de binnenzee , gemunthadden,beftormde hy,heel vertwij ftelt zijnde,uyt groote onvoorfichtigheyt de vefting aenBlackymter, langs de welcke d\'ingang in Tir-Oen,fijn Landtfchap, openftondt, en veroverde defelve by overgeving. Hy, met fich felf ftrij-digh , en hevigh van gemoed zijnde , booddoor brieven zijn hulp aen den Graef van Kil-dar , tegen \'t gewelt van d\'Onderkoningbeloofde aen de Graef van Ormond , en aenHenrick Wallop , Onderfchatmeefter van \'tRijck, dat hy in fijn trouw volharden fbu j enbadt Ian Norrits , tot Generael geftelt, doorbrieven dat men fachtelijcker met hem fouhandelen , en hem niet tot het verfaken fijnertrouw, tegen fijn wil,parffen. De MaerfchalckBagnall ondcrfchepte defe brieven aen Nor-rits , en verdruckte die tot fijn groot nadeel,gelijck de Graef federt geklaeght heeft: wanthy wierd terftont vyandt van \'t vaderlandt enverrader door d\'openbare ftem van d\'afroe-per verklaert. De weêrfpannigen hadden indefe tijdt in Vlfter by fich omtrent duyfentruy ters, en <^280 voetknechten, en in ConnaugkZ300 5 die alle ter believen van de Graef fton-den, en ten meeftendeel niet onkundigh in dekrijghshandel, ja inde wapenen wel geoef-fent waren ,• want d\'Onderkoning I. Perrothad uyt yder Heerlijckheyt van Vlfter fèkergetal van mannen opgefchreven, die fich inde wapenen oeffenden, om de HebridifcheSchotten tegen te ftaen. Daer waren oockvele,in d\'ooiTogh van Nederlandt

ervaren,diehy, door een onvoorfichtige raet voor \'t aen-ftaende, derwaerts had doen voeren. Hetgetal der benden , die \'t met d\'Engelfchenhielden, was niet minder , over de welckenI.Norrits, in de Nederlandtfche oorlogh ver-maert, het opperfte gebied had, Hy bedreef ? -J____________—— —»Ü »-» VJVi — logh ftepende te houden; en de Graef ver-wachtte byftantuyt Spanjen. Maer onder de fimenlj.7rakeh is defe welde voornaemfte, die twee Afgevaerdighden,Henrick W\'alhf, Onderfchatmeefter van \'t Rijk,en Robert Gardener, eerfte ïufticier,ftatige man-nen , door hun beleyt vermaert, met de Graefyan Tir-Oen, en met 0-Donell hielden, in dewelcke yder \'tgene, dat hy te feggen had, in-bracht. De Graef klaeghde, dat de Maer-fchalck Herniek Bagnall hcm heymelijck van devrucht fijns arbeytshad beroofr, en doorleu-genen en bedrogh uyt de guilft van de Ko-ningin,en uyt fijn ftaet geftooten;en fijn brie-ven , aen d\'Onderkoning, Norrits, en aen an-deren gefonden, onderfchept en opgehou-den , tot ftjn groote fchade oock dat hyhem de bruytfchat, dié fijn gemalin toegewe-fen was, onthield 3 en betuygde dat hy nooytiets met d\'uytheemfche Vorften had gehan-delt voor dat hy verrader verklaert was. Hyverfocht dieshalven fèer ootmoedighlijck,datmen \'t misdrijf aen hem , en aen de fijnen fbuvergeven dat men hen weêr in hun volle be-fit fbu ftellen , en hen hun Godtsdienft onge-moeyt laten plegen, (\'twelck echter altijdttoegelaten wierd) dat de Maerfèhalck duyfentponden vanEngelfche munt tot een huwelijks-gift van fijn gemalin, diè alreê overleden was,fou betalen ^ dat men geen befèttelingen,Burggraven, of eenigh ander amptmanin fïjnGraeffchap fbu ftelien; dat men de bende vanvijftigh ruyters, die hy in béfblding van dcKoningin gevoert had, hem weêr fou geven;en dat de gene, die de fijnen uytgeplonderthadden, geftrafr fouden worden. 0-Donell, detrou en oprechtigheyt van fijn vader cn voor-vaders aen de Koningen van Engelandt ver-haelt hebbende , klaeghde dat Boinns, eenkrijghsoverfte,van d\'Onderkoning Perot meteen krijghsbende in ftjti lant gefonden, onderfchijn van\'t volck tot zedigheyt fe gewen»nen, van fnn vader ( aen de welck hy fèdert alle ongelijck bewees) vriéndelijck ontfangenwas, die eenige plaetfen aén hem toewees:maer dat defe fèker baftert tot de waerdigheytvan O-Donell had verheven dat d\'Onderko-ning, doör eeii uytgefbnde

fchip, hem felf haddoen nemen,en onfchuldigh in de gevangenisgeftuwt,en,tot dathy door Godts beleyt ver-loft was, ongerechtelijck had gehouden ? datoock d\'Onderkoning FitzcWüliams OmnusToole,Yzn de O-^Donell van dit gewelt op d\'open-bare trou ontbodenjfèven jaren lang ontfchul- digh T E R. 55 echter niets, dat gedenckwaerdigh is , ver-mits\'er twift en vyantfchap tuffchen hem cnd\'Onderkoning ontftaen wasj en veel tijdtsmetrooven ,beftant van wapenen, en famen-



? ir L s digh in de gevangenis had gefet, en des felfsgeburen in Fermanaugh met onverdraeghlijckgewelt belaft , en dat hygeen andere middeltot fij O beliouding had gehen , dan met aenfijn geburen,die oock gedruckt wierden, hulpte bewi j fen. Hy verfocht gelijcke dingen , alsde Graef, en oock eenige kafteelen, en goede-ren in\'t Graeffchap Slego, die iiy met rechtaen hem toegeeygent had. Shan Mac Brian MacPhelim. 0-Neal klaeghde dat de Graef van Eftexhem t\'onrecht het eylandt en Henrick Bagnall hem de Baronny van Maughery-Motm,beyde de goederen fijner voorouders, ont-trocken,en hem in banden gehouden hadden,tot dat hy, gedwongen zijnde , fijn recht aenBagnall overgaf,- behalven noch ontellijckeandere overlaften , die hy van de befettelin-gen te Knoc-Fergm geleden had. Bugo Mac-Guir breydde ten breetften uyt de baldadig-heyt der naefte befettelingen in \'t vee weghte rooven , en dat de Burghgraef, in fjn lan-den ge/bnden,het hooft van Yijn naefte vrientafgehouwen, en vertreden had. Brianus Mac-Fiugh Oge, Mac-Maèon en EvertMac Couley klaeg-den , behalven andere dingen, dat d\'Onder-koning Fit^-Williams, die meer van geit hield ,dan van \'t goede en \'t eerlijcke, door gefchen-ken bewogen, Bugo Roe in de waerdigheyt vanMac-MaJoon beveftight, en hem federt, om dathy d\'opgeleyde boete met vliegende vaen-dels, naer de gewoonte van \'t vaderlandt, ge-vordert had , opgehangen , en , om de naemvan Mac-Mahon uyt te wiftchen, ftjn erftenisaen vreem^den overgegeven had. Om kort tegaen 3 yder verlocht hét gene , dat ick hierboven verhaelt heb. Toen d\'Afgevaerdigh-den oordeelden,dat (bmwige dingen recht enbillijck waren , en d\'anderen aen de Konin-gin geftelt moeften worden, en voorwaerdentegen de weêrfpannigen voorftelden , meen-den d\'Yren, alreê baldadigh geworden , datdefe Afgevaerdighden fbo ongerechtigh wa-\'ren, dat men een eynde van\'t beftant maekte,dat voor een korte tijdt beftoten was: fchoonde Koningin toen , en oock fèdert, om hetmenfcheiijck bloet, en oock om haer geit tefparen , gaerne tot alle voorwaerden van vre-de , die niet onbetamelijck voor haer Maje-fteyt waren, gekomen fbu hebben. Toen de tijdt van \'t beftant verloopen was,trock Norrits, aen de welcke d\'Onderkoningin fijn afwefèn,door\'t bevel van de Koningin,het opperfte beleyt van d\'oorlogh bevolenhad, tegen de Graef. D\'Onderkoning ver-voeghde fich echter by hem s en fy trockenmet foo groote fchrick der weêrfpannigen totaen Armach voort, dat de Graef, de veftingaen Blachpater verlatende,

d\'omleggende dor-nen , en de ftadt Dunganon in kolen fètte, fijnluys, dat daer ftondt j ten meeftendeel ver- Lfffd Gem-rdi of theArm), R. Woeftte, en fchuyIhoecken om fich te verber-gen focht 3 dewijl fy niet verder konden tree- ^ken, om dat fy van krijghs-beiioefte niet ge- ^noegh verfien waren : in voegen dat fy deGraef in fijn eyge landt voor verrader ver-klaerden , en, in de kerck van Armach befèt-tipg gelaten hebbende, weêrom keerden. DeGraef had gedurighlijck \'t oogh op hen , dieweerkeerden, en echter de befètting te Mc-naghan verfterckten. Toen fy naby aen Dun-dalk gekomen waren, beval d\'Onderkoningdat Norrits d\'oorlogh, volgens de macht, diehy van de Koningin ontfangen had , vervol-gen fou, en trock, na datfy vele redenen voldienftwilligheydt tot malkander gefprokenhadden,naer Dublin,en verfbrghde voorfich-tighlijck in de faken van Leinjler, Connaught enMounfler. Norrits bleef in Vlfter, fonder echter iets,dat voor foo treffelijck een man betamelijckw^as , uyt te rechten , of uyt nijt tot d\'Ónder-koning, of door afwijcking van \'t geluck, dateyndelijck de groote Veldt-overften verlaet,of uyt gunft tot de Graef, die by hem foohoogh in gunft, als by d\'Onderkoning in haetwas. Want Norrits befchuldighde d\'Onder-koning dat hy, onredelijck tegen de Graef,m>eende dat men geen vrede m.et hem aen-gaen kon, als of de Graef niets anders fbchtdan tijdt te winnen, om dat hy uyt Spanjenonderftant verwachtte 5 terwijl hy, redelijc-ker en lichtgelooviger, groote hoop, van datde Graef tot voorwaerden van vrede te bren-gen fou zij n , ontfangen had. En fèker, defèhftige wift defe hoop fbodanigh in Norrits tevoeden, dat hy een geveynfde onderftelling,met fijn handtmerck onderteekent, aenbood,en, op fijn kniejen gevallen, ootmoedighlijckom vergiffenis bad, Hy handelde ondertuf^fchen ernftelijck met geheyme brieven en ge-beden door iijn Afgevaerdighden met deSpanjaert, op dat die onderftandt aen hemfenden fbu. Defè handeling liep fbo verre,dat de Spanjaert in \'t heymelijck twee Ge-machtighden aen de weêrfpannigen fond, diemet hen verdroegen, dat, fbo de Spanjaerteen heyr , bequaem om d\'Engelfchen te ver-ftaen, ter gefette tijdt o verfond, fy hun krijgs-benden daer by fouden voegen en, fbo hyde koften van d\'oorlogh wilde betalen , allevoorwaerden van vrede verwerpen. O Rorck,Mac~William en anderen onderteekenden ditverdragh, maer niet de Graef felf, die eenverder geficht had , fchoon men niet twijffeltdat hy dit toegeftaen heeft. De Graef fondde brieven van de Spanjaert , die vol vanbeloften waren^ onder een liftige

fchijn vanïedienftigheyt, aen d\'Onderkoning, en, ge-ijckelijck op de fekere hoop vandeSpaen-fche onderftant fteunende, fprong weêr ach- ter-* T E B luliiis^



? II L S T E R. tewaerts van dc fchriftelijcke onderftelling , en verftants, tot Onderkoning naer Yrlandtcn vande trouw, die hy aen Norrits had be- gefonden. De Graef verfocht in defè ièivélooft i \'t welck Norrits , door fijn lichtgeloof tijt door brieven ftilftant van wapenen,- en hetbedrogen, ftrengelijck en met gramfchap van fcheen dienftigh hem. dié voor een maent langhem eyfchte, te meer om dat hy hem fbo toe te flaen. Toen de maent verflreken was,I<rachtelijck voorgefproken had. Maer hy, trock d\'Onderkoning, fijn krijghsbenden tedie fich naer de gelegentheyt des tijdts wifl te famen getrocken hebbende, en om in \'t beginvoegen , quam weer in gefpreck met Nor- van fijn heerfchappy een goet werck te doen,rits,en de Geheymfchrijver Fenton,cn,gijfre-^ en een goede naem te verkrijgen, met fijnlaers gegeven hebbende, maeckte vrede, of heyr tegen de Graef, en, hem in d\'engten ont-eer verdragh, \'t welck hy federt met gelijcke moetende , ff reed een forgelijcke ftrijt te-lichtvaerdigheyt brackj klagende dat hy niets gen hem, maeckte door fijn dapperheyt eenanders kon vermoeden, dan dat men bedrie- ope wegh , en veroverde kloeckmoedighlijckgelijck met hem handelde,om dat \'er foo wey- de vefting aen Blackvoater, die weer verfterckt,nigh eendracht tuffchen d\'Onderkoning en en een ingang in \'t Graeffchap Tir-Oen, en, be-Norrits was; dat oock de gene, die in d\'On- halven de boffchen en moeraftchen, d\'eenigederkonings naem met hem van vrede handel- vaftigheyt voor de weérfpannelingen was; enden , fbo onwaerdighlijck van hem gehouden maeckte hier mee kenbaer dat hy al de gene^wierden j en om dat d\'Onderkoning niets die hem tegenftonden , lichtelijck verftaendan van oorlogh roemde, en de ruy terben- fbu. In de fèlve dagh, in dewelck defe veftingden uyt Engelandt verfterckt waren j en om gewonnen wierd, en terwijl d\'Onderkoningdat hy de brieven van de Spanjaert, hier voor en \'t heyr Godt van defe verwinning bedanck-gedacht, by hem hield,- en de Maerfchalck, ten, ging fchichtelijck de wapenkreet op, omfijn bitterfte vyant, toen met nieuwe bevelen dat de vyandt fich van de bygelege bergh ver-uyt Engelandt weérgekeert was. toonde. Henrick, Graef van Kildar ^ trock Hy verwoeftte dicshalven de bygelege ac- met lijn regement ruyters, en raet eenige vry-kers, verbrandde de vlecken , en voerde al- willigen uyt d\'Adel terftont tegen hem , die,derhande roof mee, en, fèdert door \'t gewe- aengetaft zijnde, de vlucht koos. Van d\'En-ten fijner boofe daden aengeprickelt, en ver- geftchen wierden echter gemift Frandfcus Vag-ftaende dat

men befigh was met vrede tuf^ han ,, broeder van des Onderkonings gemalin,fchen Engelandt en Spanjen te maken, ver- i^.T^^wr, overfte Wachtmeefter,een beroemtfbchteyndelijckoockfamenfpraken,envoor- krijghsman, twee broeders des Graefs vanwaerden van vrede, \'t Verdriet my al d\'ontr Kildar, welckers doodt hy fbo onverduldigh-fchuldigingen, daer mee hy fich verfchoon- hjck verdroegh, dat hy felf oock j na verloopde, te verhalen. Omkort te gaen, foo haeft van weynigh dagen,vandroefheyt ftorf Veleals hem eenigh gevaer van d\'Engelfchen bo- anderen wierden gev/ondt, en onder defenven \'t hooft hing, foo wift hy met fijn aenge- Thomas Waller, die door fijn krijghsdapperheytficht , gelaet en woorden fich foodanigh , fèer vermaert was. Na dat defe vefting metfchoon geveynfdelijck, t\'onderftellen, en fbo nieuwe wercken verfterckt was, en d\'Onder,groot berouw van fijn misdaden te toonen , koning het heyr weerom gevoert had, vondendat hy hen op tuyl hield, tot dat de gelegent- de weêrfpannigen, tuffchen hoop, vrees enheyt van hem te vervolgen voorby was, en de fchaemte fwevende, geraden defe vefting metkrijghsbenden door noot van malkander ge- belegering te veroveren, vermits die de be-fèheyden waren. Voorts , de traegheyt der quaemfte was om hen te plagen ^ en de Graefkrijghs-overftenin Yrlandt,defpaerfaemheyt oordeelde oock, dat \'et met fijn achting ender Raetsheeren in Engelandt, en d\'aengebo- geluck gedaen fbu zijn , fbo hy die niet weerren fachtmoedigheyt van de Koningin, die won. Hy befloot haer dieshalven met grootede roovery der weêrfpannigen (wailt men macht. D\'Onderkoning vloogh terftont fon-mocht het geen oorlogh noemen) fonder der te ruften derwaerts: maer hy, met vollebloetftorting wenfchte te beftechten, brach- fchreden naer de zege treckende, wièrd doorten lichtelijck te weegh dat men hem altijdt een heftige fieckte weghgeruckt, en liet by degeloofde , en dickwils hoop van vergiftè- goeden een groot verlangen na hem, en bynis aenbood, op dat hy niet hardneckigh fou d\'oproerigen een fekere veyligheyt. En feker^woorden. indien hy in \'t leven waer gebleven, fbo fbu Toen in \'t jaer 1^97 geheel Vlfter aen gene hy, naer \'t oordeel der verftandigen, de hoopïZTmr zijde van Dundalk, behalven feven befette ka- der vyanden vermindert hebben, en \'t geheeleOnderio- fteelen (te weten ,Nèwy yKnoc-Fergm )CarImg- werck fou niet in fbo groot gevaer zijn ge-^ Greene^caftle,Armaghy Dondrom, en Oiderfleete) komen,en byna aeheel Connaught afgevallen was,wierd Toen de doodt van d\'Onderkoning

ruclit-Thomas^ Baron yan Burongh, een man vol moed haer was geworden, wierden de weêrfpanni-Trlandt. \' \' S -



? \' 1X L s gen veel wreeder,en vielen t\'elckens met grootgedruys en geweldt op de vefting j maer fywierden altijdt met grooter verlies afgefla-gen, de gene, die by d\'aengeftage ladders op-klomm.en, van de befettelingen, die toelcho-afgeftooten , en feer vele vertreden 5 ja ten foodanigh , dat fy, hun krachten miftrouwen-de, tot marren ftemden, vermits fy frch in-beeldden dat\'er maer lijftocht voor weynighdagen overigh was, en verhoopten de veftingdoor de waggelende trouw der befettelingen,uyt gebreck Ipruytende , en door verraet tewinnen. Maer de plaets wierd kloeckmoedig-lijck befchermt door d\'uytmuntende dapper-heyt van de Kafteelvooght Thomas Williams, envan de befètting, die, honger , ftael, en alléuytterften leden 3 ja na \'t eten van hun paer-den het kruyt,dat tuftchen de fteenen wiefch>aten, en alle elenden verdroegen. D\'opperfte heerfchappy in Yrlandt was al-reê door de Konincklijcke macht van En-gelandt aen de Graef van Ormond, onderde tijtel Dan Lieiitenant Generael Dan\'t kyr, enaen de Kancelier, nevens Robert Gardenerbevolen. De Graef yan Tir-Oen verwittighde,door wij tloopige brieven de Lieutenant vanal de fwarigheden, die ick hier voor verhaeltheb, fbnder de minfte moedwil der foldatenof Burghgraven achter te laten , en ver-jfchoonde fèer fiaeuwelijck de breking van\'tverdragh, met Norrits gemaeckt, voorname-lijck om dat Feogh Mac Hugh, een fijner bloet-vrienden, verdreven en weghgenomen was.Wijders, hy klaeghde dat het onverdragelijckwas dat men fijn brieven aen de Koninginonderfchepte en verftack , en dat de Vorftenen \'t gemeen volck de Impofiüen en Compofitienniet konden verdragen. Hy voeghde \'r by,dathy voorfagh dat alle de landen en goederender Heeren van Yrlant onder de Raetsheeren,Pleytbefbrgers , foldaten en fèhrijvers ge-deelt fouden worden. Hy dee oock onder-ftant aen de fonen van Feogh Mac Hugh, op datfy de brant van ecn nieuwe oorlogh in Leyn-fter fbuden ontfteken. Yder fagh alreê weldat d\'oorlogh om geen andere oorfaeck aen-gevangen was , dan om (wat men oock voor-wendde) d\'Engelfchen geheelijck uyt Yrlandtte verdrijven. De Graef hield ondertuffchen de veftingaen Blachpater noch belegert. Ti LieutenantGenerael yan \'theyr (want daer was noch geenOnderkoning geftelt) fond, om de belegeringte doen opbreken, veertien uytgekofè vaen-delen derwaerts, onder het beleydt van deMaerfchalck Henrick

Bagnall, de bitterfte vyantvan de Graef, die, door de fj3oren van de nijtaengeprickelt,tegen hem by Armach aentrock,en, alle fijn krachten tegen hem keerende,foo heftighlijck op hem toevloogh, dat de R. Maerfchalk onder èen groote hoop van vyan- iden fneuvelde, en de Graef een aengenamezege op fijn vyant, en een heerlijcke verwin-ning op d\'Engelfèhen behaelde. En feker Sivared\'Engelfchen hadden federt hun inkoomft inYrlandt nooyt grooter neêrlaegh geleden jwant daer fheuvelden 13 treffelijcke Hooft-mannen, en i joo krijghsknechten, die dooreen fchandelijcke vlucnt verftrooyt, en deutalle landen fwervende gedoodt wierden. Degene, die \'t leven daer afbrachten , befchul-dighdén niet hun eyge bloodigheyt, maerd\'onervarentheyt van de Veltoverfte \'t welckalreê een gewoonte geworden is. Hier opvolghde terftont d\'overgeving van de veftingaen Blackypater, vermits de befèttelingen, fichi^etrouwelijck en tot aen d\'uytterfté hongers-noot verweert hebbende, fagen dat alle hoopvan ontfèt verdwenen was. Defe verwinningwas vermaert, en fèer dienftigh voor de weêr-fpannigen , die van hier wapenen en krijghs-tuygh kregen: eh de Graef wierd met grootgerucht deur geheel Yrlandt, als de ftichtervan hun vryheyt geëert, het welck hem iiiwreetheyt en verwaentheyt boven maten deeuytbarften. Hyfbnd oock in Mounßer Óuny-Mac-Rory-Og\'O-More, en Tirell, die, fchoonvan Engelfche afkomft, een bittere vyant vand\'Engelfèhe naem was, met vier duyfent roo-vers. De Prefident van \'t Landtfchap Tho-mas Norrits trock tot aen Kilmalok tegen hen ^met een tamelijck heyn Doch hy,noch geenvyant geften hebbende , fcheydde fïjn heyr ,en trock naer Korck. De weêrfpannigen, ditverftaende, vloeyden in groote menigte variwanhopige lieden te famen, verwoeftten delanden, voerden groote roof wegh, verdelgh-den eii verbrandden rontom alle kafteelen ^huyfèn en hoven der Engelfchen,die fy overalwreedelijck doodden j verkofèn lacob Fit^-Tho-mas, uyt het geflacht der Graven van Def^mond, tot Graef van Defmond, doch fboda-nigh , dat hy een leenman van O-Neal, of varide Graef fou zijn; en, in Mounßer allés in branl:gefteken hebbende, keerden met roof bela-den, na verloop van een maent, weerom. DeGraef, aen de Koning van Spanje fchrijven-de, prees fijn verwinning, daer op hy grootemoed droegh, en bad hem te gelijck dat hy \'tniet gelooven fbu fbo d\'Engelfchen hem mif-fchien

wijs-maeckten dat hy vrede verfocht ;integendeel, dathy fijn gemoed tegen aflévoorwaerden van vrede, fehoOn heel bfllick,verfterckte^ en dat hy de trouw, aén de Span-jaert gegeven , volftandighlijck onderhoudenfbu. Hy handelde ondertuffchen bedriege-lijck van onderftelling door brieven en bo-den, die hy t\'elckens fond , met de Graefvan Ormond , en eyfchte feer onredclijcke dingen. Dus-



? ULSTER. otfvan was dé byna beweenelijcke Haet en hun getal grootelijcks vermindert was. Effex wm ^^^ Yrlandt, toen Koningin Elizabeth Ro- Toenhy na fijn weêrkeering verftond datbert, Graef van Effex,toen féer vermaert door de Koningin defe fchadelijcke tocht heel on^de verovering van Galis in Spanjen, om fijn verduldighlijck verdroegh , en die naer VUbekende voorfichtigheyt, kloeckmoedigheyt fier, en tegen de Graef wilde gedaen hebben,^^n getrouwheyt, tot Onderkoning van Yrlant fchoof hy in fijn brieven de fchult op deVerklaerde, om de fchade te vergoeden , met Raetsheeren van Yrlandt, op de welcken hyeen breede bygevoeghde macht van \'t oorlog fich, om hun groote ervarentheyt in de fakente beflechten; en oock, \'t welck hy door fijn van Yrlandt, behoorde te vertrouwen, enmoejelijckheyt als afwrong, van de mifda- beloofde hoogh en dier dat hy met den eer-den , tegen haer Majefteyt bedreven, te ver- ften in Yrlandt intreden fou. Toen defè brie-geven en quijt te fchelden, \'t welck echter in ven naeuwelijcks behandight waren, fbndt hyde machtbrieven van alle Onderkoningen te noch anderen derwaerts , door de welckevoren met defe woorden dus geprangt was: hy te kennen gaf dat liy nootfakelijck naer\'^ytgefondertiperraderyen, die onfe perjoon, crfgena^ O ff dia, niet verre van DubHn tegen de O-C0-^en en nakomers aengaen. En fèker, hy verkreegh nors en 0-Moiles, die daer beroerte maeckteri,fieer voorfichtighlijck defe macht van dusda- moeft afwijcken,die hy met weynigh moeyten^ige misdaden te vergeven^ dewijl de Rechts- en geluckelijck in kleyne fchermutfelen ver-geleerden ftellen dat alderhande weérfpan- ftrooyde. Weêrgekeert, miOnfterde hy fijniiigheden de perfbon van de Vorft raken.Men heyr, \'t welck hy foodanig verfwackt bevond,gaf aen hem fbo groot een heyr , als hy be- dat hy door brieven , van d\'Yrfche Raetshee-geerde, en als Yrlandt te voren nooyt gefien ren fèlven onderteekent, een nieuwe verfterc-had, te weten fèftien duyfent voetknechten, king van duyfènt foldaten tot de tocht, die hy dertien hondert ruyters , die federt tot naer Vlfter doen fbu, verfocht,twintigh duyfènt volmaeckt wierden, met be- Toen, vaftelijck befloten hebbende d\'oor-Vel dat hy, afte andere dingen achterlatende , logh in Vlfter te voeren, gebood aen Coignier^lle \'t gewelt van d\'oorlogh tegen de Graef yan Clifford , overfte van

Connaught, dat hy mét\'^ir-Oen, als het Hooft van de weêrfpannigen, fijn krijghsbenden wel toegeruft zijnde, naerkeeren, en hem met befèttingeii aen dë Belike fbu trecken , om het heyr van de Graefbinnenzee Wüe en Bala-Shanon, fbo haeft als të locken, terwijl hy felf van een andere zijdej^ogelijck was, drucken: om \'t welck te doen aen vallen fou. Cliftord vertrock terflont met^y altijdt aengehouden had , en den voor- vijftien hondert mannen , aen de welcken,gaende Onderkoningen verwijtelijck had door de lange wegh vermoeyt, en van kruytVoorgeworpen, dat fy dit verwaerlooft had- niet wel verfien, hy beval de bergen van Cur-^•^en. Hy , met de bloem van d\'üytftekende lew te beklimmen. Toen fy \'t grootfte deelverfeit, en door \'t gemeen volck van daer af overgekomen waren,quamen de weêr-:^onden , met toewenfching van geluck ge- fpannigen , onder\'t beleyt van Ó-Rorck, on-Volght, vertrock, terwijl het by helder weer voorfiens op hen vallen. D\'Engelfchen drevendonderde, op het eynde van Maert ,• en, van in d\'eerfte aenval hen lichtelijck te rugh, enftorm geflingert,quam in Yrlandt,daer hy, trocken dus voort. Maer toen de vyandën be-J^olgens de gewoonte het fwaert ontfangen fpeurden dat fy gebreck van kruyt hadden ,|^ebbende,heel anders deê,dan aen hem bevo- taftten fy hen van nieuws aen, en floegen hen,was, en dit door d\'aenrading van eenigen die van de lange wegh afgemat, en, onbe-J^yt de Konincklijcke Raedt, die al te veel bp quaem tot tegenftant waren, inde vluchtj fèlffi^n befonder voordeel fagen. Hy trock dan Clifford, en Benrick Ratcliff Ridder wierden in^et alle fijn krijghsmacht tegen eenige wèy- defè ftrijt gedoodt. Men worf en fond onder-^^ge weêrfpannigen in Mourfler , verliet de tuftchen de verftercking,die vart d\'Onderko-^raef fdf, en veroverde Cahir, fèker kafteel ning verfocht was. Maer hy fchreef, na ver-&quot;^^n Eduard Butler, Baron van Cahir , die, van loop van weynig dagen, in andere brieven,dat^^ vloet Shour omringt, aen eenige oproeri- hy in dit jaer niets anders kon doen , dan metgentoteenfchuylplaets verftreckte. Hy,een dertien hondert voetknechten en drie hon-groote menighte van vee weghdrijvende, dert ruy ters op de grenfen van Vlfter te trec-ïiiaeckte overal groote fchrik, en verftrooyde ken. Hy quam daer omtrent in \'t midden vaii^e weêrfpannigen rontom in de boflxhen en September, daer de

Graef met de ftjnen fich^vilderniffen. Hy ontfing ondertuffchen geen van de bergen van verre twee dagen lang aenWeyneneêrlaeah door de traeghey t van eeni- hem vertoonde, en door Haganus , die hygen, die bnder H.Harrington hadden gedient, voor uyt fond, een gefj^reck van d\'Onderko-èn die hy fwarelijck ftrafte. Hy keerde oock ning verfocht, die , dit weygerénde, aen hemniét weêrom , dan in \'t afgaen van Iulius, toen tot antwoort gaf dat, fbo de Graef met hem^ekrijghslieden vermoeyt en afgemat waren, wilde fpreken , hy hem op de volgende dagh in\'t



? R. Ë II L in \'t ipits van \'t Iieyr fou vinden. In defe daghgefchiedde niets anderSjdan een kleyne fcher-mutiêl • cn een Ridder uyt de benden van deGraef riep overluyde, dat de Graef niet be-geerde te ftrijden , maer met d\'Onderkoningfpreken, doch geenfms gewapent, en tuffchende flaghordens. Toen d\'Onderkoning in devolgende dagh voorttrock , quam Haganusby hem , en verklaerde dat de Graef genadevan de Koningin , en vrede verfocht, en badom een weynigh gehoort te worden : en in-dien d\'Onderkoning dit toeftont, foo wildede Graef mee alle gehoorfaemheyt hem aende wading van de bygelege vloet, die fy Balla-Clinch noemen, verwachten. Defe wading isniet verre van loi/^/?, eerfte ftadt van \'t Graef-fchap , en dicht aen het kafteel van Gerard Fk^ming. D\'Onderkoning ibnd eenigen derwaerts,om de plaets te beiichtigen. Defe vonden deGraef aen de deurwading , die tot hen feydedat, fchoon de vloet gefwollen was, fy echtervan weerzijden malkander lichtelijck kondenhooren. De Graef, een bende ruyters op denaefte heuvel geplaetft hebbende, quam al-leen af, en, fijn paert tot aen de buyck in\'twater treden doende, groette met groote eer-biedigheyt d\'Onderkoning , die op d\'oeverftont. Defe beyde hielden dus, fonder iernantby hen te hebben, een gefpreck van byna eenuur lang. Yder keerde toen weer naer de ftj-nen j en Conus, baftertfoon van de Graef,d\'Onderkoning volgende, bad in fijns vadersnaem dat hy eenige voorname mannen uyt delijnen tot een gefpreck toelaten fbu. D\'On-derkoning ftemde dit toe, doch op voorwaer-de dat \'er niet meer dan fes fouden zijn. DeGraef, fijn broeder Cormc, MacGennys, MacGuir, ElPer Mac Co\'^ky, Henrick Ovingm en 0-§uin tot fich nemende, vertoonde fich haefte-lijck aen de wading. D\'Onderkoning quamoock derwaerts in \'t gefelfchap van de Graéfvan Southampton, Georg Bomgchier, WarhamS. Leger, Henrick Dansers, Eduard Wmgfeld, enWillem Conflable, alle Ridders, die yder in \'t be-fbnder van de Graef met groote eerbiedig-8 Septem- hcy t gegtoct wicrdcn. Men maeckte weynighkr, IS9P- woorden, maer beftemde voort dat in de vol-gende dagh Afgevaerdighden van weerzijdente famen fouden komen,om van vrede te han-delen , onder de welcken verdragen wierddat\'er ftilftant van fes weecken fou zijn , envoortaen voor yder befbndere fes weecken totaen d\'eerfte van May, doch foodanigh, dathet aen weêrzijden vry fou zijn na een voor-vermaning van veertien dagen d\'oorlog weeraen te vangen j en indien eenigh bontgenootvan de Graef hier mede n^et

te vredenwas,foo fou die bloot ftaen om van d\'Onderko-ning vervolght te worden-. Terwijl defè dingen gedaen wierden, zijn de brieven , die ick onlangs gedacht heb, vanHewick Cuff , een geleert, maer een ongeluc-kigh man, aen de Koningin overgelevert. Sy,die gelefen hebbende,en verftaende dat d\'On-derkoning met fbo groot eeri heyr,in fbo langeen tijdt, en met fbo f^are koften niets uyt-gereclit had , en in dat jaer niet uytrechtenfbu, fèhreef weerom aen hem , en aen deRaetsheeren van Yrlandt, dat fy fich niet ge-noegh kon verwonderen van dat d\'Onderko-ning, met detijdt te verwijlen, en oorfakenvan de faken uyt te ftellen, de fchoonfte gele-gentheden , van treffelijcke daden tegen deweêrfpannige Graef uyt te rechten, lietvoor-bygaen,- dewijl hy felf, in Engelandt zijnde,niets anders had geraden, dan de Graef alleente vervolgen, en fulcks dickwils belooft had.Sy vraeghde hem,waerom hy defe fchadelijketochten naer Mounfler en Offalia , tegen fijneyge gefonde meehing, aengevangen had,diehy oock niet met een wenck aen haer ken^haer had gemaeckt voor dat die aengenomenwaren, dewijl fy die anders verboden fbu heb-ben: indien\'t heyr nu verfwackt en vermin-dert was, waerom hy de vyant niet vervolghthad toen \'t noch geheel, machtigh cn vol was?Indien de lente niet bequaem was om oorloghin Ulfter te voeren, waerom dan de fbmer enherfft verwaerlooft ? en of\'er geen tijdt van\'tjaer voor die oorlogh bequaem was? fy voegh-de \'r by,dat fy alreê voorfagh dathetKonink-rijck van Engelant met onmatige koften uyt- \'geput fou worden 5 en dat fy om defe ave-rechtfche uytgang van d\'oorlog by de vreem-den , en oock by de Hiftoriefchrijvers vaadefe tijdt gelaftert fbu worden , die aen de na-komelingen fbuden vertoonen, dat fy, om hetKoninckrijck van Yrlandt te behouden, allesgedaen had, en hy om \'t felve te verhefènniets achtergelaten, foo hy geen andere mid-del om d\'oorlogh te voeren aenwendde. Syvermaende dieshalven fcherpelijck hem ende Raetsheeren van \'tRijck,dat fy beter fbrghvoor de Gemeente fbuden dragen, en nietmet fchadelijcke raden , die hen dreven,mal-kander tegenftaen. Dat fy oock aen haer fbu-den fchrij ven,in hoedanigh een ftaet fy de fa-ken van Yrlandt gebracht hadden, en fbrgh-vuldighlijck fbuden toefien dat men geenmeer afbreuck leed, &c. D\'Onderkoning, door defè brieven aenge- 28 Septem^prickelt, of eer geraeckt, begaf fich terftont,en eer iemant fiilcks vermoedde, naer Enge-landt, enverfcheén feer vroegh voor de Ko-ningin , die dat niet vermoedde, in haer ver-treck ,

daer hy voor haer op fijn knie jen viel,Sy ontfing hem met een kort gefpreck, maerniet met haer gewoon gelaet; en beval aenhem dat hy fich in fijn kamfer fou begeven, endaer blijven: want de Koningin wierd toen noch



? tï t S T È R, ^^ noch méèt op hem geftoort, om dat hy té- fterckte de twijiFelmoedigen, en deê fijn vlijt gen haer bevel Yrlandt fonder verlof had ver- om de heerfchappy der Engelfchen in Yrlant iaten j en dusdanigh eenbeftant gemaeckt, te verdelgen, aengelockt door de hoop, die dat alle veertien dagen gebroken kón wor- de Spanjaert mét fijn krijghs-toeruftino-\' en denj dewijl doch in fïjn handen ftondt vol- met het geit, dathy hem toegefbnden had , gens fijn macht met de Weêrfpannige te han- aen hem toonde ^ welcke door de Roomfché delen, en vergiffenis van verraet te geven. Paus met beloften en aflaten gevoed wierd. Wat voort met hem in Engelandt gedaen is, die een Phenixpluym aen hem voor af fond ] en hoe hy door klare blijcken betoonde, dat miffchien om dat Paus Urbanus de Derde aen hy andere en hooger dingen, dan d oorlogh loan , fbon van Koning Henrick de Tweede, tegen de weêrfpannigen,in fijn gemoed voor- tot Heer van Yrlandt verordent, eertijdts een genomen had; dewijl hy in befondere twiften kleyne kroon, van paeuws-veeren «Gemaeckt van de gemeente niet kon toegeven , en fïch gefonden had. te veel op de gunft van \'t volck, die altijdt Hy, om fijn verwinningCn verblijdt, en op kort, en nimmer geluckigh is, vertrouwde; dat hy fïjn grootheyt en brantftichting, die ick laet het verhael hier af aen de gene, die in fijn afwekn in Mounßer gemaeckt, en^in fïjn de hiftorie van defê tijdt poogen te befchrij- tegenwoordigheydt grooter geworden was, ven: want het luft my niet dit te verhalen. toonen fbu , trock , onder een fchoone en Dit beftant was naeuwelijcks eens en ander- godvruchtige fchijn van een ftuck houts van mael verftreeken, toen de Graef van Tir-Oen, Chriftus kruys te befichticten , \'t welck, foo niet een vyandelijck gemoed fijn krijghsben- men gelooft, in \'t Tipperanfch kloofter van \'t den vergadert hebbende, fïch weer ten oor- heyligh kruys bewaert wordt , in\'t midden logh bereydde. Men fond aen hem de Ridder van de winter derwaerts,- eh fond roovers naer en Raetsheer • Wd\'em Warren, om te vragen de landen der getrouwe onderfaten, onder waerom hy \'t gemaeckt beftant brack. Hy, \'t beleyt van Mac~Guir, die by geval ontmoet- verwaentgeworden,antwoordde dat hy geen- te Warham Dan S.Lcodegar, o fSentkger, Ridder, fins het beftant brack, dewijl hy hem veertien die, met een fchicht naer hem wei^pende, hem dagen te voren verwittight had, dat hy weêr deurfchoot , en weêr van hem deurfchoten oorlogh wilde aenvangen. Hy voeghde \'r by, wierd. De Graef,fijn uytvaert gehouden heb- dat \'er gerechtige oorfaeck om d\'oorlogh te bende, trock

fpoediger , dan iemant gedacht Vernieuwen voorhanden was, om dathy ver- had , naer huys, vermits hy hoorde dat de ftaen had dat d\'Onderkoning, op de welck hy Graef van Ormond, tot Veldt-overfte ver- de befcherming van fijn leven en behoudenis klaert, fijn krijghsbenden van alle zijden by geftelt had, in Engelandt bewaert wierd 5 en malkander trock i en dat d\'Onderkonino- iCa- dat hy niets te doen had met de Rijcksraden, rel Blum, Baron Dan Montjoy, op aentocht was. die te voren bedriegelijck met hem gehan- De Koningin had te voren in haer gemoed delthadden. Hykon, fchoon hy noch foo befloten dit ampt aen hem te geven: maer J\'T.r\' gaerne wilde,niet weêr tot beftant komen, om Robbert, Graef van E/Tex, (die, om hy dc m^gióoè. dat hy 0-Vonellnaa: Connaught, en anderen van krijghslieden,welckers gunft hy fbcht,meer te de bontgenoten naer andere plaetfen had verdienen, naer\'t fèlve ampt trachtte, fchoon gefchickt. niet foo openbaer) was hem in de weegh , alsOndertuffchen gingen by d\'oproerigen ge- of hy geen ervarentheyt van d\'oorlogh had,ruchten, die niet fonder hooft waren , maer dan in Nederlandt j en die geen lieden te be-de Graef Dan Tir-Oen tot ftichter hadden, dat fchuttenhad, en dieshalven geen onderwijsEngelandt in korte tijdt met nieuwe beroer- had gehad, oock te diep ih dé boecken ge-ten «^eplaeght fou worden. D\'oproerigen dompelt lagh. ^groeyden dagelijcks in getal en moed. Want Hy landde in Yrlandt in Februarius, fonderde gene, dié van Yrfche afkomft waren, ver- gedruys, en met weynigh lieden verfeit, enlangden naer d\'oude vryheyt en edelheyt. nam de heerfchappy aen. Hy vondt de faken Maer dé goeden, die van d\'Engelfchen gefpro- van Yrlandt heel fwack, ja wanhopigh, en ten waren, wierden kleynder van\'moed, om byna als of men d\'uytvaert daer af houden dat iy fägen dat fbo groote koften van de Ko- fou: wänt yder oprecht menfch quijnde om iiingin tot niets was gedijd; en klaeghden de tegenfpoet, daer in geen hoop van hulp- oock onder malkander dat fy, als vreemdelin- middel of verlichting te fien was. De boofèn, gen, van overlang van alle ampten der Ge- den welcken de faken gedurighlijck naer hun meenteuytgeflotenwaren. De Graef,moe- wil gedijden, waren verblijdt; en de Graef digh zijnde, roemde overal dat hy de vryheyt felf, geen tegenftanè vindende, trock, als een van de Godtsdienft en van \'t vaderlandt wilde zegepraelder, in de langte van \'t eylant van \'t verfekeren; nam overal d\'oproerigen in fïjn uytei\'i^e v^nrißertotin Mounßer,De wcèrfpan- befcherming,endeêonderftantaenh€njver- iiigen,de nieuwe Onderkoning

verfchrickenXrlandti wil- t \'i [ 1



? R. T E II willende, ftaken de trompet felf in de voor-fteden van Dublin. Maer hy , in ftjn gemoedontfteecken , brandde van begeerte om-deGraeffelf aen te taften, die, gelijck hy ver-ftont,uyt Mounfter weêrkeeren fou. Hy,met \'erhaeft een geraepte hoop vergadert hebben-de, (want d\'uytgelefe krijghsbenden waren inMounfler met de Graef van Ormond) trockfpoedighlijck naer Fereal, om de Graef dewegh af te fnijden , en ten ftrijdt te verwach-ten. Maer de Graef voorquam hem door fijngefwintheyt , vermits hy van \'t voornemendes Onderkonings verwittight wierd , om dathy altijdt in des Konings Raedt eenigen had ,die hem toegedaen waren. D\'Onderkoning ,weêr te Dublin gekomen, was leer beftch metde verkiefing der oude krijghsHeden, die tefcheep naer Logh-FoilenBala-Shamn^hy de montvan de binnenzee Erne, geibnden fouden wor-den, om door de beièttelingen, hier geftelt, deGraef van achter en ter zijden te drucken , enoock om onderftant aen de beièttelingen inLeafe en Ophaly te fènden, \'t welck vol gevaeren fwarigheyt was, uyt oorlaeck van de vyan-den, daer rontom verlj^rey t. D\'Onderkoningvoerde in \'t begin van May maent fijn vaende-len naer Vlfter , om de Graef op tuyl te hou-den, terwijl Henrick Docwra te Logh-Foil, enMorgan te Bala-Shanon de befettingen foudenverftercken 3 \'t welck fy met kleyne moeytendeden, terwijl de Graef dagelijcks met kleynefchermutfelen verhindert wierd , die altijdtfoo rampfpoedigh voor hem waren, dathybevond dat de kans van d\'oorlogh gekeert,en hy weêr in \'t fijne geftuwt was. D\'Onder-koning, in\'t midden van lunius weêrgekeert,verfocht, na dat de befettingen , gelijck ickgefeght heb, verfterckt waren, eenige vaen-dels uyt Engelandt, en krijghsvoorraet voorde befètting, die f Armagh van hier gebrachtfbu worden, om de weêrfpannigen in een en-ger hoeck te drijven. Hy trock ondertuftchennaer Leafe , \'t welck een toevlucht van alleweêrfj^annigen was, en doodde daer Ony-Mac-Rory-Og, de voornaemfte van \'t geftacht 0-More, een bloetdorftigh jongeling, en vanuytmuntende ftoutheyt,die onlangs fo grooteberoerten in Mounfler gemaeckt had, met an-dere boofè lieden. Hy, de landen der weêr-fpannigen verwoeftende , verftrooyde henfoodanig in de boftchen en wilderniftèn, datfèfedert naeuwelijks in die geweften gefien wier-den. Toen de nieuwe byftant uyt Engelandtgekomen was, trock hy, fchoon men gebreckvan graen en geit had, en de

herfft alreê be-gonnen was, in welcke tijdt de hemel in datgeweft ongeftuymigh wort, aen d\'ingang vanMoyeiyfdne mijlen verre voorby Dundaik. Ditis de kommerlijckfte deurtocht van byna ge-heel Yrlandt, die van de weêrfpannigen metfchutiingen, ingeftage palen , te famefige^voeglide bakken, met fteenen in \'t midderxgefèt, en met fboden tuffchen de bergen, bof^fchen, enmoeraffige poelen van weêrzijdenmet groote kunft, maer met noch grootervlijt verfterckt, en met een groot getal vankrijghsvolck befet was. Hier quam noch byde tegenfpoet des hemels, en een gedurigeregen van eenige dagen , die de vloeden deê o ö o \' overvloejen, en alles onbeganckelijck maeck^te. Ter plaets, daer \'t water gefackt was, bra^ken d\'Engelfchen onbefchroomdelijck defèfchuttingen af,en,de vyanden verdreven,en defwarigheden overwonnen hebbende, maeckted\'Onderkoning aen d\'achtfte merckfteen vanAmagh (want de weêrfpannigen hadden allest\'Amach opgegeten) een fterckte , die hy, tergeheugenis van L Norrits, onder de welcke hyd\'oorlogh had geleert, Mont-Norrits beval tenoemen, over de welcke hy een dapper enverftandigh man ftelde, E. Blany genoemt, diefedert de weêrfpannigen in dat geweft, gelijckHenrick Docwra in een ander plaets, ftvarelijckplaeghde, en bedwong, hi de weêrkeering(om de dagelijckfche fchermutfels met fwij-gen verby te gaen,) wierden de Rebellen ind\'engte by Carlingford, daer fy de wegh befto-ten hadden, in een gedenckwaerdige ftrijt ge^ftagen, en in de vlucht gedreven. Na verloop van weynigh dagen, trock d\'On-derkoning , om geen tijdt te verhefen, in \'tmidden van de winter in Glinr^s^ dat is, dedalen in Leinfler, de welcke tot aen die tijdt on-aengeroert waren gebleven , en, \'t Lantfchapverwoeft hebbende , bracht Donell Spaniah ,Phelim Mac-Feogh, en \'t oproerigh en \'t fchade-.hjck geftacht der O-Tooien in gehoorfaemheyt,en ontfing gyfelaers van hen. Hy drong fe-dert deur in Fereal, en verdreef Tireir, onder deweêrfpannigen d\'ervarentfte in d\'oorlogh, uytfijn vefting , die fy Faftnefs noemen, feer moe-raffigh, en met doornen beheynt, naer F\'lfler,daer d\'Onderkoning, overal verwinner, deuromwegen alreêgckomen was,en,de twee fbnenvan Ever Mac-Co\'^dy gedoodt, en RichardMorifonFues uytgefonden hebbende , eerft het landt-fchapje Ferney verwoeftte, en befètting in Brea^ny, onder \'t beleyt van Olivier Lam^bard, plaet-^fte j en, ter zijde naer

Droghedam wijckende,eenigen uyt de voornaemften der weêrfpan-nigen op fijn v/oort ontfing, te weten, TurloghMac-Hcnry, Heer in Fues, Ever Mac-Cowly, O-FJanlon, die fich voor d\'erfFelijcke Vaendra-ger der Kohingen in Vlfter beroemde,en velevan de Mac-Mahons en 0-Reals, die de gene,die hen Hefile waren , tot gyfelaers gaven.Toen de lente genaeckte, eer afte de krijghs-benden te famen gekomen waren,trock d\'On-derkoning naer Moghery, daer hy, de boffchenaf kappende,een beganckelijke \\^egh maekte, een



? IT L S eeh veft ing opwierp, de Mac-Genijfes uyt Leca^IIa verdreef, welcke fy ingenomen liadden,en alle de kafleelen der weêrfpannigen by Ar-maghin fijn gewelt bracht, welcke hy oockmet befetting verflerckte. Toen hy fbo verrevoortgetrocken was, dat hy de Graef van \'tSwanypäter, of Blackwter, daer hy fich feerkonftighlijck had gelegert , verdreven, envoorgenomen had een weynigh laeger eenvefting op te werpen, fchreven vele aen hem,\'t welck hy te voren uyt een gemeen gerucht,dat aenwies, verftaen had, gelijck de fekeretijding ook meebracht, dat de Spanjaerden inMounßer aengekomen waren. Hy moeft dies-halven van ftjn voorgenome werck afftaen,en Yrlant niet fbo fèer van d\'inwendige weêr-fpalt, als van d\'uytheemfche vyant befcher-men. Hy, om het veroverde niet te verliefen,fette overal befèttingen , en trock fèlf m.ettwee regementen ruyters in groote fpoet naerMounßer, en beval aen de hoofdleden van\'tvoetvolck dat fy volgen fouden. Want terwijl hy met d\'oorlogh in Ulfterbefigh was, hadden de Graef en de weêrfpan-nigen van Mounfler, door hun Afgevaerdigh-den, te weten feker Spanjaert, die van de Paustot Aertsbiftchop van Dublin was genoemt, deBiffchop van Clonfordy de Biffchop van Ki/Za/o,en Jrckr, fèker lefuit, met bidden, ftneken enbetuygen eyndelijck van de Spanjaert verkre-gen,dat men onder\'t beleyt van \\oannes d\'Aguilabyftant aen de weêrfj^annfgen naer Yrlant fbufenden , met fekere hoop dat geheel Mounflerhaeft fbu afvallen; en dat de Graef van Def^mond, die niets anders dan de naem droegh,en Florentius MacXarty groote hulp daer byfbuden voegen. Maer de Prefident van Moun-fter, Georg Carer^, had hen voorfichtighlijck tevoren aengetaft ^ en naer Engelandt gevoert.TfAguila landde te Kinfale in Mounfler, met tweeduyfènt oude Spaenfche foldaten, en eenigeYrfche overloopers , op de Iefte dagh vanOaober, en gaf terflondt een gefchrift uyt,in\'t welck hy trotfelijck m.et de tijtel van Gene-rael Veldto^erfle t>an de Catkolijcke Koning in Gcdtsoorlogh, om geloof in Trlandt te besparen, pronck-te, en Koningin Elizabeth pooghde wijs temaken, dat haer door vonnis van de Paushet Rijck was ontfeght ^ en dat haer onderda-nen van d\'eed van getrouwheyt ontflagen wa-ren ; oock dat hy en de fijnen derwaerts warengekomen om Yrlandt /yt de kaken des duyuels, enyan de dmnglandy der Engelfchen te verloffen. Enfeker,

hy lockte door defe fchoone fchijn veleboofe menfchen aen ftjn zijde. D\'Onderkoning, van alle zijden foo veelvolcks, als hy kon, te famen treckende , be-reydde fich tot beleggen ; en Richard Leyefon,Onder-Admirael van Engelandt , met tweekloecke oorloghfchepen uytgefbnden , om TER. d\'ihkomft te beletten, floot de haven. Toend\'Engelfchen hun leger gemaeckt hadden,be-gonnen fy te water en te landt in de ftadt tedonderen , en het belegh harder aen te parf^fen, \'t welck echter een weynigh verflapte,omdat van d\'een zijde Leyefon met het fchipvokktegen twee duyfent Spanjaerden, die aen Bere-^hayen, BaltimorcnCaftLhayen opgefet waren ,gefbnden was, van de welcken hy vijf fchepenverdelghde; en van d\'andere zijde de Prefi-dent van Mounfler in de felve tijdt met eenigebenden uytgeftuert was, cm O-Donell, die alreéaengekomen was, te beletten fich by defe ver-ftercking der Spanjaerden te voegen. Maertoen alles door de koude bevrofèn was, trockdefe 0-Donell by nacht, fonder gefien te wor-den,deur afwegen fpoedighlijck naer deSpan-jaerden, die nieuwelijcks aengekomen waren,en voeghde fich by hen. Na verloop van wey-nigh <iagen quam de Graef yan Tir-Oen fèlf,met O-Rork , Reymmd Burk, Mac-Mahon, RandaHMac-Suriey ,Tirell,de Baron yan Lixnaw, en d\'uy t-gelefènfte hoop der weêrfpannigen aen , die,toen AlfonfiiS O-Campo de nieuwe Spanjaerden >over de welcken hy \'t beleyt had , daer byge-voeghthad, een getal van fes duyfent voet-knechten , en vijf hondert ruyters uytbrach-ten. Sy hielden de verwinning voor feker,om dat fy grooter van getal, varfch, en vaiialle toerufting beter verfien waren; daer in te-gendeel d\'Engelfchen door \'t ongemack van \'tbelegh in de winter afgemat,van toevoer uyt-gefloten , en .hun paerden door arbeyt enhonger afgemat waren. D\'Onderkoning , dékrijghsraet vergaderende,ftelde voor wat menin deiè fwarigheden te doen had.Vele vondenbeft geraden het belegh te verlaten , naer Kork te wijeken,en \'t geheele Rijck nier aen \'tgeval van een eenige ftrijdt te vertrouwen.D\'Onderkoning in tegendeel ried , dat nicnvolharden , en niet van de geftadige en be-wefe deught der voorvaders afwijcken fou :en feyde , dat de dappere mannen geen wen-Ichelijcker gelegentheyt kon voorvallen , darthen toen in de fchoot gebracht was , te wetenmxt roem te fterven , of met éer de vyandente verwinnen. Hy voer

dieshalven foo hard,als hem mogelij ck was, met het belegh voorr^brack de Wal met gedurigh fchieten , en ver-fterckte het leger met nieuwe wercken. Op den 21 December vertoonde fich deGraef yan Tir-Oen, met fijn krijghsbenden opeen bergh , omtrent duyfènt treden van \'t le-ger , en, fijn leger daer afgefteken hebbende,vertoonde fich in de volgende dagh Weer opde fèlve plaets 3 en de Spanjaerden borften inde volgende nacht ter ftadt uyt, terwijl d\'Yrenpooghden ter ftadt in te booren maer fywierden beyde afgedreven. Op den 13 daghfchoten d\'Engelfchen, als voor de Graef, dié naby



? n s naby lagh, weynigh bekommert, met fwaer-der gefchut in de ftadt: en in de felve daghonderfchepte men brieven van UAguila aen deGraef, in de welcken hy verfocht dat men deSpanjaerden, die onlangs aengekomen wa-ren , naer de ftadt fbu fenden , en dat men\'tleger van weerzijden aentaften fbu. Indenacht, toen de maen byna aen de kimmengekomen was, beval d\'Onderkoning aen Hen-rick Poerim, dat hy acht vaendels van oudekrijghslieden uytvoeren, en aen de weftzijdevan \'t leger in ftaghordening ftellen fbu. Hen-rick Gream, die in defè nacht het bevel overde ruyterwacht had , verwittighde \'s morgensheel vroegh aen d\'Onderkoning,dat de vyan-den ftchbuyten twijffel fouden reppen, omdat fy veel vuren maeckten. De wapenroepging dieshalven in \'t leger op j en men plaet-fte overal, daer een toegang naer de ftadtwas, krijghsbenden tot tegenweer. D\'Onder-koning fèlf, met de Prefident van Mounßer,en de Maerfchalck Richard Wingfeild,txock naerde voorwacht, en verkoos met raedt van Oli-yier Lambard de plaets, daer hy de vyant in deftrijdt verwachten fbu. Men voerde derwaertsde vaendels van Henrick Folliot, en Olirier S.Iohn,met fès hondert fcheeps-fbldaten , onder hetheleyt Ym Richard Leyeß)n. Maer de Graef DanTir-Oen , die voorgenomen had de nieuweSpanjaerden, en acht hondert Yren (gelijckhy federt bekende ) door middel van de duy-fternis in Kinfale te brengen, lie^ af van fijnyoornemen , toen de daghaenbrack, en toenhy de Maerfchalck, en Henrick Dansers met deruyterbenden , en Poerius met fïjn oude vaen-dels beneden aen de bergh fagh; en, van fïjnhoop verfteken,deê door fackpijpen d\'aftochtblafen. Soo haeft als d\'Onderkoning van defeaftocht, die verward genoegh was, verwit-tight wierd, beval hy aen de fïjnen, dat fy devyanden fouden vervolgen. Hy fèlf begaf fïchvoor uyt, op dat hy hun aftocht fbu fïen, enterftont raet daer op nemen. Maer d\'aerdewas van fbo dick een duyfternis , met eenfware mift bedeckt, dat hy een wijItijdts nietvan hem kon fïen. Toen de lucht opgeklaertwas, en hy fagh dat fyin drie groote drom-men , met de ruyters aen de rugh, verfaegh-delijck aftrocken,befloot hy hen terftont aente taften, en liet de Prefident van Mounßermet drie regementen ruyters in\'t leger, omde Spaenjaerden, fbo fy ter ftadt uytquamen,weêr in te drijven. D\'Onderkoning vervolgh-de fèlf d\'afwijckende vyandt met fbo grootefpoet, dat hy hem dwong op de kant van eenglibberige en moerafïïge plaets ftant te hou-den , aen de welcke geen toegang , dan metdeurwaden was. Maer toen de ruyters, die dedeurwading bewaerden , door de dapperheytvan de

Maerfchalck, en de Graef yan Clan-Ri- r É R. card verflagen waren, deden fy cèn dappereaenval op de ruyterbenden der vyanden, diefy (toen Willem Godolfin, die des Onderkoningsvleugel voerde Henrick Danyers, Minshayp, Taff,Fleming, cn I. Barkley, Bevelhebber van \'t leger,fich te famen hadden gevoegt) met fbo grooteblymoedigheyt vernieuwden, dat de weer-fpannigen de vlucht kof^n. Men vondt nietgeraden de voorvluchtigente vervolgen^maerfy , hun heyrkrachten te famen getrockenhebbende, fchoten op\'t midden der ftagh-ordening toe , die alreê fidderde ^ en daer fydeurbraken. Tirell en de fij nen, met de Span-^jaerden , bleven echter op hun plaets vaft inhun geleden ftaen,doch d\'Onderkoning voer-de tegen fijn lefte ftaghordening; en viel, omniet alleenlijk met gebieden het ampt van eenVeldt-overfte, maer oock met ftrijden datvan een krijghsknecht te bedienen, met drievaendels van OliyierS.Iohn, door Roe beleydt,op hen, en brack hun ftaghordening fboda-nigh , dat fy in verwarring naer d\'Yren wekenjvan de welcken fy terftondt wierden blootgelaten, en van \'t regement ruyters des On-derkonings, onder \'t beleyt van Willem Godolfin^met groote neêrlaegh verflagen. De Graef,0-Donell, en d\'anderen , overal in de vluchtgedreven, wierpen hun wapens toen wegh, enfägen yder op fijn eyge behoudenis. Alfonft^s0-Campo wierd, met drie Spaenfèhe Krijghs-overften en fès Vaendragers, gevangen; 1200wierden gedoodt, en men kreegh negen vaeil-dels, daer fès van Spanjen onder waren. Vande zijde der Engelfchen wierd naeuwelijckseen of twee gemift, doch vele gewond, en on^der hen Henrick Danyers , Willem Godolfin , eriCrofilbo weynigh koftte fbo groot een ver-winning. Toen d\'Onderkoning d\'aftocht ge-blafen, en onder de verflage lichamen Godtvan de zege bedanckt had, begiftighde hyGvsiefClan-Ricard, om de byftant, kloeckmoe-dighlijck in defè ftrijdt bewefèn , met de Rid-derlij cke waerdigheyt; en , ver winner zijnde,keerde met groot gejuygh weêr in \'t leger,dat hy buyten alle gevaer vond. Want deSpanjaerden, die in de ftadt waren, fiendedat alles rontom met wacht befèt was , en tevoren beproeft hebbende dat alle uytvallenfchadelijck voor hen geweeft hadden, hieldenfich binnen, en waren in groote kommer omd\'uytgang. Defe verwinning was groot en Veelvoudigh,door de welcke Yrlandt, alreê in waggeling,en tot afval gereet, weêrhouden, de Span-jaerden uyt Yrlant gedreven, d\'opperfte weêr-fpanneling Tir-Oen in de fchuylhoecken vanVlfter gebannen, 0-Donell naer Spanjen ge^jaeght, d\'andere oproerigen op verfcheydeplaetfèn verflagen , de Konincklijcke macht

^door de moedwil der boofen verfwackt, weêr opge^



? u L S T E R. opgerecht, de hertender vromen , die ah\'eé door het winterwater gewaiïen , ingefwolgen kranck en belbrght waren, verfterckt en ver- waren. Hy kon federt niet alleenlijck niet for- nieuwt, en weynigh daer na overal een vafte geloos ruften , maer oock niet fonder vreeS vrede deur\'t eylandt gefticht wierd. hopen ^ vermits hy , uyt oorfaeck van ftjri In de volgende dagh beval d\'Onderkoning quaet en verdruckt geweten, voor behoor- aen Bodky , een overfte der wallen, die in de lijcke ftraf vréefde , en yder wantrouwde, ja wercken, en oock in de ftrijdt groote dapper- foodanigh, dat hy dagelijcks nieuwe fchuyU heyt had betoont, dat hy net begönne Werck hoecken koos , en die weêr voort verliet* volmaken , en de batteryen nader aen de D\'Onderkoning bracht de foldaten tot huri vyanden brengen fbu. Na dat men fes dagen verquicking in winterlegering, en Mounfter in lang hiermee befigh had geweeft,fbndr>\'J|;///- ruft geftelt hebbende, keerde weêr naer Vu- la door een trommelftagér een brief aen de blin. Maer toen het ftrengfte vari de winter Onderkoning, van de welcke hy verfocht dat voorby was, trock hy langfamelijck, om de men een Edelman, die geloofwaerdigh was , Ichrick voor hem wijder uyt te fpreyden , met in de ftadt fbu fenden,om met hem in gefpreck een groot en uytgefpanne heyr weêr naer VU te komen. Men fond hier toe Willem Godolfin, fter, om, gelijck hy eerft voorgenomen had ^ een man van Ridderlijcke ftaet, aen de welck de weêrfpannigen van alle zijden met veftin- jyAguila te kennen gaf, dat hy bevonden had gen en befètfingen, als met een net, t\'omrin-. dat d\'Onderkoning, fchoon ftjn bitterfte gen. HY^ztriS-wartwatct, o^Blackwater geko* vyant, in eeren was te houden,- dat d\'Yren men, voerde met balcken, aen malkander machteloos, onachtfaem, en, \'t welck hyge- gebonden, die fy Floates noemen, het heyr vreeft had, trouwloos waren; dat hy van de daer over, en , een deurwading, te voren on-» Koning van Spanjen tot byftant der twee Gr a- bekent, beneden een oude vefting vindende ven was gefonden, maer dat hy nu twijftelde maeckte daer een fchans aen d\'oever, die hy of fy meer in wefen waren , dewijl een onweer naer fijn voornaem Charkmont noemde. De van d\'oorlogh d\'een naer Spanjen, en d\'ander Graef yan Tir-Oen, verfchrickt zijnde, ftack in naer de noordfche geweften fbodanigh had defe tijdt de brant in fijn huys té Dunganon ^ geworpen, dat fy geheel verdwenen waren: daer d\'Onderkoning federt voorby trock , eii dat hy dieshalven van vrede wilde handelen, fijn leger veftte ^ ep fond , fbo haefl als Henrick die tot nut der Engelfchen, en niet tot be- Dockwra, met de

fijnen, van Logh-Foil geko- drogh der Spanjaerden fbu zijn, fchoon hem men was,fijn krijgslieden uyt in alle geweften. niets ontbrack, om \'t belegh uyt te ftaen , en Al \'t gewas wierd verdorven , alle dorpen en dagelijcks byftant verwachtte, om werck aen huyfen, die men te voren gefien had, wierden d\'Engelfchen te geven. Om kort te gaen, fy verbrant, en het vee uyt alle plaetfèn wegh- beyde, van kommerniffen gedruckt, en ver- gedreven. Hy ontfing by overgéving de ve- drietigh in de belegering, verdroegen op den (lingen in Logb-CreWyLogh-Reogh en Mogherlecow^ 2 lanuarius in defer voegen , dat de Spanjaer- daer echter lan Barkley , een dapper Ridder, den Kinfale, de kafteelen en veftingen by Bal- met een koegel deiirfchoten wierd. Hy bracht timore, Berehaven en CaftlehaVen aen d\'Onderko- befètting te Logh-Eaugh, of LoghSidney, dat hy ning fouden overgeven, en met behoudenis naer fijn eertijtel Montjoy noemde, en liet daer van hun leven, goederen en vliegende vaen- tot Slotvooght Arthur Chichefter, een Ridder , dels daer uyt trecken; dat d\'Engelfchen voor die door fijn dapperheyt verdient heeft dat de betaling van een billijcke prijs fchepen fbu- hy nu Onderkoning van Yrlant is. Hy bracht den beftellen, om daer mee met voorraet van oock een befètting te Monagham, die hy aen fpijs en oorlogh naer Spanjen te feylen j en Chrißoffel S.Laurencshcval, Defè tweeKrijghs- dat, fbo fy in hun weêrkeering in eenige ha- overften, die heel ervaren en grootmoedigh vens van Engelandt quamen, fy daer viende- waren , plaeghden met gedurige overvallin- lijck ontfangen fouden worden ; en dat men gen en tochten, die fy herwaerts en derwaerts hen, terwijl fy in Engelandt naer goede windt deden, de weêrfpannigen foodanigh , dat fy, wachtten, van lijftocht voor hun geit verfor- ftende datfe van alle zijden met befèttingen gen fou. omringt, en dagelijcks benaeuwt wierden, en Toen defe dingen gedaen waren , cn de datfy, gelijck de wilde beeften, ftch in d\'eng- Spanjaerden, na verloop van benige dagen, ten der boffchen en poelen moeften verfchuy- bequaem weêr hadden gekregen, vertrocken len, ten meeftendeel hun getrouwheyt met fy, van de welcken veel gefheuvelt waren, fon- het geval verwiftelden , en fich als om ftrijdt der roem uyt Yrlandt. Üq Graef yan Tir-Oen heymelijck aen d\'Onderkoning begonnen vlood ondertuffchen, friet een fchandelijcke over te geven j en te mompelen, dat de Graef vlucht, deur fbo veel afwegen, als hy vinden d\'ondergang van \'t volck tegen de befondere kon,naer de fchuylhoecken van tllfter, en liet qualen had geftelt, en dat defe oorlogh voor vele van de fijnen achter, die van de

vloeden, hem alleen nootfakelijck, en voor hen ramp- Trlandt. V faligh



? £4 IT L S läligli was. De Graef wift wel dat fy in huntrouw en krachten waggelden , en, in fijnrampen verdrietigh, befloot hen te voorko-men, op hoop van lijfsgenade, die ten mee-ftendeel de dappere gemoeden verfwackt. Hyfond dieshalven gedurighlijck ootmoedigebrieven aen de Koningin , door de welckenhy, fijn misdrijf met tranen en gebeden af-biddende , fich als een fmeker neerwierp. DeKoningin befpeurde oock in hem fbodanigeteekenen van een waer berouw, dat fy, diebaven maten barmhartigh was, aen d\'On-derkoning macht gaf, om hem in genade,fbo hy die verfbcht, t\'ontfangen. En fèker,hy, dit van lijn gunftelingen verftaende , ver-focht ftilcks gedurighlijck door ArthMac-Ba-ron , fijn broeder, en anderen , en wierd dick-wils afgeftagen. Maer toen hy belooft had,dat hy volkomentlijck fijn leven en ftaet,fonder eenige voorwaerden, in handen vande Vorftin feu ftellen , veroorlofde d\'Onder-koning (die heymelijck van fijn vrienden uythet EngelfcheHof van de twijftèlachtige ftantder Koningin, alreê tot een hooge ouderdomgeklommen, verwittight was,) dat de Graefin de maent Februarius naer Mellifons fou ko-men , daer hy , van twee verfèlt, terftont naertoe vloogh. Hy , in\'t vertreck toegelaten,daer d\'Onderkoning, van een groote menigh-te van Krijghs-overften verfeit, in fijn ftoelfat, viel heel befineurt, en met een erbarme-lijck gelaet in de deur op fijn kniejen; en toenhy een weynigh voor over gelegen had , gafd Onderkoning een wenck dat hy nader ko-men fbu. Hy ftont op, en, weynigh tredenVoortgetreden , vielweêrop fijn kniejen , enboogn fich al fmekende voor over. Hy be-kende fijn fondc tegen Godt, en fijn misdrijftegen de genadighfte Vorftin, fijn Vrouw Eli-zabeth , welcks Konincklijcke goedertierent-hey t en barmhartighey t de eenige toevluchtvoor hem was , op dat fy toelaten fbu dat hyfijn leven en ftaet naer haer believen aenftel-de. Hy verfbcht ootmoedighlijck dat, gelijckhy eertijdts haer goedertierentheyt, en on-langs haer macht beproeft had, hy nu haerfachtfinnigheyt moght beproeven ,• en dat fyeen voorbeelt van een eeuwige meêdogent-heyt wilde zijn. Hy feyde dat hy noch\' niet R. foo machteloos van lichaem j en niet fbo ge-broken van moed was, of hy fbu door dap-pere en getrouwe vlijt defè weêrfpannigheytnoch konnen uytwiffchen. Hy, om fijn mis-drijf te verminderen , begon te feggen , datmen door nijt van fommigen ongerechtigh-lijck met hem

gehandelt had, Hy wilde meerfpreken, maer d\'Onderkoning brack fijn re-denen af, feyde hem , dat men fbo groot eenmisdrijf niet kon verfchoonen, en fprack ee-nige weynige kleyne dingen , maer veel metachtbaerheyt,die aen een krijghsman tot Wel-fprekentheyt ftreckt, en beval hem te ver-trecken. Hy nam hem in de volgende daghmee naer Dublin, om hem van daer naer En-gelandt voor de Koningin Elizabeth te bren-gen , op dat fy naer haer beHeven inet hemhandelen fou. Maer defè befte Vorftin ver-huyfcle ondertuffchen godtvruchtighlijck engeruftelijck naer\'t hemelfche Vaderlant, wey-nigh tijdts na dat fy (op dat \'er niets aen haerglorie fbu ontbreken) door boden verftaenhad , dat defe weêrfpannigheyt, die haer ingroote kommer had gehouden-, geblufchtwas. Dus eyndighde d\'oorlogh in Yrlandt, ofeer weêrfpannigheyt des Graefs vanuyt befondere vyandtfchap , met nijt ver-mengt , begonnenin \'t begin door verach-ting en karigheyt uyt Engelandt geftoockt;met de fchijn van de vryheyt en RoomfcheGodtsdienft weêr op te rechten deur geheelYrlandt verfpreyt; door d\'afgunft der Engel-fchen , gierigheyt van d\'oude krijghslieden ,liften en geveynfde onderftellingen van dcGraef, kommerlijckheyt der plaetfen,en doorhet wanhopigh geftacht van Heden, veyHgermet de voeten, dan met de wapenen, uytge-rektj door Hchtgeloovighey t van fommige,endoor de heymelijcke gunft van anderen, diemacht hadden , door Spaenfche foldy, endoor Spaenfch krijghsvolck verfterckt: en ditgeluckighlijck onder de heerfchappy van Eli-zabeth van hooger geheugenis, en door\'t be-ileytvan d\'Onderkoning, Kare/ Blunt, Baronyan Montjoy, die fèdert hierom door Koninglacob met de tijtel van Graef yan Deyonshire be-giftight wierd , en, gelijck wy hopen, een be-fèandige vrede opgerecht heeft. E > OUDE



? OUDE EN NIËUWEZEDEN der YREN. ^ vereyfcht nu dat ^re^\' ^ ick iets van de zeden van dit volck hier by doe. Enfeker , ick fal \'t gene, datd\'oude zeden aengaet, uytd\'oude Schrijvers , en watde nieuwe aengaet , uytfeker nieuw Schrijver, nietmin geleert als vlij tigh , hier by voegen , diedit naeuwkeurighlijck aengeteekent heeft. Van d\'oude Yrèn, dewijl fy, gelijck alled\'andere volcken in dit geweft , woeft enwreet zijn geweeft, hebben d\'Ouden dus ge-fchreven. Strabo in \'t vierde boeck: Ick heb DanTr\'andtfiiets feker, dat ick feggen kan, behahen dat des felfs^^.^^^yaiin\'^oöndersypHder en^ioefler zjjndan de Britanners,itf Spmcy menfchelijck &quot;vleefch nuttigen, en * yeel fpijs verßin-^^^ -%n ^^^ > ^^^^ eerlijck achten de lichamen van hun i>er-ßorVe magen geßmentlijck feten ; en opentlijck tebeßapen, niet alleeniijck andere vrouypen, maer cockhun moeders en fußers : \'typelck echter fooda-nigh yef halen, als fonder geloofycaerdige getuygen yandïje dingen, Ewfeker, men feght dat menfchelijck yleefhte nuttigen den Scythen eygen is ja felf dat de Fran-fchen , Spanjaerden en yele anderen desgelijcks doen,als fy in nooden yan belegh ^jn. Pomponius Mela in \'t derde boeck: Sy ^ijnypanfchickelijcke lieden , onkundigh in alle deughden ,en geheel fonder godyruchtigheyt. Solinus in\'t 24 capittel: De yefypinners, hetbloet der gedooden afgetapt hebbende, befmeeren eerfthun aengeßcht daer mee, en achten betamelijck en onbe-tamelijck aleyen hoogh. De kraemyrouyv, een foon ge-haert hebbende, leght d^eerße fpijs op het fypaert yanhaer gemael, en brengt het begin yan\'t yoedfel fachte^lijck op de punt in de mondt yan \'t kkym mcht; enypenfcht, met een Heydenfche ypenjch, dat hy niet andersdan in d\'oorlogh en in de yoapenen magh ßerven. Degene, die^ierlijck ypillen ^jn, mercken de geyeßen yanhun fypaerden met de tanden der yoilde beeßen, die in%et fipemmen, die fy foo ycit als elpenbeen maken: yi)antde mannen flellen hun yoornaemße roem in de hande-^ling der wapenen. Maer dit is feer oudt. Girald Cambrenfis,en anderen uyt hem fchrijven breedelijck vande zeden der middelmatige tijden. Hoor nude nieuwe zeden uyt defe neerftige nieuweSchrijver, en dit uyt fijn eyge woorden, die,gelijck ick befpeur, I.Good genoemt, t\'Oxfordopgevoed , en van fijn ampt een Priefter was,en die omtrent het jaer 15^6 de jeught te Li-merick onderwefen heeft. Doch ick fal

eerftmet weynigh woorden \'t gene, \'t welck ick be« looft heb , laten voorgaen , te weten de be-diening van \'t recht onder de gene, die geboreYren zijn. De Grooten,voor welckers namen de vierdevocael, om haer uytfteekenthcyt en treffe-c) ^lijckheyt, geftelt wordt, gelijck 0~Neal, O-^^n^endcrRork, 0-Donell, 8c.c. en d\'anderen, die Mac voor Yf\'Jfj&quot;aen gevoeght dragen , hebben hun eyge en gefieHcmbefbnder Recht, naer \'t welck fy in een ver^ßJ&quot;^-waende heerfchappy, tot fchade van hun on- Teft!\'-^\'^derfaten, diefy met fchattingen befwaren,over hen naer hun luft heerfchen , in voe-gen dat de ftant der felve fèer elendigh is;en foo dickwils als hen inlandtfche oorloghoverkoomt, wordt hen \'t mergh en bloet af-geparft. Defè Grooten hebben hun Rechters, diefy (gelijck de Gotthen de hunnen Bellaginen ge-noemt hebben ) Breahans noemen , die, een Breahms.ongeleerde flagh van menfchen zijnde , in fe-kere gefette dagen op een fèer hooge berghtuflchen de twiftige geburen recht fpreec-ken ; voor de welcken d\'aenklagers hun be-klaghover\'taengedane ongelijck doen, enontkenning daer tegen fetten: en indien hyopentlijck van dievery overtuyght wort, foomoet hy weergeven, of fulcks met boete ver-gelden. Defe Grooten hebben ook hun Hifto-riefchrijvers, die hun daden befchrijven, hunGeneesmeefiers, Poëten,\'diefyB^jii^;^ noe-men , en hun Harpflagers, aen yder va^ dewelcken fijn loon toegewefèn is. Voorts, yderis oock in afle Landtfchappen van fèkere enbefbndere geflachten, te weten de Breahansvan een ftam en naem, de Hiftoriefchrijversvan een ander, en dus met d\'anderen, die hunkinderen en bloetfrienden in hun konft on-derwijfen, en altijdt nakomers hebben. Dochhet recht van erftènis wordt by defè Grootenniet wacrgenomen ,• maer de gene, die, uyteenigh voornaem geflacht, in krachten, ver-plichtelingen en ftoutheyt de machtighfte is,treckt door eenige aenhang der inwoonders,of door verkiefing de heerfèhappy aen fich:in voegen dat de fenen, nafbnen, cn naeftenuyt het bloet van d\'overleden heel uytgefto-ten zijn. Degene, die dus de heerfchappyverkregen heeft, wordt met Barbarifèhe cere-monien onder d\'ope hemel op een heuvel ineen fteene zetel gefèt: in welcke tijdt, naer fè-kere wet, die fy Tanißry noemen, fbmtijts oockeen navolger aengewefèn wort, die men Taniflnoemt, miffchien een benaming, van de Dee-nen geleent , by de welcke

, gelijck by de noor-



? ZEDEN YREN. DER 66 noorderlijcke inwoonders van Britanje , T^^a-m lang voor een adelijck man, en bedienaervan de Koning gebruyckt heeft geweeft. Sie nu het gene dat Gooi hiervan fchrijft,tot welcks voorfpraeck ick dit eerft moet leg-gen, dat hy fich niet naer laftering, maer naerde waerheyt regelt,en alleenlijck van de wildeen woefte Yren fpreeckt, die uyt dit Landtgefproten zijn, fich in d\'uy tterfte geweftenverichuylen, en de menfchclijcke zeden nochniet aengenomen hebben. Dit volck is in \'t gemeen fterck van lichaem,fèer gefwind , ftout en dapper van moed,fcherp van vernuft, ftrijdtbaer, quiftigh vanleven , en kan arbeyt, koude en honger ver-dragen. Sy zijn feer tot onkuysheyt gene-gen , vriendelij ck tegen de gaften, beftandighin hun liefde, onverfoenelijck in hun vyant-fchap, lichtgeloovigh, roemfachtigh, onver-duldigh in fmaet en ongelijck te verdragen ,en, gelijck iemant eertijdts gefeght heeft, fitrGirM g^\'^ddigh in alk hartstochten, die, quaet ypefmdey ner-Cambrenf. gcns erger ^Jn, en, goet ^jnde, naetf99elijcks heter ge-bonden orden. Als fy hun kinderen ten heylige Doop bren-gen , fbo geven fy gemeenlijck aen hen onge-wijde namen, en voegen altijdt iets aen denaem, die genomen wordt van eenige uyt-gang, of van eenigh oudt wijf, of van de ver-we, gelijck root, wit, fwart, of van een fieck-te, feerighey tjkaelhoofdighey t, of van eenigemisdaecit, als dief, verwaende : en hoewel fyfeer ongeduldigh zijn in fmaet te verdragen ,foo fchamen defe Grooten , die de letter Ovoor hun namen gevoeght hebben , fich nietover defè bynamen. \'t Is by hen niet geoorloftde naem van d\'ouders, of van iemant uyt hetgeflacht, die dan noch leeft, aen de kinderente geven 5 want fy meenen dat men hier doorhun doodt verhaeft. Maer als de vader ge-ftorven is, foo neemt de foon des vaders naemaen, op dat die niet ondergaen fou j en indieniemant van de voorouder^, defè naem dra-gende , voortreffelijck in ftrijden heeft ge-weeft, fbo wordt van hem gelijcke dapper-heyt verwacht. Dit gevoelen wordt noch doorde Poëten vermeerdert, die de daden defèrOuden in gefchrift hebben , en noch veel leu-genen daer aen knoopen 5 \'t welck oorfaeck isdat defè Poëten fèer rijck worden. Want denieuwgehuwde vrouwen en kraemvrouwenhouden\'t voor groote fchande, foo fy heurbefte kleederen, die fy hebben, niet aen defèprijfer geven* De moeders begeven fich nade fefte dagh van hun baring weêr volko-mentlijck tot het echtelijck werck, en gevenhun jonge kinderen aen voedfters. D\'Edelenhebben terftont uyt verre plaetfèn veel voed-fters

, dié naer de fiiygitig trachten , en huneyge kinderen om deie vüedfterlingen verla-ten. En hoewel fy van wegen d\'onmätigheytdes hemels,door dc vochtigheyt van de gronten fpijfe,en gebreck vanRecht feer onmatighzijn , en hun eyge kinderen te fuygen voorfpot achten, lbo onthouden de gemael en ge-malin fich van de vermenging ten beften vanhun voefterling: en indien anders gefchiet,fbo nemen fy een andere voedfter op hun ko-»ften. Daer zijn byna fbo veel voedfters, alsjonge meysjes ; en fy acfiten de mächt vaneen kint te konnen fïiygen voor\'t loon vanhun hoerery. Indien \'tjonge kint fieck wört^fbo befprengen fy \'t met d\'oudtfte pis , erthangen niet alleen het begin van loannesEuangelium, maer oock een kromme nagel,uyt de voet van een paert genomen, of eeniluck van een wolfshuyt aen de hals van dekinderen tegen alle ongelucken. Soo wel devoedfters,als de kinderen dragen om defe oor-faeck gordels van \'t hayr der vrouwen.Men be^vint oock dat fy aen hun boelinnen armban-den, van fuik hayr gevlochten,fchencken,mif^fchien om dat fy van Venus gordel weten. Devoedftervaders en voedfters doen veel meermoeyte en onderftant aen hun voefterlingen,dan aen hun eyge kinderen, en beminnen henoock meer j want de voefterlingen krijgenvan hen kleederen, onderhoud tot de ftudie,tot wapenen, en oock tot alle boosheden: jafy ontfangen van hen huwelijcksgiften , envee, niet alleenlijck naer hun recht ^ m.aer fydwingen \'t hen fbmtijdts oock af, felf metweghdrijving van hun vee. Alle de gene, dievan gelijcke opbrengers opgevoed zijn, heb-ben malkander waerder , betoonen meeronderlinge liefde, en vertrouwen malkandermeer, dan of fy volle broeders waren ja fbo-danigh , dat fy voor en om defe oock huneyge broeders haten. Sy, van hun ouders be^ftraft, nemen hun toevlucht tot hun voed-fters, en van defèn aengemaent, barften dick-wils in openbare oorlogh tegen hun oudersuyt, en, van hen in allefchelmftuckenon-der wefen, worden de fnoodfte fchelmen ^ jafbodanigh, dat de voedfters de meysjes, diefy opvoeden , tot alle vuyligheyt onderwij-fen. Indien eenigh voedfterling kranck is, \'tisongeloofFelijck hoe haeft de voedfters fulckshooren, fchoon fy oock verre van hen woo-nen , die fy in fijn fieckte by dagh en nachtgedurighlijck bedienen. Ja men gelooft dat-iet grootfte bederf van Yrlandt nergens an-ders uyt, dan uyt defe voedfters, gefproten is. Men kan lichtelijk giffen dat dit volck hee-ter en vochtiger van natuer is, dan d\'anderevolcken i \'t welck uyt de wonderlijckefach-tigheytvan hun vleefch verftaen

wordt, diefy buyten twijffel foo wel van de natuer desiandts, als van eenige konftige wafTching, envan hun oefFening verkrijgen. Sy zijn oock van



? m -f_________ ZEDEN DER YRÈN. 6f van wegen de felve fachtigheyt der fpieren voor hun adelijckheyt fou zijn^ lbo fy vart ongelooffelijck gefwind, en aen alle de leden d\'arbeyt hunner handen wilden leven, en vart. van hun lichaem fèer lenigh. Sy zijn voor- boosheyt afllaen. De gene, die ten roof, of namelijck tot luyheyt overgegeven, en fy ach- naer eenigh ander werck gaen, nemen \'s mor- ten voor hun grootfte rijckdom fonder ar- gens waer wie f)^ eerft ontmoetenjcn indien de beyt te zijn , en fcheppen hun hooghfte ver- faek wel gelukt, fbo befbrgen fy dat hen dage- gebeurt, indien anders, fbo maeck in vry te zijn. Sy hebben een wonder- lijck behagen in de mufijck, en in de harp , fchuwen fy fulks voordachtelijk.Sy fèggen datvoornamelijck met kopere fnaren, daer opfy de gene,die in de ftormende nacht niet ftaept^met kromme nagelen fpelen. Degene, die op ftjn voeten een lange wegli by nacht af-ftch tot de Godtsdienft overgeven ^ pijnigen loopt, en met rooven &h niet voor alle ge-ftch feer wonderlijck met een godtsdienftige vaer bloot ftelt, bloohartigh van gemoed is.ftrengheyt, met wakeii > bidden , en met va- Sy verfchoonen federt onlangs noch tempels^ften tot magerworden toe: in voegen dat het noch gewijde plaetfèn , die fy niet berooven,geen wonder is\'t welk in de voorgaende eeuw en daer fy dickwils de brant infteken , en devan hun Monicken gefchreven wordt. Iade menfchen dooden, die fieh daer verfchuylen.vrouwen en dochters felve vaften \'t geheele D\'oorfaeck hier af is het fchandelijckfte levenjaer deur op woensdagh en faterdagh: fbm- der Priefters, die van de kercken oneerlijcké Pne/ïm;mige op S.Carharijns dagh,fonder dat t\'over- huyfen maken , en veel aen dc hoeren toela-treden, felf op de feeft der Geboorte, of in ten, die hen volgen waérfy oock gaen j en,hun fwaerfte fieckten. Sommige achten d\'oor- verflooten zijnde , door tovery naer konftenfaeck hier af, in de dochters, dat fy een goet om te belchadigcn foecken. De boelinnengemael mochten bekomen j in de vrouwen , vande Priefter, en hun kinderen nemen hundat fy hun huwelijck in beter mochten veran- verblijf in d\'omvang van de kerck ^ drinckenderen, fchoon hun mannen doodt , of fy van daer fich vol, vermengen ftch ^ ftorten bloet,hen verlaten zijn, of oock als fy naer hun ze- en fluyten daer beeften in. Daer is niets hey-den verwiftelt zijn. Maer de gene, die fch ligh onder defe wilden. Men vindt daer geeneenmael aen de boosheyt overgegeven heb- gedaente van een kerck, dan van buyten, geenben, zijn boofer dan de boosheyt fèlve. autaren, dan die vuyl en ftiioddigh zijn. Dé Van de fchorften der boomen,

die d\'Engel- beeltenis van \'t kruys is feer wanltaltigh, fbofchen Jiders noemen, maken fy de kleederen men noch iets daer af fiet. Hun gewijde klee-fwart. Sy gebruycken oock vlierbefyen, om deren ftincken foodanigh, dat men daer afde wol geel te verwen. Sy maken met de tac- walght. De draegh-autaer heeft geen inge-ken , fchorsen bladen vande popelierboom druckte kruyften , en is met eenige fchande-defe wijde hemden geel, die nu naeuwelijcks lijkheytgequetft. Hun Misboek is gefcheurt^gebruyckt worden,en brengen \'er de fafferaen van de Canon berooft, en dat boeck tot allemet de fchors van een wilde haeghappelboom eéden en valfche eeden voorgeftelt. De loodein. Al\'t gene , dat fy verwen , koken fy niet keick is fonder fchotel, en Êet wijndrinckvatfbo fèer aen een groot vuer , als fy dat wel van hoorn. De Priefters bemoejen fieh aLeenige dagen lang in koude pis van menfchen leenlijck met de huyshoudingen , en met kin-fteken , op dat de geele verwe vafter fbu bly- deren voort te brengen. De Red:ors zijn Vi-^ven, caren, en dit van vele Parochiën gelijck : fy Cruweirc\' Hct rooVen,dat overal by hen met de groot- beroemen fich op het Canonijck recht, hoe-ke mverj. fte wreetheyt gepleeght wordt, is onderhen welfè niet de minfte geleertheyt hebben. Sygeen fchande. Degene, die op roof fullen houden tot hun navolgers in de kercken hunuytgaen, doen hun gebeden aen Godt, op dat kinderen, die wettigh gemaeckt worden. De-hen een roof voorkomen mocht: ja fy achten fe willen d\'ordening der Priefters niet ingaen,de roof voor een gaef, die hen van Godt aen- maer bevelen de forgh aen de Parochy-Prie-geboden wordt, en meenen dat gewelt, roof fiers, fonder eenige loon, op dat hy van\'ten doodtflagh aen Godt niet mishaeght j en boeck fou leven, dat is, van eenige kleyne gift,,dat, indien men fbndighde , Godt defe gele- die in de Doop , falving cn begvaeffenis hengentheyt niet aen hen fbu vertoonen; in te- aengeboden wort, van \'t welck men fchaerfte.,gendeeljdat\'etfbndefbuzijnindienmendefè lijck en elendighlijck leeft,gelegentheyt niet waer nam.Men fal de moor- De fonen defer Mispriefters, diedeftudiédenaers en brantftichters hooren feggen: De niet vervolgen , zijn ten meeftendeel uytfte-Heer is barmhertigh, en hy fal de •svaerde y>an fijn bloet kent in roovery. Want defe Mac Dècan, Macniet vruchteloos in my laten ^jn. Voorts, fy feggen Pherfon, Mac Ojpac, dat is, fonen van de De-dat fy in de voetftappen hunner vaderen tre- ken, van de Reól:or der kerck, en van de Bil-den i en dat defè middel van te leven aen hen fchop , zijn de grootfte roovers ,• en , volgensovergebleven is.Sy

achten dat \'et een fchande de miltdadigheyt der ouders, machtiger omTrlandt, ^ eea



? ZEDEN DER YREN ög een bende van oproerigen te vergaderen, endit te meer om dat fy naer\'t voorbeelt vanhun ouders herbergh houden. Maer de doch-ters defer Misprieflers worden, foo fy by hunsvaders leven trouwen, met groote huwelijcks-goederen uytgefèt: maer als hun vader ge-ftorven is, fbo gaen fy bedelen, of begevenfich tot hoerery. Eeden. Sy beveftigen byna yder woort met een eed,namelijck by de Drieëenighep, by Godt, by de Heyli-gen, hy Patricm, Brigida, by de Doop, hy \'t Geloof, byde kerck, by desgeDaders handt, en by handt. In-dien iemant hier op by de heyhgê Bybel, ofby\'t Misboeck, dat fy op hun bloot hooftleggen, heylighlijck f weert, en iemant tothen feght dat fy , foo fy meyneedigh zijn, ingevaer, van verdoemt te worden, zijn , fbolal men hen terftondt luyde hooren roepen :De Heer is barmhertigh en hy fal niet toela-ten dat de waerde van ftjn bloet, voor myuytgeftort, in my vruchteloos fal zijn. Ick falnimmer in de helle komen, \'t zy ick berouwdaer over heb of niet. Maer om hen trouw tedoen houden zijn defe drie dingen van hetgrootfte gewicht: eerftelijck,dat hy aen d\'au-taer fweert, met aenraking van \'t boeck , datopen is, en op fijn hooft leght; ten tweeden,dat hy cenighHeyligh tot fijn getuyghneemt,welcks kromme ftock of kloek hy aenroeren,en kuffen fal; ten derden, dat hy by de handtvan de Graef, of van ftjn Heer, of van eenGroote fweert want indien hy van meyneedovertuyght wordt, fbo wordt hy om de tweeeerften ter fchande gebracht. Maer indien hyby de derde valfchelijck fweert, fbo fal defèmachtige hem een groote fbmme geldts enveel koejen afwringen, als of door de meyn-eed ftjn naem het grootfte ongclijck aenge-daen was. Want de koejen zijn daer de befteen aengenaemfte rijckdom, van de welcke ge-denkwaerdigh is dit te verhalen, \'t Is fèker,ge-lijck hy fchrijft,dat in Yrlandt de koejen geenmelck geven, \'t en zy men het kalf, levendighzijnde, aen hun zijde voeght, of de huyt vanhet doode foodanigh met ftroo vult, dat heteen levendigh kalf fohijnt: want fy kennen dereuck van hun lijfmoeder in de huyt. Als dekoe onnut is , foo roepen fy een toveres, diedoor kruyden te weegh brengt dat de koeeen ander kalf lief krijght, en melck geeft. Buyten de. fteden werden felden huwelijc-ken gemaeckt, en fy belooven niet van hettegenwoordige, maer van \'t aenftaende, ofbewilligen \'t fonder berading. Dieshalven ,als \'er maer de

minfte twift rijft, foo foheydenfy van malkander, en de man begeeft fich byeen andere vrouw , en de vrouw oy een anderman. Men heeft oock nooyt volkomentlijckgeweten voor d\'uy tter fte adem of de contra-Sten waer of valfch hebben geweeft. Hier uyt j|-)ruyten oorlogen om de beftttingen der lan-den , roveryen , doodtllagen en doodelijckehaet. De verftoote vrouwen gaen te raet by detovereffen , die, gelijck men gelooft, aen deVoorgaende man of aen de nieuwe bruyton-vruchtbaerheyt, of onmacht in de teehng, ofgevaerlijcke fteckten veroorfaken. Wantfydjn alle boven maten tot bloetfchande gene-gen en men fiet veel echtfcheuringen onderde fchijn van \'t geweten. De vrouwen foo weiais de mannen houden hun hayr in hoogeachting, voornamelijck als dat goutverWighen lang is : want fy toonen dat lang opge-vlochten, en laten \'t ^ierhjck geftrengelt han-gen , terwijl fy ondertuftchen hun hooft metveel ellen van fèer fijn doeck be wonden dra-gen. Defè ftach van versiering gebruyckenalle de gene, die dat konnen verkrijgen nahun kraembed, ofvan hun huwelijck, of varihun hoerery. Hier komen niet weynigh waengelovighè-den by. Ick weet niet of fy aen de Maen god-delijcke eer bewijfon : want als fy eerft dènieuwe maen fien, foo buygen defè wilde Y-ren gemeenlijck hun kniejen , en bidden onfèVader,en fpreken op\'tleft overluyde de maenin defèr voegen aen: Laet ons foo gefont, als ghyons geDonden hebt. Sy deurfien het fchouder-blad van \'t fchaep, als het vleefch daer af is ^en voorfèggen dat \'er iemant uyt het huysuytgedragen fal worden, als men een donc-^kere vleck daer in fiet. Sy achten alle de genevoor tovereffen, die op Meydagh vuur ey-fchen, en ^even \'t oock niet,dan aen de kranc-ken, en met groote vervloeckingen dies^halven meenen fy dat de gene,die fijlcks doet,hen in de volgende fomer al de butter ontfte-len fal. Als fy op d\'eerfte dagh van Mey eerlhaes onder \'t vee vinden, fbo dooden fy hemw^ant fy achten dat dit het oudt wijf is, diehen de butter ontftelen fal. Sy meenen dat debutter , die hen ontftolen is , haeft weêr toe-geftelt wordt, als fy iets van \'t ftroodack, bo-ven de drumpel hangende, weghdragen , enin \'t vuur werpen. Sy achten , als fy opMeydagh een groene tack van een boom aenhun huys fet ten, dat dit in de fomer overvloetvan melck aen hen geven fal. Als in de ftedeniemant eerft in eenigh Overheyts ampt treet,foo wordt

hy , met de gene, die hem voegen,over ftraet van de vrouwen, en uyt de veyn-fters van de dochters met tarw en fout be-fprengt. Eer men \'t zaet in d\'acker werpt,fèndt de huysmoeder fout naer \'t landt. Enopdat de kieckendief de kieckens niet weghfou nemen, foo worden d\'eyerdoppen , daerde kieckens uytgekipt zijn, ergens onder hetdack opgehangen, \'t Is ongeoorloft op deSabbath de voeten der paerden te reynigen ,of de paerden te roskammen, of gras tot hun voed-



? Ë R YREN. 65) fbnden wordt , én prevelt hem eén ander ge-beedje, met een Onje Vader in \'t oor, werpteenige kolen in een beker vol füyver water, enoordeelt fekerder van de fieckte, dan veel Ge-neesmeeflers. Hun krijghs volck beftaet in ruy ters , voet- GaHogUfknechten, die fy GalloglaJJèn noemen , en metfcherpe bijlen ftrijden j en lichtgewapendevoetknechten, die Karnes genoemt Worden, Kernes.en met zijdgeweer, en met pijlen ftrijden. Syachten \'t voor geluk als men yder voetknechtof ruyter, ter deur uytgaende , toeroept j er>fy houden dat de gene , die niet toegeroepenwort,eenigh ongeluck over \'t hoofc hangt. Sygebruycken in d oorlogh fackpijpen in plaetsvan trommels, dragen banden, verhalen ge-beedjes , en roepen fbo luydt als fy konnen ,in d\'eerfte aenloop Pharroh , (ick acht dit hetkYÏjghs-bamtus, daer af Ammianus fpreeckt) Banhm:met defè inbeelding dat de gene , die niet ge-lijck met d\'anderen roept, dit overkomen fal,te weten dathy fchichtelijck van d\'aerde op-genomen , en, fèdert altijdt d\'aenfchouwingder menfchen vliedende , als vliegende in fè-ker dal in Keny, gelijck ick alreê gefèght heb,gevoert fal worden. ZEDEN D Voed fel te vergaderen, fchoon defè dingen opandere vermaerde heylige dagen gedaen wor-den. Als fy nimmer vuur uyt hun huys aen hunnaburen geven, foo gelooven fy dat hun paer-den langer en gefbnder fullen leven. Als debeßtters der paerden eyeren eten,foo moetenfy wel toefïen dat die gelijck zijn, want an-ders zijn de paerden in gevaer. De eyerenworden aen de paerdetuyfchers verboden. Deruy ters hebben oock een wet dat fy na d\'eye-ren de handen moeten waffchen. Als eenpaerrgeflorvenis, hangen fy de voeten metde fcheenbeenen in huys op; ja fy houden\'t hoorn der voeten voor heyligh. Men maghgeen paert of een ander dier prijfen, \'t zy menfèght: Godt be^vaer het, of\'t en zy men \'t aen-fpuwt. Indien een paert eenigh quaet binnendrie dagenaenkoomt, fbo foecken fy de prij-fer, op dat hy\'t het Onfe Vader in \'t oor in-fjireken fou. Sy gelooven dat d oogen vanfbmmige hun paerden konnen betoveren , enmen neemt dan eenige oude wijven, die metfekere gebedekens, in flilte verhaelt,hen weêrgefbnt maken. Hun paerden worden aen deVoeten van de wormgeplaeght, die met al-lengs voort te kruypen , meer diergelijckeWormen voortbrengt, en \'t lichaem bederft.Tegen defe worm ontbiedt men een toveres ,die op twee

maendagen en een donderdaghnaer \'t paert wordt gevoert, en de plaets, daerde worm in fit, met haer adem itooft, en, eentoverdicht mompelende, het paert weêr ge-font maeckt. Sy leeren dit toverdicht aen velevoor geit, diefweeren moeten dat fy\'t aenniemant fullen openbaren. De vrouwen hebben onder malkanderkrachtige toveryen (gelijck fy meenen) tegenalle quaden verdeelt en uytgebreyt, naer dewelken yder naer gelegentheyt van fijn quaeltoeloopt. Sy verhalen altijdt voor alle tover-redenenhet Onft Vader, en Ave Maria, en voe-gen dat oock achter aen. Als iemant ter aerdevalt, fpringt hy terflont weêr op, en keertfich driemael om ter flincker zijde in \'t ronde,graeft met fijn fwaert of mes in d\'aerde , endelft een foode daer uyt, omdat, gelijck fy De gene, die by een fiecke zijn ^ fprekennooyt van Godt, noch Van de faligheyt derzielen, of van Teftament te maken, maer ge-ven alle hein hoop van weêr gefbnt te wor-den : en fy achten de gene voor beweenelijck,die \'t H. Avontmael eyfcht. De gemalinnenbemoej en fich niet met Teftament, om dathet een oudt gebruyck is, dat men het derdedeel der goederen aen hen geeft, en \'t overigeaen de kinderen uytdeelt in gelijcke deelen ^behalven dat de gene, die de machtighfte is,oock in d\'aentafting van d\'erffenis meer ver-mach. Want de machtighfte , hy zy oom of \'neef, valt dickwils in d\'erffenis, met uytfluy-ting der fonen. Als iemant in dootsnoot leght,en eer hy fterft, maken fekere vrouwen , hiertoe geftelt, groot misbaer met hun handen,en met feker geroep, dat hier naer gefchicktis , en poogen de worftelende ziel op te hou-den , en verhalen oock de bequaemheyt dergoederen, gemalinnen, geftalte, gerucht, derbloetverwanten , vrienden en paerden. Syvragen hem waerom, waer heen, en tot wienhy vertrecken wil, en twiften met de ziel, datfyfbo ondanckbaer is. Eyndeïijck fy klagenen verfekeren dat d\'uytvarende ziel de ge-daente van foodanige wijfjes aenneemt, dieby nacht en in \'t duyfter verfchijnen; en als fyuyt het lichaem gevaren is,foo maken fy grootmisbaer met huylen , en met in de handen teftaen. Sy houden d\'uytvaert met fulck ge-fchrey, dat men achten fou dat de levendigenen dooden te famen geroepen wierden. In ditgekrijt zijn de voedfters 5 dochters en boelin- GcirL ccii ivyv^^jw ____ ^ jj j Jfèggen, d\'aerde hem de fchaduw weêrgeeft\':en indien hy binnen twee of drie dagen fieckwordt, fbo fendt men naer de fèlve

plaets eenVrouw, die in diergelijcke dingen machtighis, en daer in defèr voegen fpreeckt: Ick roepu P. van ooflenen weflen , van zuyden ennoorden , uyt de boffchen en wilderniffen ,vloeden en moeraffchen, van de wilde, witte,roode, fwarte, Scc. Nympbjes; en, eenigegebeedjes uytgeroepen hebbende, keert weêrnaer huys by de fiecke, om te beproeven ofhet een fieckte is , die Efane genoemt wordt,die, gelijck fy achten, van de Nymphjes ge- neo



? ro ZEDEN DER nen de geweldighfte. Sy beweenen oock degene met geen minder gehuyl, die in de ftrijtgedoodt, als die door fieckte weghgerucktzijn, fchoon fy leggen dat defèn een lichterdoodthebben, die inde ftrijdt, of op rooffterven, Sy fchenden hun tegenftrevers metalle lafteringen, en voeden lange tijdt eendoodelijcke\'haet op alle de gene, die van hunmaeghfchap zijn. Sy achten dat de zielen der verftorvenenvertrecken totgefèlfchap van eenigen, die inde fèlve plaetfèn deurluchtigh zijn, van dewelcken fy de fabelen en gefangen behouden,als der Reufèn Fin Mac Huyle, Osker Mac Ojshinen fy fèggen dat fy dickwils fbodanigen byfpokery fien. Wat hun fpijs aengaet, fy eten gaerne kruy-den, en voornamelijck kerffe, kampernocHen,en wortelen: in voegen dat fy niet t\'onrechtvan Strabo genoemt worden dat is, kruytnuttigendeyVoor \'t welck qualijck in veel af-fchriften mhvcpd^oi, dat is , groote yraten, gelefènwort. Sy eten oock butter, met havermeelvermengt, melk, wey, vleefchfbppen,en fchep-pen dickwils hun grootfte vermaeck in vleefchfonder broot. Sy brengen de veldtvruchten,die fy hebben, in de ftal voor de paerden , diefy eenighlijck beminnen. Als de honger hendruckt, fbo ontften fy niet het raeuwe vleefch,daer \'t bloet uytgedruckt is, te verftinden ,om \'t welck te verteeren fy groote teugen vanbrandewijn ingieten. Sy laten oock het bloetuytdekoejen, \'t welck fy , geronnen en metbutter beftreken zijnde, gratelijck eten. Sy gaen gemeeniijck blootsnooft, behal-ven als fy de helm opfetten , dragen langhayr, als * vlechten gevlochten, daer aen fy E Y N D YREN. een fonderling behagen hebbênjmaer fy koii-nen niet verdragen dat men hen daer in roert.Sy gebruycken linne hemden, die fèer wijtzijn, wijde mouwen hebben , en tot aen dekniejen raken, die fy geel plachten te verwen.Sy hebben wolle rockjes , die feer kort zijn,en ftechte en enge broecken. Sy doen daerover hun mantels, of ruy ge rocken, (Ifidorusfchijnt hen Heteromallas te noemen) ruygh van MmteUtslfbom,die verfcheyden van verwe is, met gi\'oo-^^^^te konft gemaeckt, in de welcke fy fich desnachts bewinden, en foet op d\'aerde ftapen.De vrouwen werpen oock fbodanigh een kleetover hun kleet, dat hen tot op d\'encklaeuwenreyckt, en (gelijck ick gefeght heb ) belaftenmet veel ellen fijn lijnwaed, in \'t rondt gerolt,hun hooft, en hun armen met armbanden:\'t welck eer tot een laft, dan tot een versie-ring aen hen ftreckt. Daer fiet ghy de zedender wilde Yren uyt onfe Schrijvers. Maer aend\'anderen , die , gelijck fy feggen ,\'t EngelfchLandtfchap bewoonen , gebreeckt ten mee-

Sftendeel niets van\'t gene, dat tot de menfche-lijckheyt en heusheyt behoort : \'t welck fyaen de verwinning der Engelfchen verplichtzijn. Jae \'t geheel eylandt fbu noch meer ver-:>hchtzijn , indien fy , door een onwijfè enlardneckige liefde van hun vaderlijcke zeden,hun ooren en gemoeden niet voor eén betértucht toegefloten hadden. Want d\'Yren zijnfoo hardneckigh in de zeden van hun voor-ouders , dat fy niet alleenlijck niet daer af ae-trocken konnen worden^ maer oock d\'En-gelfchen lichtelijck tot hun zeden trecken,foo is de menfchelijcke natuer tot het ercrhftegenegen: invoegen dat het naeuwelijcks tegelooven is in hoe korte tijdt fy ontaerden. ! i| WMercref\'fes. Shämm- tes. Cleehes, E. n^A JT
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